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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวชิาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม–เมษายน) 2561  
ISSN 1686-0101 

 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์มีก าหนดการพิมพเ์ผยแพร่ปีละ 3 ฉบบัคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 
และเดือนกนัยายน–ธันวาคม มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดจ้าก
งานวิชาการและงานวิจยัเก่ียวกบัภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม  ประเพณีวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพฒันาสังคมและ
สังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
 บทความทุกเร่ืองในวารสารเล่มน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งนอ้ยสองท่าน โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีพิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบช่ือผูนิ้พนธ์บทความนั้น 
(Double-blind peer review) ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ทความมีคุณภาพและไดม้าตรฐานทางวชิาการ บทความท่ี
ส่งมาขอรับการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ รมยสาร จะตอ้งไม่เคยตีพิมพห์รืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา
จากผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน ผูนิ้พนธ์บทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิง
เอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอบทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

ส่งบทความไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://rommayasan.bru.ac.th หรือ 
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บทบรรณาธิการ

	 รมยสาร	ฉบับนี้	 เป็นฉบับพิเศษที่พิมพ์เผยแพร่บทความเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครั้งที่	1	พ.ศ.	2561	หรือ	The	1st	National	and		International		

Symposium	on	Humanities	and	Social	Sciences	2018	(The	1st	HUSOC	Symposium	2018)	ภายใต้หัวข้อ	

“มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:	โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์:	

Humanities	and	Social	Sciences	for	Sustainable	Development:	Opportunities	and	Challenges	under	

Glocalization”	ในระหว่างวันที่	28-29	เมษายน	พ.ศ.	2561	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ในการประชุมครั้ง

นี้มีนักวิชาการและนักวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมนำาเสนอผลงาน	จำานวน	168	บทความ	โดยแบ่ง

เป็นระดับชาติ	จำานวน	128	บทความ	และ	ระดับนานาชาติ	จำานวน	40	บทความ

	 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ	รมยสาร	ได้คัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	

(Peer	 reviewer)	 เพื่อพิมพ์เผยแพร่ใน	 รมยสาร	 ฉบับพิเศษนี้	 จำานวน	 28	 บทความ	 โดยเป็นบทความภาษา

อังกฤษ	จำานวน	7	บทความ	บทความภาษาไทย	จำานวน	21	บทความ	และบทปริทัศน์หนังสือ	รวมทั้งหมด	

จำานวน	 29	 บทความ	 บทความทั้งหมดครอบคลุมเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่านักวิชาการ	 นักวิจัย	 และผู้สนใจทั่วไปจะได้องค์ความรู้และสามารถถอดบทเรียนจากบทความ

เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป

	 กองบรรณาธิการ	ขอขอบคุณนักวิชาการ	และนักวิจัยที่เข้าร่วมนำาเสนอผลงานในการประชุม	

The	 1st	 HUSOC	 Symposium	 2018	 และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิชญพิจารณ์บทความให้มีคุณภาพ

สามารถนำาไปอ้างอิงทางวิชาการได้เป็นอย่างดี	

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม

	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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The Use of Technology in English Language 

Teaching: Myanmar Context

 Ni Ni Hlaing 

A Study of Problems in Developing Thai Conversation in 01363132 Thai 

Conversation in Everyday Life I: With Special Reference to the Students

 in Kasetsart University Student Exchange Program (KUSEP)

 Kowit Pimpuang  / Methawee Yuttapongtada

Improving English Skills of Grade 9 Students in Educational Opportunity 

Expansion Schools under the Office of Chiang Mai Primary Education 

Service Area 2 by Using Computer Assisted Instruction

 Panachanok Chanwaiwit

Impact of Interactive Notebook on the Developing of

Critical Reading Ability of EFL Undergraduate Students

 Pitiya Sutheeraphan  / Dararat Khampusaen 
 Mana Nakham / Somchai Phatharathananunth

The Development of Group Counseling Model in Conducting Thesis to Meet 

the Educational Expectations of Graduate Students

 Arun Jutiphon / Sinuttha Thirawitworakul
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์

โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้นที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน

Comparisons  of  Effects  of  Learning  Socioscientific  Issues  Using   

the  Mixed  Methods  Based  on  the Problem-Based  Learning  Method  

and  the 7E – Learning   Cycle  Approach on  Argumentation  and  

Critical Thinking  of  the  First  Year  Vocational  Certificate  

Students  with  Different  Achievement  Motivations

	 มยุรี			คำ�โสภ�		/	พรทิพย์		อติช�ติ			/		จีระพรรณ		สุขศรีง�ม

 Mayuree Khamsopa / Pornthip Atichat / Jiraphan Suksingam

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

Development of Information System for the Present Curriculum 

of Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University

 พิณรัตน์	นุชโพธิ์

 Pinnarat Nuchpho

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

Strategy  Management of  Rajamangala  University  of  

Technology  ISAN  Library  for  Student’s  Learning  Support

	 อุไรลด�		ชูพุทธพงษ์	/	ชลิต�		คำ�หอม		/	รัชด�พร		บุญไมตรี		

 Urailada  Chuputtapong / Chalita  Khamhom / Ratchadaporn Boonmaitree

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

Use of Local Wisdom in Music Learning Management  in Secondary Schools, 

in Muang District, Buriram Province 

  ธงรบ	ขุนสงคร�ม

 Thongrob Khunsongkram

75

93

155

137
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A Model Development of the Learning Society of Sustainable Language 

and Cultural Diversity in Phetchabun Province

 Nikom Yokanya

ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม

Value Chain to Build up Community Strength of Rice Producers 

in Mahasarakham Province

 กชนิภ�	ว�นิชกิตติกูล		/	ธ�รีรัตน์	ขูลีลัง		/	ตะวันรอน	สังยวน

 Khotchanipa Wanitkittikul / Thareerat Kuleelung / Tawanron Sungyuan

ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี 

Performance of  Pattani Thai Women  Empowerment Funds

 คณัสนันท์		พละไชย		/	วันพิชิต		ศรีสุข

 Khanatsanan  Phalachai / Wanpichit  Srisuk

โมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Model for Developing Indicators Competency of Northeastern 

Local Administrators

 ภัทรพล	ทศม�ศ	/	ยุภ�พร		ยุภ�ค	/	ภักดี		โพธิ์สิงห์	 

 Pattarapon Tossamas / Yupaporn Yupas / Pakdee Poshing 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Work Effectiveness of Graduates in a Master of Public Administration 

under Buriram Rajabhat University

 ประชัน		คะเนวัน

 Prajan Kanawan

การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Factor Analysis of the Business Asset Management Model for 

Pibulsongkram Rajabhat University 

 ศุภศิว์	สุวรรณเกสร

   Supasi Suwankesorn

159

183

201

215

247

267
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285

309

329

355

ประเมินความสำาเร็จของโครงการบูรณาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5

Evaluation of the 5th Year Successful Integrated Project of Architectural 

Technology Program at  Buriram Rajabhat University

 สมบัติ	ประจญศ�นต์		/	วิส�ข์	แฝงเวียง		/	ปิยชนม์	สังข์ศักด�	/
	 กฤษณ์	ปิต�ทะสังข์		/	ดนัย		นิลสกุล

 Sombat  Prajonsant / Piyachon Sangsukda / Visar Fangviang / 

 Krit Pitathasang / Danai Nilsakul

โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

A Model of Factors Affecting the Effectiveness of Educational  Management 

of the Bachelor's Program in Public Administration in Conformity with 

Thailand's National Qualifications Framework for Higher Education 

 สัญญ�ศรณ์	สวัสดิ์ไธสง		/	ภ�วรินทร์		สวัสดิ์ไธสง		/	เนธิชัย		ธ�นะร�ช

 Sanyasorn Swasthaisong / Pawarin Sawatthaisong / Nethichai Thanarat

การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความ

ในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

Improving the Judicial Approach in Human Trafficking Criminal 

Procedure Law through Revised Interpretation at the Discretion of the 

Court: A Comparative Study between Thailand and Foreign Countries
	 สุรัสวดี	แสนสุข		/		ธนงศักดิ์	วิเศษรจน�

 Suraswadee Saensuk / Thanongsak Wisatrojna

The Influence of Transformational Leadership, Organizational Culture 

and Good Governance on Organizational Effectiveness of Local Administrative 

Organizations in Nakhon Phanom Province

 Chardchai Udomkijmongkok
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การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น 

บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

Attributes and Traits of Outstanding Employees of Thai Airways for 

Excellent Performance
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Abstract 

With the rapid growth of science and technology, the use of technology in language teaching 
has created a favorable context for reforming and exploring English language teaching models in 
the new age. This trend features the use of audio, visual, and animation effects in the English 
language teaching classrooms. In Myanmar and elsewhere in the non-native speaking countries, 
English is used as a second or foreign language. With the spread and development of English around 
the world, it has become an important means of communication among the people of different 
cultures and languages. This talk aims to present how different technology and internet help to teach 
language and the benefits as well as the limitations of technologically advanced classrooms. 
Moreover, teacher training has great impact on teaching. So, the researcher also finds out whether 
the teachers have any training on the use of technology or not. This talk aims to present the use of 
technology to English language teaching, some of the important advantages of the use of technology 
and to bring out the problems faced by both teachers and learners of English in the context of 
Myanmar. Despite some disadvantages of using technology in teaching, technology can be used 
effectively in the English language teaching classrooms. Overall, the non-native speakers of English 
as language teachers can teach English more efficiently if they use technology. 
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Introduction 
At present, the role and status of English in Myanmar is higher than ever as it is a medium 

of instruction and core curriculum in higher education institutions. As a number of English 
learners are growing up, different teaching methods have been used to see the effectiveness of 
English language teaching. The use of technology in the form of radio, TV and tape recording has 
been there for a long time. Since there are more and more English learners in Myanmar, the 
language teachers use a variety of teaching methods for effectiveness of their teaching. One 
method involves the use of technology in English language teaching in order to create English 
contexts. So it helps the students to get involved and learn according to their interests. It has been 
tested effective and has been widely accepted as a tool for English language teaching around the 
world.  

As the popularity of English is expanding day by day and worldwide, the teachers of 
English feel the need of change in their language teaching methods. There are teachers who use the 
leading edge of technological and scientific development (Graddol, 1997), but the majority of 
teachers in Myanmar still teach in the traditional manner. However, this talk does not claim that 
none of these traditional manners are bad or damaging the students. In principle, they are proving 
to be useful even today. Here, technology refers to computer-based interactive applications that 
use both the hardware and software, allowing people to share their ideas and information. It is a 
combination of text, graphics, animation, video and sound.  

Technology plays a positive role in improving activities and initiatives of students and 
teaching effect in the classrooms. Elaborating on the scope of technology, Higher Education 
institutions in Myanmar have already started implementing technology in education, and we also 
need to understand that there's no way to stop the evolution of technology; and rather than working 
on ways to separate technology from education, we rather need ways to combine them. Thus, 
technological innovations should go hand in hand with the growth of English and change the way 
in which we communicate.  

Here, according to the survey, 78% of the participants who are university teachers (81% 
female) ranging in age from 35-59, state that teachers need to stop following the same old ways of 
teaching and they also admit that the world is changing and we need education that enhances that 
change. For this reason, it is important for language teachers to be aware of the latest and best 
equipment and to have all information of what is available in any given situations. They also 
mentioned that only 32% of the university teachers in Myanmar can use technology to create more 
colorful and stimulating language classes. According to 64% of the participants, there are many 
techniques applicable in various forms to English language teaching situations that now threaten to 
undermine the classroom completely as a place of study. There are various reasons why all language 
teachers and learners must know how to make use of the new technology. Most importantly, the new 
technologies have been discovered and disseminated so quickly that we cannot avoid their attraction 
and influence on all of us: both teachers and learners, even both native and non-native speakers of 
English. 
 
The benefits of using technology in language learning 

As the technology becomes more readily available to all of us, it seems appropriate that the 
language teachers should integrate it into their lesson and assessment planning in the same way they 
have been doing with video, film and computer-assisted learning strategies. The students are 
surrounded by technology and this technology can provide interesting and new approaches to 
language teaching because the use of technology for teaching and learning is moving their institution 
in the right direction (Healey et. al., 2008). In this way, the teachers of English can take full 
advantage of technology to teach English in the non-native speaking countries. The following are 
some of the important advantages of the use of technology in the context of Myanmar: 

1. Technology motivates students to learn English 
The traditional teaching methods are unpopular and less effective in the English language 

classrooms. Now technology, with the help of audio, visual and animation effects, motivates the 
students to learn English quickly and effectively. In this connection, 75% of the participants says, 



ROMMAYASAN 3Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

Introduction 
At present, the role and status of English in Myanmar is higher than ever as it is a medium 

of instruction and core curriculum in higher education institutions. As a number of English 
learners are growing up, different teaching methods have been used to see the effectiveness of 
English language teaching. The use of technology in the form of radio, TV and tape recording has 
been there for a long time. Since there are more and more English learners in Myanmar, the 
language teachers use a variety of teaching methods for effectiveness of their teaching. One 
method involves the use of technology in English language teaching in order to create English 
contexts. So it helps the students to get involved and learn according to their interests. It has been 
tested effective and has been widely accepted as a tool for English language teaching around the 
world.  

As the popularity of English is expanding day by day and worldwide, the teachers of 
English feel the need of change in their language teaching methods. There are teachers who use the 
leading edge of technological and scientific development (Graddol, 1997), but the majority of 
teachers in Myanmar still teach in the traditional manner. However, this talk does not claim that 
none of these traditional manners are bad or damaging the students. In principle, they are proving 
to be useful even today. Here, technology refers to computer-based interactive applications that 
use both the hardware and software, allowing people to share their ideas and information. It is a 
combination of text, graphics, animation, video and sound.  

Technology plays a positive role in improving activities and initiatives of students and 
teaching effect in the classrooms. Elaborating on the scope of technology, Higher Education 
institutions in Myanmar have already started implementing technology in education, and we also 
need to understand that there's no way to stop the evolution of technology; and rather than working 
on ways to separate technology from education, we rather need ways to combine them. Thus, 
technological innovations should go hand in hand with the growth of English and change the way 
in which we communicate.  

Here, according to the survey, 78% of the participants who are university teachers (81% 
female) ranging in age from 35-59, state that teachers need to stop following the same old ways of 
teaching and they also admit that the world is changing and we need education that enhances that 
change. For this reason, it is important for language teachers to be aware of the latest and best 
equipment and to have all information of what is available in any given situations. They also 
mentioned that only 32% of the university teachers in Myanmar can use technology to create more 
colorful and stimulating language classes. According to 64% of the participants, there are many 
techniques applicable in various forms to English language teaching situations that now threaten to 
undermine the classroom completely as a place of study. There are various reasons why all language 
teachers and learners must know how to make use of the new technology. Most importantly, the new 
technologies have been discovered and disseminated so quickly that we cannot avoid their attraction 
and influence on all of us: both teachers and learners, even both native and non-native speakers of 
English. 
 
The benefits of using technology in language learning 

As the technology becomes more readily available to all of us, it seems appropriate that the 
language teachers should integrate it into their lesson and assessment planning in the same way they 
have been doing with video, film and computer-assisted learning strategies. The students are 
surrounded by technology and this technology can provide interesting and new approaches to 
language teaching because the use of technology for teaching and learning is moving their institution 
in the right direction (Healey et. al., 2008). In this way, the teachers of English can take full 
advantage of technology to teach English in the non-native speaking countries. The following are 
some of the important advantages of the use of technology in the context of Myanmar: 

1. Technology motivates students to learn English 
The traditional teaching methods are unpopular and less effective in the English language 

classrooms. Now technology, with the help of audio, visual and animation effects, motivates the 
students to learn English quickly and effectively. In this connection, 75% of the participants says, 



4 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

"We also need to take into account that as human beings, we're very visual beings, that what we 
see tends to affect our judgment more, and technology helps in bringing that visual aspect to 
education. It makes an easy access to information regarding the culture of the target language. 
With such features as abundant-information and crossing time and space, technology creates a 
real-life or native speaking country context for English language teaching, which greatly cultivates 
students’ interest and motivation in learning the language. 

2. Technology develops students' communicative competence 
It is hard to achieve the goal of learning English language through the traditional teaching 

because it hampers the students' capacity to understand the structure, meaning and function of the 
language. Such teaching method makes the students passive recipients of knowledge. But, now, 
technology has been a great help to integrate teaching and learning and provides the students 
greater incentives, carrying for students' future competitiveness at the workplace (Healey et. al., 
2008). The teachers' instructions lead to the students' thought patterns and motivate the students' 
emotions. To 71% of the participants, the utilization of technology breaks the monotony of 
traditional class teaching and is enjoyable and stimulating. For example, the use of PowerPoint 
slides activates students’ thinking and the capacity to comprehend the language. Its audio and 
visual effects help them to transform English learning into capacity cultivation. It creates a positive 
environment for the classroom activities such as group discussion, subject discussion and 
presentations, which can offer more opportunities for communication among students and between 
teachers and students. Thus, technology encourages students’ positive thinking and communication 
skills in learning the language. 

3. Technology widens students' knowledge about the culture of English 
The use of technology, connected to the target culture (Graddol, 1997), offers the students 

with more information than textbooks, and helps them to be familiar with cultural backgrounds and 
real-life language materials, which can attract the students to learning. 67% of the participants said 
that the learners not only improve their language ability, but also learn the culture of the target 
language. Having the abundant information through the use of technology, the students can be 

equipped with knowledge about the culture of the target language. This brings about an information 
sharing opportunity among students and makes them actively participate in the class activities that 
help the students to learn the language more quickly and effectively. 

4. Technology improves teaching efficiency 
Using technology in the language classrooms improves teaching contents and makes the 

best of class time. It breaks the teacher-centered traditional teaching method and fundamentally 
improves the teachers' teaching efficiency and has become central to language practice (Motteram, 
2013). Over 70% of the participants said that for large classes, it is difficult for the students to have 
speaking communication, but the utilization of multi-media materializes the face-to-face teaching. 
The traditional teaching techniques only emphasize on teachers’ instruction and provide limited 
information to the students. But technology goes beyond time and space, and creates more real-life 
environment for English teaching. It stimulates students’ initiatives and economizes class time, 
providing more information to the students. 
 
Disadvantages of the Use of Technology 

There are many disadvantages of using multimedia technology in English language 
teaching despite it has facilitated the language teachers to improve their efficiency in teaching. The 
following are some of the disadvantages that this study has found in the context of Myanmar: 

1. Lack of Communication between Teachers and Students 
It is important that there should be a lot of communicative activities in the language 

classrooms. The teachers usually teach the students on how to pronounce certain words, to 
comprehend the sentences, to improve thought patterns and to express what they have learned. 
Though the use of technology in the language classrooms enhances the interest of the students 
through audio, visual and textual effects upon the students, it lacks interaction among the students 
and between teachers and students. The sound and image of multimedia technology affect the 
students' initiative to think and speak. Nearly 70% of the participants responded that the English 
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language class turns into a show case and the students are considered only as viewers rather than the 
active participants in the classrooms. 

2. Lack of Real-Time Teaching 
Language teaching requires lots of discussion formed through questions and answers 

between teachers and students. The teachers ask real-time questions and guide the students to think 
and to build up their capacity to give the answers. For example, "students need to be given 
maximum opportunity for authentic social interactions" (England, 2007). However, the teachers, 
with the help of technology, prepare the pre-arranged courseware for the language teaching that 
lacks real-time effect in the classrooms and the students become unable to give feedback to their 
teachers. 71% of the participants mentioned that it ignores the spontaneity in the students' mind 
that includes students' thinking, strengthening their learning capacity and solving problems. Thus, 
the cultivation of students’ thinking capacity should be the major objective in teaching and using 
of multimedia technology. The students should be given opportunities for thinking, analyzing and 
exploring their own world. 

3. Loss of Students' Logical Thinking 
Because of technology in teaching makes the students understand the content easily, but 

their abstract thinking would be restricted and thereby their logical thinking would be faded away. 
In fact, the process of acquiring knowledge goes through perceptual stage and then rational stage, 
"developing critical thinking and autonomous learning while maximizing beneficial interactions" 
(Healey et. al., 2008). So the teachers should understand that knowledge of something from 
perceptual recognition to rational apprehension is very important in the students' learning process. 
Thus, 70% of the participants said that if the students only perceive the images and imagination 
shown on the screen, their abstract thinking would be restricted and logical thinking would fade 
away.  

4. Expensive Way of Conducting Language Classes 
Using technology in English language teaching is an expensive way of conducting language 

classes, which may not be fulfilled (Healey et. al., 2008). Keeping this fact in mind, the 

administrators and policy makers should not only help language teachers realize "the potential 
benefits of technology, and prompt them to learn to use technology in their teaching," but they should 
understand the significant role of technology so they foster the learning process by providing the 
necessary structure, support, and infrastructure (Healey et. al., 2008). Over time, it tends to result in 
higher expenses though it will help create more effective education. The language learning programs 
start with expenses that are related to implementing new technologies in education. Therefore, 89% 
of the participants mentioned that the expenses usually entail hardware, software, maintenance and 
training for at least teachers and students. It is often the case in poorly-funded language classes that 
the hardware itself comes in through a one-time grant, with little funding leftover for software, 
training and maintenance. 

 
Recommendations 

Technology and language teaching have gone hand to hand for a long time and contributed 
as teaching tools in the language classrooms. However, technology is still a source of fears and 
insecurity for many teachers everywhere in Myanmar despite the latest developments applicable to 
language teaching such as websites, online journals, teaching methodology and so on. In this 
connection, Healey et. al.(2008) say, "The pace and extent of change in technology for teaching, 
however, have made it difficult for many teachers, teacher educators, and administrators to know 
how best to employ computers, other forms of digital technology, and the global interaction enabled 
by the Internet in language teaching". Myanmar Universities have tried to modernize their 
equipment, have spent large amount in technology and have proved the positive effects of integrating 
technology to language teaching. Still, there are many teachers in Myanmar who still have no interest 
to teach the language with technologies. Here, Motteram (2013) suggests, "There are many different 
aspects of technology that hamper education but there are resources that help learning, too". In order 
to improve the overall situations and make the language teachers aware of the function of technology 
in teaching, the following recommendations have been made. 

 



ROMMAYASAN 7Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

language class turns into a show case and the students are considered only as viewers rather than the 
active participants in the classrooms. 

2. Lack of Real-Time Teaching 
Language teaching requires lots of discussion formed through questions and answers 

between teachers and students. The teachers ask real-time questions and guide the students to think 
and to build up their capacity to give the answers. For example, "students need to be given 
maximum opportunity for authentic social interactions" (England, 2007). However, the teachers, 
with the help of technology, prepare the pre-arranged courseware for the language teaching that 
lacks real-time effect in the classrooms and the students become unable to give feedback to their 
teachers. 71% of the participants mentioned that it ignores the spontaneity in the students' mind 
that includes students' thinking, strengthening their learning capacity and solving problems. Thus, 
the cultivation of students’ thinking capacity should be the major objective in teaching and using 
of multimedia technology. The students should be given opportunities for thinking, analyzing and 
exploring their own world. 

3. Loss of Students' Logical Thinking 
Because of technology in teaching makes the students understand the content easily, but 

their abstract thinking would be restricted and thereby their logical thinking would be faded away. 
In fact, the process of acquiring knowledge goes through perceptual stage and then rational stage, 
"developing critical thinking and autonomous learning while maximizing beneficial interactions" 
(Healey et. al., 2008). So the teachers should understand that knowledge of something from 
perceptual recognition to rational apprehension is very important in the students' learning process. 
Thus, 70% of the participants said that if the students only perceive the images and imagination 
shown on the screen, their abstract thinking would be restricted and logical thinking would fade 
away.  

4. Expensive Way of Conducting Language Classes 
Using technology in English language teaching is an expensive way of conducting language 

classes, which may not be fulfilled (Healey et. al., 2008). Keeping this fact in mind, the 

administrators and policy makers should not only help language teachers realize "the potential 
benefits of technology, and prompt them to learn to use technology in their teaching," but they should 
understand the significant role of technology so they foster the learning process by providing the 
necessary structure, support, and infrastructure (Healey et. al., 2008). Over time, it tends to result in 
higher expenses though it will help create more effective education. The language learning programs 
start with expenses that are related to implementing new technologies in education. Therefore, 89% 
of the participants mentioned that the expenses usually entail hardware, software, maintenance and 
training for at least teachers and students. It is often the case in poorly-funded language classes that 
the hardware itself comes in through a one-time grant, with little funding leftover for software, 
training and maintenance. 

 
Recommendations 

Technology and language teaching have gone hand to hand for a long time and contributed 
as teaching tools in the language classrooms. However, technology is still a source of fears and 
insecurity for many teachers everywhere in Myanmar despite the latest developments applicable to 
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1. Teachers should use all possible teaching aids and techniques 
Some language teachers tend to depend on entirely on technology in teaching. But the reality 

in our context is that technology cannot be replaced by many other teaching methods. According to 
the data, in the similar way, it cannot also replace any other forms of teaching methods. The functions 
of other traditional forms of teaching instruments are equally important in English language teaching 
though technology has its unique advantages in teaching. For example, at our universities, the tape 
recorder still plays an important role in playing the listening materials. Thus, the language teachers 
are supposed to choose from the appropriate teaching instruments according to the requirements of 
the teaching contexts. However, "In the absence of teachers training to use technological tools in the 
classroom, EFL students will be unable to learn English as fast and  effectively as they could with 
technology or as fast and effectively as their fellow students across the globe" (England, 2007). So, 
in the non-native English speaking countries, the teachers should integrate technology with the 
traditional teaching tools as they can play an important part in the successful English language 
teaching. 

2. Teachers should not overuse technology 
Many teachers believe that the more use of technology may give the better performance in 

language teaching. They think that technology may create better class environment, may motivate 
the students to participate in the class, and may help students access to the language materials. 
Though there are many advantages of using technology in teaching, it should be used as a 
supplementary instrument for the language teachers. It is essential to apply traditional teaching tools 
to effectively train the students' communicative competence in the classrooms. England (2007) 
suggests that teachers should avoid the temptation to use technologies without understanding the 
pedagogical implications of using them. If technology is utilized properly in teaching, without being 
overused, the students can be able to make full use of listening and speaking materials and develop 
their overall language skills. According to the responses of the Myanmar participants, the language 
teachers should introduce both traditional teaching instruments and technology to English language 

teaching so that the students can have the overall training on their listening, speaking, reading and 
writing skills. 

 
Conclusion 

The main purpose of using technology in language teaching is to promote students’ 
motivation and learning interest in the English language. In the non-native English speaking 
context, this can be a practical way to get them involved in the language learning. To achieve this 
goal, the language teachers should create a favorable environment for English language teaching, 
which should be based on the availability of information and teaching materials. While using 
technology in teaching if students are not too dependent on their mother tongue, they should be 
motivated to communicate with each other in English. The process of English learning should be 
more student-centered and less time-consuming. The language teachers should maintain the 
students' communicative competence through technology. In conclusion, the utilization of 
technology can fully improve the students’ thinking and practical language skills. This will ensure 
and fulfill an effective result of English language teaching. Despite some disadvantages of using 
technology in teaching, technology can be used effectively in the English language teaching 
classrooms. Overall, the non-native speakers of English as language teachers can teach English 
more efficiently if they use technology. 
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Abstract 

Throughout a study of problems in developing Thai conversation in 01363132 Thai 
Conversation in Everyday Life I: with special reference to the students in Kasetsart University 
Student Exchange Program (KUSEP), the objectives of this research were to survey the problems 
in learning Thai conversation in 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of those KUSEP 
students and to find the way to solve the problems in learning Thai conversation in such the 
subject. It was carried out through the qualitative and quantitative research methods. There are 
populations totally 96 KUSEP students studying 01363132; 82 students from the first semester and 
14 students from the second semester in academic year 2014. The research tools used in this study 
were; 1) rating-scale questionnaire 2) structural in-depth interview and 3) participatory 
observation. It was found that Thai conversation problems of KUSEP students were; 1) a lack of 
confidence 2) inadequate knowledge of Thai vocabulary 3) being worried while having the 
practical Thai conversation with their own pairs due to inadequate knowledge and a lack of Thai 
conversation skill 4) a lack of practical conversation with others after class and 5) the development 
of Thai conversation that mostly used among the students was done by following of the practical 
examples of a good Thai conversation via YouTube, movies and television. Moreover, the KUSEP 
students’ serious practices of Thai conversation in class under feedback supervised individually 
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made the students feel more confident and improve their Thai conversation. Furthermore, field trip 
that brought KUSEP students to have the cultural exploration and experience including the 
practical conversation with native Thais through such the field trip was also a good way that 
helped KUSEP students improve their Thai conversation skill. 

 
Keywords: problems, Thai conversation, KUSEP students  
 
Introduction 

Generally, subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I is regarded as one of 
the core subjects in Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for Foreigners 
(International Program) Kasetsart University (KU) from 2008 till the present time. Actually, the 
objective in opening this subject is to help foreign students practice Thai conversation in the basic 
level. The foreign students who have enrolled in this subject come from Bachelor of Arts Program 
in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program) of Department of Thai 
Language, Faculty of Humanities and from those KUSEP students who were studying Bachelor’s 
degree and Master’s degree for one or two semesters under management of International Studies 
Center (ISC), Kasetsart University. Focusing on the latter, there have been an increase in the 
number of KUSEP students who enrolled in class of Thai Conversation in Everyday Life I every 
year since 2008 through the thorough bilateral internal cooperation between International Studies 
Center and Department of Thai language, Faculty of Humanities, Kasetsart University. As an 
important strategy in order to build up, develop practical Thai Conversation skill and increase 
numbers of international students from foreign countries to enroll in Kasetsart University, 
International Thai Class through subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I has been 
opened every semester of academic years in order to serve all the KUSEP students who needed 
language psycho-motor domain challenge at Kasetsart University where language practices prove 
skills. Especially, it has reasonable reason to open this subject that KUSEP students while or after 
learning this subject will be able to make the basic Thai conversation in classes during period of 

study in Kasetsart University. In particularly, they will survive in Thailand by employing this very 
basic Thai conversation with other Thai people while staying in Thailand. 

As observed generally, Thai class through subject 01363132 Thai Conversation in 
Everyday Life I conducted by an instructor and KUSEP students has been managed successfully 
and continually. However, there seem to be some problem points regarding the learning subject 
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I and, truly speaking, the same should be solved, 
improved and it should be uplifted to the better level in the Thai conversation learning 
management. Therefore, the researcher has focused on a study of problems regarding learning 
subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students and it is strongly 
believed that after study, such the concerned problems will meet with the good solution and 
development for learning of such the subject as mentioned earlier. Most importantly, the prior 
classroom research works in Kasetsart University were only focused on a study of other subjects, 
but classroom research about this subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I was not 
found (Pimpuang, 2016). Therefore, it is premise of this classroom research work to make an 
analytical study of the contents of this profound problems and find viable means to rectify this 
situation through a thorough study of the problems in developing Thai conversation in learning 
subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students. By doing so, it will 
bear advantages for Thai conversation class management and development that International 
Studies Center managed and took care of KUSEP students in Kasetsart University every year. 
 
Research Objectives 

1. To survey the problems of learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday 
Life I of KUSEP students managed and taken care by International Studies Center, Kasetsart 
Universtiy 

2. To find and suggest the good way to solve the problems of learning subject 01363132 
Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students managed and taken care by International 
Studies Center, Kasetsart Universtiy 
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Materials and Research Methodology 
This study is a classroom research focused on a study of problems in developing Thai 

conversation in learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I: with special 
reference to the students in Kasetsart University Student Exchange Program (KUSEP). Regarding 
the scope of the concerned data, it is collected from 96 KUSEP students, as the research 
population, who were studying subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I in the first 
and second semester of the academic year 2014 in Kasetsart University. The research was 
conducted by a qualitative method within an overall inductive framework. The research tools are 
obviously employed in this study namely; 1) rating-scale questionnaire by using of Likert Scale 2) 
structural in-depth interview and 3) participatory observation. The methodology used in this study 
is as follows: 

1. Surveying and collecting the documents concerning the problems learning subject 
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students 

2.  Classifying the collected documents into groups and categories for analysis and 
explanation 

3. Making the descriptive and analytical writing on the problems of learning subject 
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students 

4.  Presenting the results of the research, concluding remarks and discussion 
 
Research Results 

Regarding the results of classroom research as mentioned in the above, they are divided 
into three parts namely; results of questionnaire analysis, structural in-depth analysis and 
participatory observation analysis. They are as follows: 
1. Results of Questionnaire Analysis 

According to the results of questionnaire analysis as given in the classroom research, it 
was undoubtedly found and all issues concerned were revealed that:  

1.1 About the ages of population concerned in the research, most KUSEP students are 
between 20 years of ages and 26 years of ages. All the KUSEP students have the international 
experiences in Thailand 10.00 %. They have ever experienced Thai Conversation learning before 
entering Thailand 2.00 % and the earlier specified percentage of those KUSEP students who have 
experienced Thai conversation learning before entering Thailand, as observed generally, is low.  

1.2 For population’s viewpoint towards Thai conversation learning, there are as follows; 
firstly, they strongly believed that subject 01363132 Thai conversation in Everyday Life I is useful 
very much for them while spending time to stay and study Bachelor’s degree or Master’s degree in 
Kasetsart University, and it is regarded as the very necessary communicative tool for KUSEP 
students to let them survive in Thailand before leaving Thailand and after completion of the period 
of exchange program.  

1.3 According to the expression of feelings of population used in the research who are  
assigned to prepare dialogues and make a practical Thai conversation in front of class, some 
KUSEP students felt shy while speaking out Thai sentences and pronouncing Thai vocabularies. 

1.4 For the problems of Thai conversation in everyday life in front of class for  
those KUSEP students who prepared dialogues themselves and for those students who did not 
prepare dialogues themselves, it was obviously found that for the group of KUSEP students who 
prepared dialogues themselves before speaking in front of class, they thought that most of their 
problems are slow speaking followed by wrong speaking. On the contrary, for those KUSEP 
students who did not prepare dialogues themselves for speaking in front of class, they also thought 
that most of their problems are poor vocabularies followed by slow speaking and word order 
mistakes in speaking.  

1.5 According to the useful suggestions given in the questionnaire, population explicitly 
viewed that their important problems of Thai conversation is that there was the incapability in 
order to remember all the vocabularies as employed in different dialogues including slow speaking 
etc. For the strategic way to solve the concerned problems and provide the right solution are to let 
them practice Thai conversation in everyday life for many times, and encouraged and push them to 
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speak in Thai with native Thais through several media examples of a good Thai conversation 
available in internet.  
 
2.  Results of Structural In-depth Interview Analysis 

For the results of structural in-depth interview analysis as given in the classroom research, 
it was undoubtedly found and all issues concerned were showed that:  

2.1 Numbers of KUSEP students who liked to learn Thai Conversation had more  
than numbers of those KUSEP students who did not like to learn Thai conversation, and the 
important reason of those KUSEP students who liked to learn Thai conversation is obviously 
expressed that Thai conversation in everyday life is held as the necessary tool in order to use in 
everyday life during the period of study in Kasetsart Universtiy. Especially, Thai conversation in 
everyday life is also useful to communicate with native Thai people in different situations, and it 
can help them survive till the end of exchange program and leaving Thailand. However, for those 
KUSEP students who did not like to learn Thai conversation in everyday life gave the essential 
reason that they did not feel confident and, at the same time, they also felt shy while speaking Thai 
language with mistakes.  

2.2 KUSEP students more than 90 % clearly viewed that instructor, several media  
examples via internet such as YouTube, Television and online media etc. including Thai friends 
were the important factors to let them enhance Thai Conversation.  

2.3  Not only that, KUSEP students more than 90 % also agreed that field trip  
before the end of Thai class is also regarded as the important one of the learning methods in order 
to bring KUSEP students Thai culture experience and realization. It is strongly believed that it can 
help KUSEP students understand Thai language after their practical conversation was done with 
native Thai people through the field trip.  

2.4 Throughout learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I,  
KUSEP students had most of their problems about vocabulary and vocabulary use followed by 
Thai grammar mistakes such as word order etc. 

3. Results of Participatory Observation Analysis 
According to the results of participatory observation analysis as given in the classroom 

research, there are results as follows: 
3.1 Regarding the making the practical Thai conversation in front class without KUSEP 

students’ preparation, it was clearly found that at the first learning hour, instructor gave Thai 
dialogue, demonstrated how to make a Thai conversation and then let KUSEP students make a 
practical Thai conversation with instructor along with the dialogue given.  

For the learning of Thai conversation in everyday life in week 1-2, some KUSEP students, 
as observed generally, felt shy and then they felt more confident to speak out. Furthermore, most 
of KUSEP students felt shy and spoke Thai with the problems of unclear Thai pronunciation and 
vocabulary number’s limitation.  

According to the learning of Thai conversation in everyday life in week 3-14, there are 
many practical Thai conversational activities without KUSEP students’ preparation in front of 
class, it was absolutely found that in the third time of the practical Thai conversation, most KUSEP 
students felt more confident and relaxed, and at the last week of learning hour, KUSEP students 
had good behavior to show that they were good at confidence and ability in making Thai 
Conversation in everyday life. Even if some of them were not good at confidence and speaking 
skill, but they were able to make a Thai conversation comfortably.  

3.2 According to the behavior of those KUSEP students who were assigned to prepare 
their dialogues to be spoken in front of class before 1 week, it was explicitly found that during 1-3 
week, KUSEP students more than 80% were able to make a friend’s greeting in Thai, tell about 
numbers and Thai money, introduce themselves and ask the names of other friends, and they were 
able to ask about ages as well as the different belongings available in the classroom. In week 4-9, 
they felt more comfortable in Thai conversation in everyday life and they can speak out fairly 
according to the dialogues as given by instructor. As observed generally, in week 4-9 they can 
speak naturally and properly, but vocabulary pronunciation still was a significant problem and it 
needed to get the improvement. Then, instructor practiced them to pronounce Thai vocabulary and 
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push them to speak Thai out through the thorough native students’ demonstration of Thai 
conversation that was provided in class.  

Finally, in week 10-15 most of KUSEP students were able to make a Thai conversation 
properly and naturally. In particularly, their accents, truly was similar to that of native Thai 
students very much. 
 
Conclusion and Discussion  

To sum up, the general information regarding the population used in this classroom 
research obviously showed that there are 96 KUSEP students who were studying subject 01363132 
Thai Conversation in Everyday Life I in the first and second semester of the academic year 2014 at 
International Studies Center, Kasetsart University. According to results of the study, it was 
obviously found that the problems of KUSEP students on Thai conversation in everyday life are as 
follows; 1) they had a lack of confidence in Thai conversation 2) they had an inadequate 
knowledge of Thai vocabulary for Thai conversation 3) they felt shy and worried while making the 
practical Thai conversation with their own pairs/friends due to the inadequate knowledge and a 
lack of Thai conversation skill 4) they had a lack of practical conversation with others after class.  
As considered another result of research as mentioned in the above, it seems to accord with 
viewpoint of Pongpanich (2011), whose research clearly revealed that most of problems in English 
speaking of students are; a lack of confidence which was resulted from their inadequate knowledge 
of English language, insufficient amount of vocabulary, and a lack of English communicative 
skills in real world communication. Especially, the research also showed that the additional way in 
developing Thai conversation skill mostly used among KUSEP students was done by following of 
the practical examples of a good Thai conversation via YouTube, movies and television.  

Furthermore, the important result was also found that the students’ serious practices of 
Thai conversation in class under feedback supervised individually made the students feel more 
confident and improve their Thai conversation. This viewpoint is also similar to that of 
Pongpanich (2011), whose research undoubtedly revealed that the students’ serious and persistent 

practices under feedback given and supervised individually made the students feel confident and 
improve their speaking skill.  

To uplift KUSEP students to skilful ability of Thai conversation in everyday life and 
cultural experience, a field trip before the end of Thai class that brought students to have the 
outside cultural exploration including the practical conversation with native Thais was also held as 
a good way not only to help students improved their Thai conversation skill, but also let them 
experienced Thai culture that is strongly believed that Thai language can be a bridge for cultural 
communication and culture also helped them gain the better understanding of Thai language for 
conversation. 
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design, where Gagne’s 9 Events of Instruction were utilized. The final phase involved the 
implementation of the CAI. The findings revealed that the efficiency of the CAI was at 87.03/87.38 
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Introduction 

English has been taught in Thailand for over a hundred years. At present, it has become a 
compulsory subject in every level of Thai education. In order to find out if the quality and equality 
of education for Thai students in general reach expected standards, the government has set up a 
neutral national organization, The National Institute of Educational Testing Service or NIETS, to 
monitor and evaluate the outcomes.  

The Ordinary National Educational Test (O-NET) is one of the many national standardized 
tests which aims to assess the knowledge and thinking ability of grade 6, 9 and 12 students and 
assess their academic proficiency according to the Basic Education Core Curriculum 2008 (B.E 
2551), to provide information to the schools to improve their teaching and learning performances, 
and to evaluate the quality of education at the national level (National Institute of Educational 
Testing Service, 2015).  

Thai students are required to pass the O-NET examination to graduate from primary (grade 
6), lower secondary (grade 9) and upper-secondary (grade 12) school levels. The students’ 
knowledge in five subjects: Thai language, mathematics, science, social studies, religion and culture, 
and foreign languages, is assessed in this examination (National Institute of Educational Testing 
Service, 2015). The O-NET scores are worth 30% toward each school level graduation. In 2015, the 
Minister of Education even signed a directive to announce an increase of this percentage to 50%. 
Fortunately, academic experts and stakeholders pointed out that it was too idealistic to use such a 
proportion, so the required percentage of the O-NET scores is still 30% (Dapong signed an 
agreement, 2017).  As a matter of fact, students have performed extremely poorly on the O-NET 
tests, especially in mathematics and English with scores that have ranked near the bottom year after 
year.  

The O-NET scores are important to each school level’s graduation and even more important 
to grade 9 students in rural areas of Chiang Mai. This is because these students are generally from 
poor families, and if they have low O-NET scores they will not be able to attend a good upper-
secondary school. Consequently, after completing the first two level of compulsory education, some 
students opt to enter the labor market, while others move to urban centers to engage in other formal 
or informal activities as a strategy to help support their families. Some go to vocational schools for 
another 3 years of low-cost education before entering the workplace and then become merely semi-
skilled labourers. These students therefore really need academic support. 

The English O-NET scores in English of students in the Educational Opportunity 
Expansion Schools, situated in the rural areas, particularly those under the supervision of Chiang 
Mai Primary Education Service Area 2, are worse than the average national scores every year, as 
illustrated in Table 1. 
Table 1 
The average English O-NET scores of grade 9 students from the Chiang Mai Primary Education 
Service Area 2 compared with all Thai students’ scores in academic years 2014-2017 (total scores 
100) 
 

Grade 9 students 
Academic Year 

2014 2015 2016 2017 
Under Chiang Mai Primary 
Education Service Area 2 

 28.56   25.60     27.39   27.50 

All students in Thailand 30.35 27.46 30.62 31.80 
 
Source: The National Institute of Educational Testing Service (2017) 

As shown in Table 1, the average English scores of students from the Chiang Mai Primary 
Education Service Area 2 in the past 4 years were very low and had never reached the national 
mean. This problem should therefore be addressed seriously.  
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This study focused on improving the English language skills of these grade 9 students with 
two expectations. Firstly, English is one of the two subjects that pull the students’ scores down, so 
building their English skills is likely to help boost their O-NET scores. Secondly, knowledge of 
English will be advantageous for their further study, daily life and future career. If they decide to 
end their studies after this school level graduation, English will open the world of opportunities for 
them in this changing world. 

Studies have shown that Computer Assisted Instruction (CAI)  is an effective approach to 
teach and learn a foreign language. It is a teaching material which is constructed using theories about 
human learning (Alessi &Trollip, 1991: 418) .  It is a mechanical tutor which never grows tired or 
judgmental and allows students to work at an individual pace (Warschauer a Healey, 1998: 57) . 
Using CAI, students at any English proficiency level benefited, students enhanced their language 
skills, and they also have ample opportunities to interact with authentic English language materials 
and native speakers of English (Feng, 2012).  

There have been studies supporting the use of CAI in ESL and EFL teaching and learning. 
Al-Mansour & Al-Shorman (2012), Yuan & Huizhong (2014) and Al-Nafisah (2015) found that 
CAI could be used to increase English learning achievement. Additionally, Chartrand (2004) found 
that CAI is highly recommended for low-motivated and low-proficient students. Maleki & Ahangari 
(2010) revealed that CAI could enhance students’ English reading and writing skills significantly. 
Ma (2007) and Naba’h (2012) pointed out that using CAI improved students’ English vocabulary 
knowledge and built positive attitudes towards English learning. Furthermore, Park & Son (2009) 
studied English teachers’ views on CAI usage and noted that all respondents agreed that CAI was 
beneficial to English teaching and learning because it increased students’ interest and attention 
through attractive animation, sound and colourful images.   

In Thailand, there has also been much research done on using CAI in English language 
instruction. The results have indicated a statistically significant effect of CAI on Thai students’ 
English proficiency, especially on vocabulary retention and English learning attitude (Kanongdet, 
2014); Amonsintawee, 2010; Kongkachuai, 2010; Fuangfu, 2009; Anuyahong, 2008; and Taerut, 

2008). Even though a lot of studies have been conducted to increase students’ English learning 
achievement, there have only been a few studies of CAI as a tool to help Thai students pass the 
national standardized test. Consequently, this investigation intended to construct suitable CAI 
materials for improving the rural students’ English O-NET scores by applying the “Gagne’s 9 Events 
of Instruction” (Gagne, Briggs & Wager, 1992) in preparing and delivering instructional contents.  

 
Literature Review 

“Gagne’s 9 Events of Instruction” (Gagne, Briggs & Wager, 1992) are often used by e-
learning developers when creating e-learning strategies. The nine events can help build the 
framework for an effective learning process. They are beneficial when preparing and delivering 
instructional contents. They can also be modified to fit the content and the students’ knowledge. 
After completing each step, learners are more likely to be engaged and to retain the skills that they 
are being taught. “Gagne’s 9 Events of Instruction” include: 

1. Gaining attention (reception) 
2. Informing learners of the objective (expectancy) 
3. Stimulating recall of prior learning (retrieval) 
4. Presenting the stimulus (selective perception) 
5. Providing learning guidance (semantic encoding) 
6. Eliciting performance (responding) 
7. Providing feedback (reinforcement) 
8. Assessing performance (retrieval) 
9. Enhancing retention and transfer (generalization) 
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indicate that these methods are very effective with low ability students or with students who have 
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NET exam, which is vital for their graduation and further study. The success of these disadvantaged 
children not only affects them, but also means a lot to their families, community and society at large.  

 
Research Objectives 

1. To construct and evaluate the effectiveness of Computer Assisted Instruction (CAI) in 
order to prepare grade 9 students of rural Chiang Mai’s schools for the Ordinary National 
Education Test (O-NET). 

2. To compare the students’ English skills before and after implementation of the CAI.  
 

Research Methodology 
1. Population 
The population of this research consisted of 965 grade 9 students from 53 Educational 

Opportunity Expansion Schools under the supervision of Office of Chiang Mai Primary Education 
Service Area 2. 

2. Sample and Sampling Procedure  
The study was conducted by using Single-group Pretest-Posttest design. 
The sampling method began with stratified sampling. The 53 schools from Chiang 

Mai Primary Education Service Area 2 were clustered into 5 groups, based on the five districts, 
where the schools were located: Mae Rim District, Mae Taeng District, Sa Moeng District, Phrao 
District and San Sai District. Then simple random sampling method was adopted. The name of each 
school and the number of students was written on a piece of paper and then put into one of five cups, 
according to the district where it was located. Each school in each district had a chance to be drawn. 
Next, the sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s formula (Krejcie & Morgan, 1970).  
The suitable sample size was 275 students.   

After that the school names were drawn and then 277 students from 12 schools were 
randomly chosen. However, only 252 students took both the pretest and posttest and were included 
in the process of finding the effectiveness of the CAI. In this case, Hair, Anderson, Black, & Babin 

(2016) suggested that a non-completion rate of 10% was common in educational studies, so a data 
set with 10% missing values can be analyzed by the predetermined statistical procedures. As a result, 
the sample size of this study was 252 students. 

3. Instruments 
The instruments utilized in this investigation were categorized into two types: 

experimental and data collection instruments. 
The experimental instrument was an online Computer Assisted Instruction (CAI) program 

for improving the English skills of grade 9 students. A website was designed based on the study of 
the students’ competency and needs, the Basic Education Core Curriculum 2008, the O-NET test 
blueprint, and the O-NET test items which were used in the last 3 years. The CAI program included 
3 units as follows: 

Unit 1. Listening and Speaking: This unit was built on English conversations from the daily 
life of grade 9 students, focusing on vocabulary, expressions, culture and manners. There were 10 
situations.  

Unit 2. Writing: This unit promoted students’ writing skills through using correct grammar 
and vocabulary. The students took the role of writers and completed passages with words or phrases 
that best fit the context.  

Unit 3. Reading: This unit focused on English reading comprehension and critical reading. 
The passages were about the history of important places in the world, jokes, graphs, and drug labels. 
There were 10 passages for the students to read, with questions to answer, vocabulary to learn and 
pronunciation practice.  

The efficiency criteria used were E1/E2.  
 E1 = Percentage of mean scores of the students’ correct answers after doing formative 

tests (the effectiveness of process). 
E2 = Percentage of mean scores of the students’ correct answers after doing the 

summative test (the effectiveness of the outcome).  
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The designated efficiency criteria of this CAI were 80/80 because English is considered 
a difficult subject that requires not only cognitive and academic competencies but also cultural 
enrichment. The suitable criteria should therefore not be higher than 80/80. 

The data collection instruments consisted of: 
1) The English proficiency test, which was the O-NET examination used in academic year 

2015 and published online on March 17, 2017 by the National Institute of Educational Testing 
Service (NIETS). This test was meant to collect the data about the English competency of the sample 
students.  

2) A group interview, which was conducted with 67 grade 9 students, in groups of 5-10, to 
gather information about their needs and interests in the use of CAI in learning English.  

3) A structured interview, which was used to gather information for lesson design. Twelve 
grade 9 English teachers and three English teaching experts, teachers’ supervisors, were interviewed 
in order to collect information about English language contents, including good learning objectives, 
introduction, contents, organization, learning activities, instructional media, exercises, and 
assessment.   

4)  A structured interview, which was used to interview three CAI experts about CAI types 
which were suitable for the target students, CAI basic components, structures, hyperlinks, score 
reports, fonts, illustrations and graphics, background and reinforcement. 
5) English pretest and posttest 

The 75 multiple-choice test items of 4 alternatives were constructed and then submitted to 
the 3 experts to evaluate using Index of Item Objective Congruence ( IOC)  and the IOC result was 
0. 94, which indicated that every item was suitable for the project’ s use.  The experts also provided 
some suggestions for improving the test items.  After the test was amended and improved, it was 
pilot tested with 30 grade 9 students who did not belong to the sample group.  The scores collected 
from these students were then analysed to identify the item difficulty and discrimination, using the 
5 0 %  median split procedure.  The difficulty of all the items was within the acceptable range, 
from 0. 20 to 0. 80, and the discrimination was classified as “ fair” .  Then the Cronbach's Alpha 

Coefficient was adopted to find out a coefficient of reliability.  It was found that the tests had 
moderate reliability ranging between 0.60 and 0.70. After the item analysis, 50 of the most suitable 
items were selected to use with the sample students.    

6)  A CAI evaluation form adopted from that of the Ministry of Education.  The evaluation 
criteria of the form included introductions, content design, language use, instructional design, 
multimedia design, and interactions.  

4. Data Collection Method 
The first phase of the project involved a study, where the students’English proficiencies, 

interests and needs, as well as the English teachers, teaching experts, and CAI experts’ opinions, and 
the O-NET test blueprint were examined.  The test focused on language for communication and 
language about culture.  The total number of selected test items was 50 and the allocated time was 
90 minutes. 

The 2016 O-NET paper was given to the sample students with an aim to collect data about 
their English background knowledge.  After that, the structured interviews and CAI design were 
carried out.   

The data obtained were extracted and later integrated into “Gagne’s 9 Events of 
Instruction” in order to create suitable lessons and exercises for the students. 

The following nine steps were adapted from Gagne, Briggs and Wager (1992): 
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9 Events of Instruction  Activities 
1. Gaining the learner’s attention → Using attractive animations, sound and 

colourful images etc. in the introduction 
2. Informing the learner of the 
objectives 

→ Telling students specific learning objectives 

3. Stimulating recall of prior learning → Using questions and exercises to activate 
students’ prior knowledge 

4. Presenting the learning stimulus → Presenting new information through 
multimedia 

5. Providing learning guidance. → Guiding students to integrate new and prior 
knowledge in learning 

6. Eliciting performance → Eliciting students’ responses through text chat 
or instant messaging 

7. Providing feedback → Providing positive and negative feedback to 
students individually 

8. Assessing performance → Using online objective tests 
9. Enhancing retention and transfer → Reviewing the knowledge learned and 

transferring knowledge to the next lessons 
Figure 1: Implication of Gagne’s 9 Events of Instruction in CAI construction 

 
The second phase involved CAI construction with an incorporation of the data from the 

first phase. The software used in this construction consisted of: 
1. Adobe Photoshop CS6 for photographs and illustrations 
2. Adobe Illustrator CS6 for vector graphics and illustrations 
3. Adobe Flash Professional CS6 for 2D animations and multimedia  
4. Audio recording software programs for sound recordings 
5. Adobe Dreamweaver CS6 for website design 

6. PhpMyAdmin 10 for database management 
7. Script PHP for script writing 
After the construction process, the website was available on www.onetprep.com.  

  After having been designed, the CAI was evaluated by three computer education experts 
using Likert scales (Likert, 1932), 4.50 – 5.00 = excellent/ 3.50 – 4.49 = good/ 2.50 – 3.49= 
average/ 1.50 – 2.49 = fair/1.00 – 1.49 = poor.  The result was 4.36 which meant “good”. After the 
evaluation, the CAI was revised following the experts’ suggestions.  

After trouble-shooting, the CAI was tried out with three students who did not belong to 
the sample group and whose English proficiency was at good, fair and poor levels. After this 
individual tryout, the CAI was tested in a small-group setting with 9 grade 9 students.   

After solving the problems found in the individual and small-group trials, the CAI was ready 
to be implemented by the sample group ( field tryout) .  The CAI URL and its user manual were 
delivered to the 12 sample schools.  

When the data collection was completely finished, a one-day training course was held in 
order to introduce the CAI to the participating English teachers of 53 schools from Chiang 
Mai Primary Education Service Area 2.  

5.  Data Analysis 
The effectiveness of the CAI (E1/E2) was analyzed for mean and percentage. 
The English proficiency test, pretest and posttest scores were analyzed for mean, 

percentage, standard deviation and dependent sample t-test.  
The item difficulty and discrimination were analyzed using the 50% median split procedure. 
The content analysis was applied to analyze the qualitative data from the interviews.  
The reliability of the pretest and posttest was analyzed using Cronbach's Alpha Coefficient.  
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Research Results 
The results of this research were to serve the objectives by utilizing the three phases, 

namely: the data collection phase, the CAI construction phase and the evaluation phase regarding 
the effectiveness of the CAI. 
The CAI construction phase 
Table 2 
Students’ English proficiency after doing the proficiency test 

Skills Full scores Lowest Highest  Mean Percentage S.D. 
Listening and 

speaking 
15 3 13 8.04 53.73 2.16 

Writing 15 3 12 6.78 43.86 2.35 
Reading 20 5 16 10.21 53.47 2.79 

Total 25.03 50.67 6.27 
As shown in Table 2, the students’ English scores from the English proficiency test, which 

was the O-NET examination used in the previous academic year, was in the range of 43. 86 and 
53. 57.  The highest percentage was on listening and speaking, followed by reading, and the lowest 
percentage was on writing skill.  The overall percentage indicated that the students’  English skills 
were at “very poor level”. 

The group interview revealed that the students’ English proficiency was at a very low level. 
Fifty percent of them did not know basic vocabulary, such as, “ask”, “answer”, “finish”, “should”, 
“question”, “true”, “false” or “correct”. The students also felt that English was important for their 
future study, but Thai was more useful to them.  They wanted the CAI to be created with more fun 
situations.  They wanted to practice doing the English O-NET tests as much as they could.  After 
learning each lesson, they wanted to know their scores to tell how well they did.  They thought that 
their weakest English skill was reading because they did not know enough lexical items. 

The structured interview for English lesson design revealed that the learning objectives 
should be relevant to the O-NET test blueprint and the subject strands, learning standards, indicators, 

and outcomes specified in the 2008 Basic Education Core Curriculum.  The introduction of lessons 
should be interesting and encourage the students to be willing to learn through the use of colourful 
images, attractive sound, animations, and multimedia.  The lessons should consist of conversation, 
reading, writing, vocabulary and grammar. The contents should be divided into several parts in order 
to allow students to repeatedly use new words and to increase their vocabulary retention. Orders of 
CAI presentation should start with a pretest, unit learning, and a posttest.  Each unit should have its 
own pretest and posttest.  Learning activities should encourage students’  interactions, higher order 
of thinking, evaluation and the application of their background knowledge by using a variety of 
questions, exercises and activities.  Media used in CAI construction should be attractive and related 
to the contents.  The CAI should also provide students appropriate reinforcement.  Unit exercises 
should be in different types and allow students to use every English skill in order to show their 
learning outcomes and to pass posttests.  Learning assessment should consist of a pretest, unit 
pre/posttests, and a posttest, which have the same patterns and levels of difficulty as the O-NET. 
The main focus of the CAI for the target students is to provide them with opportunities to practice 
doing the tests as much as they can, in order to build English and test-taking skills.  

After the CAI specialists were interviewed, they suggested that the CAI be an online tutorial 
software which provides students an opportunity to practice doing exercises without exposure to 
new information.  The main elements of the CAI should be introduction, instructions, learning 
objectives, pretest, main menus, unit pretest and posttest, lessons, and posttest.  The introduction of 
the CAI should attract students with cartoons or animations, sound and music.  There should be 
navigation bars to link to other destination pages.  The interaction should be operated by mouse 
clicks.  Feedback should be given through sounds.  There should be assessment of learning 
achievements, measurement of the effectiveness of the tests, and accurate assessment criteria. Score 
reports should display students’ scores and grades according to a fixed set of predetermined criteria. 
Fonts should be the same as the ones used in the O-NET examination, to facilitate slow learners who 
have difficulty reading if the fonts are different. Images and graphics should be animated in order to 
assist the understanding of the lesson contents.  To minimize loading time, image file sizes should 
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not be too large. Background screen colour should be in contrast with colours of the texts to facilitate 
reading.  CAI supports should include conversation, enunciated speech, clean recordings, sounds, 
music, animated images, and navigation bars.  

 
The effectiveness of the CAI  

1. The effectiveness of the Computer Assisted Instruction (CAI) in order to prepare grade 
9 students in rural schools of Chiang Mai for the Ordinary National Education Test (O-NET). 

 
Table 3 
The students’ English scores during and after learning through the CAI 

Statistics 
Formative assessment (E1) 

Posttest  
(50 points) 

(E2) 
Unit 1 

(15 points) 
Unit 2 

(15 points) 
Unit 3 

(20 points) 
Total 

(50 points)  

Mean 13.09 13.33 17.10 43.52 43.69 
Percentage 26.17 26.66 34.20 87.03 87.38 

S.D.   1.23   1.00   1.44   2.43   2.14 
As shown in Table 3, after doing the unit posttests, the students’ highest scores were from 

Unit 3, followed by Unit 2 and the lowest scores were from Unit 1, 34.20%, 26.66% and 26.17% 
respectively. The percentages indicated that the scores increased as the students completed each 
additional unit.  
 

 
 
 
 

Table 4 
The effectiveness of the Computer Assisted Instruction (CAI) after the intervention 

Sample group Effectiveness of the CAI Criteria 

252 students 
Process (E1) Outcome (E2) 80/80 

87.03 87.38 
As shown in Table 4, after the use of the CAI, the students’ formative average score 

percentages (E1) were 87.03 and their summative average score percentages (E2) were 87.38. The 
scores were both higher than the standard criteria of 80/80. The findings revealed that the CAI was 
an effective tool for grade 9 students from the Educational Opportunity Expansion Schools under 
the supervision of Office of Chiang Mai Primary Education Service, Area 2. 

 
2. The students’ English learning achievements after doing the pretest and posttest. 

Table 5 
Students’ pretest scores  

 Listening&Speaking 
(15 points) 

Writing 
(15 points) 

Reading  
(20 points) 

Total 
 (50 points) 

Mean 8.04 6.78 10.21 25.03 
Percentage 53.57 45.21 51.07 50.06 

S.D.   2.37   2.40   3.10   7.04 
As shown in Table 5, after doing the pretest, the students obtained the highest scores on 

listening and speaking, followed by reading, and the lowest skill was writing, 53.57%, 51.07% and 
45.21 % respectively. The total average score was 50.06%. 
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Table 6 
Students’ posttest scores  

 Listening&Speaking 
(15 points) 

Writing 
(15 points) 

Reading  
(20 points) 

Total 
 (50 points) 

Mean 13.36 13.62 16.67 43.69 
Percentage 89.07 90.82 83.33 87.30 

S.D.   1.03   0.93   1.33   2.14 
As shown in Table 6, after doing the posttest, the students obtained the highest scores on 

writing, followed by listening and speaking, and the lowest skill was reading, 90.82%, 89.07% and 
83.33% respectively. The total average score was 87.30%. 

 

 
Figure 2: Comparison of the students’ scores before and after use of the CAI 

As shown in Figure 2, the students’ posttest scores on the three skills were higher than 
those of their pretest scores. The biggest difference between the pretest and the posttest scores was 
on writing, followed by listening and speaking, and the smallest difference was on reading, 
45.61%, 35.5% and 32.26%, respectively.  

 
 

0

20

40

60

80

100

Listening & Speaking Writing Reading

Pretest and posttest

Pretest Posttest

Table 7 
The students’ English learning achievements before and after the intervention 

English 
learning 

achievement 

Sample 
(252 students) 

(�̅�𝑥)  (SD) t 
Pretest Posttest 

(�̅�𝑥) (SD) (�̅�𝑥) (SD) 
25.03 7.04 43.69 2.22 -18.66 7.14 -41.46** 

** at the significance level of 0.001 
As shown in Table 7, there were statistically significant differences, at the significance level 

of 0.001, between the students' average achievement average scores before and after the use of the 
CAI. This means that through the use of the CAI, the students’ English achievements improved 
significantly. 

 
Discussions 

From analyzing the data, the results show that the efficiency of the CAI was higher than the 
standard criterion of 80/80. One possible reason for this outcome is that the CAI was constructed 
systematically. After each step of the development process, the CAI was edited and approved by 
computer education specialists and English language teaching experts, who provided comprehensive 
suggestions and recommendations for improving the CAI.  

Before the intervention, the CAI was also tested and improved methodically both in the 
individual tryout, 60/60, and the small-group tryout, 70/70. After being tested and improved several 
times, the CAI well suited the sample group. The results of this research project confirm those of 
Kanongdet (2014), Amonsintawee (2010), Kongkachuai (2010), Fuangfu (2009), Anuyahong 
(2008) and Taerut (2008), revealing that CAI created for improving English learning achievement 
has a higher level of effectiveness than a fixed set of predetermined criteria.  

In regards to the increase of students' average English achievement scores after the use of 
CAI, it is related to Alessi & Trollip’s view (1991, 418) that CAI is a teaching material which is 
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constructed using theories about human learning. As well, “Gagne’s 9 Events of Instruction” 
(Gagne, Briggs & Wager, 1992) which were incorporated in this research could obviously present, 
reinforce and assess the content learned with relation to language learning theories. Gagne’s series 
of events follow a systematic instructional design process that shares the behaviorist approach to 
learning. Additionally, the focus of Gagne’s concepts is on interactive learning, so it makes CAI an 
attractive learning tool for students. In accordance with the results found by Baba, Sale and Zirra 
(2017), CAI designed using Gagne’s 9 Events of Instruction provides an appropriate theoretical 
framework of a good instructional design. Moreover, Ngussa (2014), Zhu and Kirk (2010), and Kutlu 
and Menzi (2013) also applied this theory in a multimedia learning environment and found that it 
was a good lesson design for promoting the transfer of knowledge or information from perception 
through the various stages of memory. 

The results also show that the students had performed the best improvement on writing. A 
possible explanation for these results is that the characteristics of the writing test was to assess 
students’ knowledge of vocabulary, grammar and language use in writing. Practicing doing the 300 
test items enabled the students to gain experience of using various language structures and 
vocabulary items. Therefore, they were able to identify the correct answers using learned 
grammatical contexts. The study is consistent with Taerut, Pornsrima and Sripairot (2008), Fuangfu 
(2009) and Rattamma, Vajarintarangoon and Kultanan (2018) who proved that computer assisted 
instruction can be an effective method to teach grammar and vocabulary retention to Thai students. 
In addition, the students were asked to complete the writings which were written in response to real-
life situations, so they had chances to use English in a meaningful context and could apply their 
English knowledge in taking tests. To clarify, the students had repeatedly used essential lexical items 
in writing, such as linkers, connectors, relative pronouns, and other useful expressions; for example, 
letter openings; “Hi….!”, “Dear….,” “To whom it may concern,” as well as letter closings; 
“Sincerely,” “Yours sincerely,” and “Regards, Yours respectfully,”. 

Furthermore, each lesson has various ways to help students learn the language, i. e.  Thai 
translated vocabulary list, pop-up translation when the mouse points to the word(s) and recordings. 

The CAI has animated objects on the screen and provides practical activities, which incorporate 
challenges and prompted curiosity.  Students can control the pace of their learning and decide what 
and how to learn and eventually feel more competent in their learning.  The results are consistent 
with Naba’h (2012) who discovered that the use of the computer screen accompanied by animation, 
video pictures, colors, music and sounds attract students’  attention and empowers faculties of 
retention to them. In addition, the self –paced nature of the computerized activities and the superior 
visual representation of the material in the software motivated the students to perform significantly 
better in the posttest.  

It could also be concluded that the use of CAI could improve students’  abilities to learn 
English because the CAI enabled them to feel less stressed and more confident in this language 
learning situation because they do not need to worry about classroom evaluation.  The findings are 
in agreement with Jalilifar (2010) who emphasized that in CAI, students actively participate in and, 
to some extent, control the building of their knowledge.  When students are able to control their 
learning pace and content, they feel less stressed and, in turn, feel more confident in their English 
language acquisition. 

 
Conclusion 

A rapid rise and development of information technology offers effective tools to explore 
new teaching models.  Using multimedia is an effective tool to create a meaningful context to learn 
English. This is specially advantageous in a Thai setting, where students are often feel discouraged, 
lack confidence in and fail to commit to academic excellence.  Moreover, English teachers will 
significantly benefit from this technology, as they are dealing with daily heavy workloads besides 
teaching.  

Computer Assisted instruction (CAI) can facilitate learning, students’ motivation and 
learning interest, which can be a practical way to get them involved in English learning in today’s 
world. However, availability of technology and required facilities in schools in the rural areas of 
Chiang Mai have still been a problematic issue. The challenge this study encountered was that 
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most schools still lack necessary technology and equipment for teaching and learning, and teachers 
are not yet fully equipped with the knowledge and skills to integrate technology into their 
instructional activities.  

This study attempts to serve as a guide to teachers and educators in order to create a CAI 
for improving English abilities of rural students.  It also aims to provide valuable information 
regarding the CAI construction process for students with both low motivation and proficiency. 
Additionally, this research serves as a guideline for further research in designing a CAI for rural 
students in any kind of education or related fields. 

  
Recommendations 
 1. Every school in the rural areas should have access to technology and especially to the 
Internet in order to promote the use of the CAI in English classes, and to provide the opportunity for 
students’ self-learning. 
 2. Further studies on Computer Assisted Instruction should be conducted for improving 
students’  fundamental English skills in rural areas, including:  basic English conversation, reading 
comprehension and introduction to writing. The researcher also recommends to consider and employ 
other innovative technologies including smart phone applications, online learning, as well as online 
authentic materials and other mobile learning tools to enhance and facilitate students’ learning. 
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Introduction 
In 21st century learning, issues concerning critical thinking ability have been identified as 

a deep-rooted problem in the Thai education system. The four basic skills used in the classroom to 
achieve proficiency for well-rounded language learners are listening, speaking, reading, and writing. 
Reading is a required skill to obtain information from composed writings in English. In EFL, critical 
reading is extremely important; however, Thai students rarely engage in this classroom activity. 
Many literacy researchers highlight the importance of critical literacy development for college 
adolescent readers to maximize and enhance academic success and prepare them for their future 
undertakings at the workplace (Conley & Wise 2011; Ippolito, Steele & Samson 2008). 

In the Thai EFL context, reading skills are an essential ability for all educational levels. In 
fact, critical reading abilities are as important but with less interest by several educators. According 
to several studies, however limitation of the English reading ability is found a factor obstructs several 
EFL learners to improve their English proficiency. In the Thai EFL context, not only reading abilities 
found a serious problem, many students are not independent thinkers and could not appropriately 
synthesize the information they have read in English. Being influenced by Thai culture where the 
classes are typically monitored by teachers, students are found equipped with limited curiosity or 
low motivation to achieve academic goal of their reading. 

Of the four language skills used to achieve the English language proficiency (listening, 
speaking, reading, and writing.  Reading is an important skill for obtaining information from 
composed writings in English. In EFL critical reading is an extreme important ability, yet the least 
successful ability in reading class.  Thai students are found worried and engage so little in class 
activities.  

Moreover, undergraduate EFL learners have had problems with illustrating their thinking 
process while reading. Also, typical Thai classes are criticized as teacher-centered, and many reading 
classes ignore the learning activities aiming at helping student readers selects facts, information or 
ideas from printed materials.  The most general objective of reading activities is for comprehension. 
At several times, students are not properly supported to define the meanings transmit by the author, 

nor how do they decide relate the information to previous knowledge and judges their 
appropriateness and worth for meeting the learner’s own needs and objectives. 

Critical reading begins with the interpretation of the subject based on individual's own life, 
accumulation of knowledge, to his/her observations, to his/her views (Orhan, 2007, pp. 49). 
According to Ozdemir (2002), critical reading is a skill that should be used throughout life. Critical 
reading has been defined as the ability to make judgments and inferences, distinguish between fact 
and opinion, and recognize the author's purpose or points of view (Darch & Kameenui, 1987). In 
short, critical reading is to actually thinking about the subject, moving beyond what the text 
concluded to the point of how the author reached that conclusion and the degree to which that 
conclusion is accurate (Wheeler, 2007). 

Therefore, it is necessary to all concerned with Thai English curriculum to prepare Thai 
people for their practical use in both for academic progression and for career advancement. Most 
Thais who learn English as a foreign language have no trouble in reading in Thai, which is their first 
language. However limitation of the English reading ability is found a factor obstructs several EFL 
learners to improve their English proficiency. A significant number of difficulties which prevent 
them to perform the reading task. The success in communication depends largely on number of 
language knowledge, for example, EFL learner’s knowledge of English, exposure to English, 
attitudes to English language and others. 

Interactive student notebooks were created in the 1970s by Lee Swenson and his colleagues 
at Aragon High School in California. After the Teachers Curriculum Institute saw the improvement 
of instruction that the ISNs made, they officially adopted the idea of an ISN as a teaching tool in 
1992 (Teachers’ Curriculum Institute, 1992). Using Interactive notebooks to promote EFL learners’ 
reading skills have been done in several non-English speaking countries. This is because reading has 
been recognized as one of the most important language skill. English as a Foreign Language (EFL) 
concerns with developing the necessary components in the reading process for EFL learner how to 
establish. It also strives to model this process by specifying these components, and reveals 
correlations between them. English is employed to communicate with foreigners, and to gather 
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information from textbooks, newspapers, journals, and Internet websites which mostly come from 
the English-speaking countries. Even though reading is considered as skill vital learning for learning 
new knowledge, it has been discussed as one of the English communicative abilities. 

Interactive notebooks are different from notebooks in general meaning, for example, the 
purpose behind this tool is to support EFL learners to organize and synthesize information from their 
reading texts assigned in class. To use this interactive notebook as a learning tool, students require 
other compatible strategies such as note taking, concept mapping, and organization of information. 
In addition, interactive notebooks help students practice their research skills from the ways their 
brains respond to the texts. They could investigate by themselves how their brains learn best. As a 
result, interactive notebooks benefit EFL learners to combing several reading strategies to complete 
the task. This is definitely an integrated instructional method to promote student learning. This 
reading strategy has been known to many EFL educators as powerful ways to improve students’ 
reading skills, which is one of the most essential skills in EFL contest as to be further discussed. 
 
Research Objectives 
 The research objective of this study is to study the impact of using interactive notebook in 
critical reading.  

 
Research Methodology 

1. Samples 
This study used an intact group of participants. There are 16 third year Thai EFL 

Khon Kaen University students who enrolled in English Seminar in Economic and Social Issues in 
ASEAN course in the academic year 2017.  This subject aimed to read more long and complex texts. 
Participants needed to comprehend, analyses, apply, synthesize and evaluate the texts and exchange 
their knowledge and ideas. 

 
 

2. Research Instruments 
The instruments of this study were as follows : 
2.1 Interactive Notebook 
This study investigated the outcomes of the use of interactive notebooks as a tool  

in reading texts. Focus was concentrated on participants’ critical reading abilities in synthesizing 
texts, articles and news which they subsequently organized meaningfully into their interactive 
notebooks. Interactive notebooks were used to help participants to critically read the texts and to 
think intuitively about the author’s message and language.  

2.2 Interview 
Interviews were concerned to obtain students’ feedback toward using interactive  

notebooks as a supplementary tool in the EFL course. The researcher asked for permission to record 
the interviews which were later transcribed and analyzed to answer the research question. The 
interview procedure was adapted from Krueger and Casey’s focus group interview outline (2002).  

3. Data Collection 
 This study investigated how the critical reading ability of Thai EFL students was 

affected when they used interactive notebooks as a reading supplement. The researcher instructed 
students how to improve their reading ability through the use of interactive notebook tasks. 
Moreover, the researcher observed the class and evaluated the learning value of interactive 
notebooks and other activities. Participants were interviewed after they had completed the interactive 
notebook tasks in the last week. Details of the procedures involved are presented. 

4. Data Analysis 
 As this study aims to study how the Thai EFL students’ critical reading ability is 

affected when they use interactive notebook as a reading supplementary   . In this study, the researcher 
teaches students how to improve their reading ability with interactive notebook task . Moreover, the 
researcher observes the class and evaluates the interactive notebook, and other activities. Participants 
were did an interview after finished the interactive notebook task in the last week. The following 
parts provide details of the involved procedures. 
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 Research Results 
The results were presented according to the research objectives as follows:  

 1. Interactive Notebook Tasks 
Chapter 1: Getting to know ASEAN  

In this chapter, students read 4 reading texts related to the introduction to ASEAN 
(1) What is the ASEAN? 2) Why ASEAN? 3) ASEAN’s top 10 imports and exports, and 4) Trading 
partner of ASEAN) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading . 

 

 
Figure 1: Overall score collected from chapter 1 

 
From the bar graph above, it reveals the overall score collected from chapter one taken from 

participants’ interactive notebooks. Participants received high score for level 1 knowledge (20% = 
71 score), level 2 comprehension (19% = 67 score), level 3 application (17% = 63 score), level 4 
analysis (15% = 54 score), level 5 synthesis (15% = 53 score), and level 6 evaluation (14% = 49 
score). In explanation, participants made high score in presenting their critical reading ability from 
levels 1 to level 3. These learners were those who could create interactive notebook with a partially 
clear and accurate information. Levels 4-6 refer to good to excellent critical reading ability created 
with correct summary and details of relevant information from the texts. 
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Chapter 2: ASEAN and Education 
In this chapter, there were 4 reading texts (1) Quality of higher education in ASEAN, 2) 

ASEAN language, 3) ASEAN language English proficiency rankings, 4) EF English Proficiency 
Index) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading .Class activities 
included reading practice to promote the learners’ reading comprehension, using context clues, and 
critical reading games. One of the reading activities was role-plays. Learners did role-plays by 
reading the outside reading texts on their preference and make a group role-plays by using new 
information from their reading. Altogether, the learners read approximately 6 reading passages on 
the same theme (ASEAN and Education). The scores in the following section was drawn from the 
last activity (the interactive notebook task) which required an individual learner to synthesize the 
information learnt throughout the two weeks. The following graphic presents the average scores of 
their second interactive notebook task. 

 

 
Figure 2: Overall score collected from chapter 2 

 
The bar chart above shows the overall scores collected from the reading activity, the 

participants’ interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (20% = 72 
score), level 2 comprehension (19% = 68 score), level 3 application (18% = 64 score), level 4 

72
68

64
55 53 50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CHAPTER 2

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation



ROMMAYASAN 51Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

 Research Results 
The results were presented according to the research objectives as follows:  

 1. Interactive Notebook Tasks 
Chapter 1: Getting to know ASEAN  

In this chapter, students read 4 reading texts related to the introduction to ASEAN 
(1) What is the ASEAN? 2) Why ASEAN? 3) ASEAN’s top 10 imports and exports, and 4) Trading 
partner of ASEAN) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading . 

 

 
Figure 1: Overall score collected from chapter 1 

 
From the bar graph above, it reveals the overall score collected from chapter one taken from 

participants’ interactive notebooks. Participants received high score for level 1 knowledge (20% = 
71 score), level 2 comprehension (19% = 67 score), level 3 application (17% = 63 score), level 4 
analysis (15% = 54 score), level 5 synthesis (15% = 53 score), and level 6 evaluation (14% = 49 
score). In explanation, participants made high score in presenting their critical reading ability from 
levels 1 to level 3. These learners were those who could create interactive notebook with a partially 
clear and accurate information. Levels 4-6 refer to good to excellent critical reading ability created 
with correct summary and details of relevant information from the texts. 

71
67

63

54 53
49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CHAPTER 1

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation

Chapter 2: ASEAN and Education 
In this chapter, there were 4 reading texts (1) Quality of higher education in ASEAN, 2) 

ASEAN language, 3) ASEAN language English proficiency rankings, 4) EF English Proficiency 
Index) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading .Class activities 
included reading practice to promote the learners’ reading comprehension, using context clues, and 
critical reading games. One of the reading activities was role-plays. Learners did role-plays by 
reading the outside reading texts on their preference and make a group role-plays by using new 
information from their reading. Altogether, the learners read approximately 6 reading passages on 
the same theme (ASEAN and Education). The scores in the following section was drawn from the 
last activity (the interactive notebook task) which required an individual learner to synthesize the 
information learnt throughout the two weeks. The following graphic presents the average scores of 
their second interactive notebook task. 

 

 
Figure 2: Overall score collected from chapter 2 

 
The bar chart above shows the overall scores collected from the reading activity, the 

participants’ interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (20% = 72 
score), level 2 comprehension (19% = 68 score), level 3 application (18% = 64 score), level 4 

72
68

64
55 53 50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CHAPTER 2

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation



52 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

analysis (15% = 55 score), level 5 synthesis (14% = 53 score), and level 6 evaluation (14% = 50 
score). In details, the scores were given according to levels of each critical reading ability. In 
explanation, participants made high score in presenting their critical reading ability from levels 1 to 
level 3. These learners were those who could create interactive notebook task with a partially clear 
and accurate information.  Levels 4-6 refer to good to excellent critical reading ability created with 
correct summary and full details of relevant information from the texts. 

Chapter 3: ASEAN and Economy 
In this chapter, there were 4 reading texts (1) ASEAN economic growth, 2) Quality of 

citizenship, 3) Quality of Nationality Index 4) Which ASEAN economy has the most developed 
infrastructure?) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and the out-of-class reading .Class 
activities included reading practice to promote the learners’ reading comprehension and analysis, 
using context clues, and critical reading games and role-plays. One of the reading activities was 
extended reading. From this activity, learners did presentations by reading the outside reading texts 
on their preference and make a presentation using old information from class activities and new 
information from their reading. Altogether, the learners read approximately 6 reading passages on 
the same theme (ASEAN and Economy).  

The scores in the following section were drawn from the last activity (the interactive 
notebook task) which required an individual learner to synthesize the information learnt throughout 
the two weeks. The following graphic presents the average scores of their third interactive notebook 
task. 
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following section was drawn from the last activity (the interactive notebook task) which required an 
individual learner to synthesize the information learnt throughout the two weeks. The following 
graphic presents the average scores of their forth interactive notebook task. 

 

 
Figure 4: Overall score collected from chapter 4 

 
This chart above shows the overall score collected from chapter four taken from 

participants’ interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (17% = 63 
score), level 2 comprehension (16% = 62 score), level 3 application (16% = 61 score), level 4 
analysis (17% = 65 score), level 5 synthesis (17% = 64 score), and level 6 evaluation (17% = 63 
score). In details, the scores were given according to levels of each critical reading ability. 
Participants got high score in level 4-6 as they could synthesize and evaluate the story as well. 
Moreover, participants also decreased the score from level 1-3 as they seemed to devote more on 
higher levels of critical reading ability. 
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2. Interview 
The researcher also conducted an interview with participants to get their feedback after 

completing the Interactive notebook tasks. Participants were interviewed in order to acquire their 
opinions toward the implication of interactive notebook tasks to enhance their critical reading ability. 
The followings are the questions and answers gathered from the interview. 

2.1 Do you think interactive notebook improve your critical reading ability? and How? 
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 “Yes, it’s really help me improve my reading, my critical reading skill. 

Negative excerpt 
 “No, it is boring and waste the time”. 

Most of participants agreed that using interactive notebooks helped improve their 
critical reading ability and made the learning to be hands-on rather than lectures. Moreover, 
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interactive notebook helped them to remember what story of the text is because they can go back to 
read it anytime. 

2.2 Do you have any suggestion about using interactive notebook as a tool to improve 
critical reading ability? 

The following section presents the issues mentioned by the participants regarding 
their ideas on improving the tool and activities. 

2.2.1 Time management 
Tasks took too long time for learner to read and analyze the texts. Moreover, the  

class time was too short for participants to create the interactive notebook. In addition, creating the 
presentation of their critical ability required them a lot of time, skill, and afford to create beautiful 
pages. As a result the teacher should consider the relevancy of time and text for each lessons. 

2.2.2 Content 
The length and complexity of the text seemed to be burden for the learners. They  

complained about reading too long texts which a large number of new and unfamiliar words. 
However, participants accepted that they were encourage to read more texts both inside and out of 
class to produce the best task for each chapter. 

2.2.3 Teaching and learning activities 
Learners viewed that there were a variety of learning activity that could make a  

reading class be more interesting and enjoyable. Many of them claimed that they loved to do class 
activities as these require no peroration. They thought that a variety of assessment techniques 
allowed their ability to be assessed more accurately. 
 
Discussion 

Critical reading ability of participants was initially between levels 1-3. This indicated that 
participants comprehended the texts and applied knowledge and understanding in answering specific 
questions. This concurred with results from tests administered by the Thai Ministry of Education, 

indicating high numbers of Thai students nationwide with reading failures and limited abilities, 
including vocational students (Rodklai, 2014). 

Participants undertook activities and created interactive notebook tasks. Average scores of 
critical reading abilities increased from chapter to chapter. Scores improved with active learning and 
participating in interesting class activities, reflecting synthesized ideas in the creation of interesting 
tasks. 

Thus, critical reading ability was improved through the effective and systematic use of 
interactive notebooks. Participants moved up to a higher level of critical reading ability as a result 
of more engaging reading. To explain, participants were required to further study their reading 
beyond the classroom. In total, each student read 24 texts in this project, and the learning activity 
involved each student as an active learner who was ready to participate in a variety of pre-, during-, 
and post-reading activities. In addition, students undertook some basic and advanced reading 
techniques in each chapter. These included previewing, predicting, skimming, scanning, analyzing, 
comparing, contrasting and synthesizing. The texts were authentic and of varied length and 
complexity. Participants were encouraged to exchange knowledge and information with their peers 
and compare their answers after each reading, rather than using a dictionary. Thus, participants read 
with purpose and immersed themselves in the activity, thereby resulting in a positive outcome. 
Similarly, Wallace (2003) identified three personal reasons for reading which he termed as reading 
for survival, reading for learning, and reading for pleasure. Therefore, when participants learn to 
read, it is best to set a goal to make the experience more meaningful and interesting.  
  
Conclusion 

This research was conducted to evaluate the effects of interactive notebooks on learners’ 
critical abilities in reading. Learners’ opinions on implementing tasks to help in processing 
information were also investigated to review, assess and personalize the knowledge content 
presented. Interactive notebooks provide students with the opportunity to add, adjust and review 
their notes at a later date. Overall, an interactive notebook is an organizational tool for both teachers 
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and students. One aspect of interactive notebooks is that students are required to interact with 
information and figure out what it means. When students understand the content, they can explain 
the concepts in their own words, apply information to new contexts appropriately and make new 
analogies and generalizations (Perkins, 1991). 

Similar to other instructional tools, teachers need to weigh the advantages and 
disadvantages of interactive notebooks. If used properly, interactive notebooks can be effective 
organizational tools for both teachers and students. 

 
Recommendations 

Further research is needed in the field of language as mention in chapter 2 they are many 
research about interactive notebook in science but there is very little research about the benefits or 
limitations of interactive notebooks for develop language ability. Research needs to be done that 
directly correlates student achievement levels and success to interactive notebooks. They need to 
weigh the advantages and disadvantages of interactive notebooks as they decide when to use them. 
When used properly, interactive notebooks can be effective organizational tools for the teacher and 
students. 
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Abstract 
 The major purposes of this research were to study and develop the group counseling model 
in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students. The specific purposes 
were 1) to analyze the educational expectations components 2) to construct a group counseling 
model in conducting thesis and 3) to prove the effectiveness of group counseling model in 
conducting thesis. The research procedures are quasi – experimental method between one group 
pretest – posttest design. The research instruments are 5 rating scales questionnaires, approved by 
the experts. The Content Validity Index for Items (I-CVI) between .83 – 1.00 and Content Validity 
Index for Scales (S-CVI) at .90. The statistics for data analysis are percentage, mean and standard 
deviation. The results were found that; 1) the educational expectations components consisted of 
goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance, 2) The group counseling model 
consisted of three major stages: the initial counseling stage, the working stage and the summarizing 
stage and 3) the effective of group counseling model in conducting thesis showed that all suited in 
propriety, feasibility, congruity and utility.   
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Introduction 
As the constitution of the Kingdom of Thailand B.E 2550 (2007), part 4 mentioned that 

“The State shall implement social, public health, education, and culture policies as follow: …(3) To 
develop the quality and standard of all levels of education and all forms of education in conformity 
with social and economic changes, to provide a national education plan and a law for national 
education development, to provide the development of quality of career teachers and personnel in 
education to be able to follow the global change, and also to instill Thai awareness, discipline, public 
interested concerns and to believe firmly in democratic form of government with the King as Head 
of the State. (Office of the Education Council. 2010)   

The heart of National Education Act B.E. 2542 (1999) and amendments (Second National 
Education Act B.E. 2545 (2002)), is a move toward student-centered learning and a student-centered 
classroom. Specifically, Section 24 of the Education Act outlines what must be done to improve 
education performance: 1. arranging learning in line with the students’ interests, aptitudes and 
individual differences; 2. training students in thinking abilities, especially critical thinking; 
3.organizing learning activities that draw from authentic experiences; and 4. promoting situations 
where learners and teachers learn together. In addition to addressing these key issues of education 
reform in Thailand, indeed in international education, it also focus on the attention and resources on 
the goal of promoting Thai teachers to reach their potential as skilled teachers by using teaching 
methods that engage their students with the result that students love to learn through self-discovery. 
(Office of the National Education Commission.2011) 

Counseling theories are used as a guideline for understanding human nature and to 
determine which counseling skills you will use in your counseling sessions such as; 1) 
Psychoanalytic Theory:  This theory was originally developed by Sigmund Freud (1964). It supports 
the idea that unconscious forces drive human actions. A psychoanalytic therapy session includes 
skills such as dream analysis, free association, resistance analysis, and transference analysis. Much 
of the personality is thought to have developed in childhood and similarities are identified and 
explored in the therapeutic relationship. 2) Person-Centered Therapy: This theory is a form of 

psychotherapy originally developed by Carl Rogers. Sometimes also known as Rogerian therapy, it 
operates on the assumption that every human being has the ability to fulfill their full potential. A 
client-centered approach in the therapeutic relationship involves self-actualization, empathy, and 
unconditional positive regard. When practicing person-centered therapy, the client therapist 
relationship is very important because the positive interactions are a form of therapy themselves. 
The relationship should be supportive and the therapist acts as the client is the expert of their own 
life. 3) Cognitive Behavioral Therapy (CBT): CBT is a shorter term approach to the therapeutic 
process. This hands-on approach lends its practice to the theory that human problems stem from 
faulty patterns of thinking. The counseling process primarily involves the challenge of automatic 
thinking and often negative thought patterns. It encourages the client to find logic in their way of 
thinking. The counselor plays an important role in in challenging these thoughts, and 4) The Family 
Systems Model: Family Systems view all human troubles and conflicts as a familial unit. The theory, 
originally developed by Murray Bowen, is focused on the idea that family is the primary source of 
emotions and personality. A family system can be present into many forms, including structural, 
strategic, and intergenerational.  Common techniques used in the therapeutic process include the 
creation of a georama, family projection activities, emotional triangles, and the differentiation of 
self. This counseling theory is often used in marriage and family counseling sessions. As mentioned, 
the counseling is about creating strong relationships with your clients that will empower them to 
obtain mental health and to fulfill their goals. Through the use of intentional counseling techniques 
and an understanding of human nature developed through counseling theories. 

Group counseling provides students with the opportunity to connect with others in a safe, 
confidential and supportive space. Groups allow students to share about their experiences, 
expectations with others who can understand and relate to their concerns, connect across differences 
to learn new perspectives, and experiment with new ideas, behaviors, and ways of being or 
interacting. Through group engagement, students develop insights and skills that can be used to work 
through the challenges they face and improve their expectation and quality of life. 
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Graduate students in all programs are expected to gain expertise in a particular area of study 
and, especially in Ph.D. programs, to expand the knowledge of that disciplinary field or to push 
disciplinary boundaries through interdisciplinary /collaborative research, by discovering and 
pursuing a topic of scholarly inquiry and research. As junior colleagues and professionals-in-
training, graduate students will learn to impart disciplinary and interdisciplinary knowledge through 
appropriate forms of instruction and publication.  

Graduate students are expected to 1) Work within the guidelines provided by the department 
to select an appropriate advisor and committee members. This selection should be free of conflicts 
of interest or coercive relationships among committee members and with the student that might 
preclude a committee member from evaluating student work by academic merit alone. 2) Devote an 
appropriate amount of time and energy toward achieving academic excellence and earning the 
advanced degree or certificate. Estimated time and effort needed for success in course and research 
credit hours is about 4 hours of work per credit per week, including both in-class and out-of-class 
activities. A full-time assistantship amounts to an average of 20 hours of work per week, independent 
of time spent on courses or tasks related to research credits. 3) Take primary responsibility to inform 
themselves of and conduct themselves in accordance with the Graduate School’s policies and 
procedures, specific program requirements, and standards of performance established by faculty and 
articulated in departmental graduate student handbooks and their respective professional 
associations or organizations.  Students should locate and review their departmental graduate student 
handbook. 4) Take the initiative to ask questions that will promote their understanding of the 
academic requirements of their specific graduate program. In addition, students should be 
understand the assistantship requirements and seek to fulfill them satisfactorily, and 5) fulfill the 
requirements of their programs in a timely manner and participate in the annual progress 
review.  Each department or program may have different policies regarding time limits to degrees. 

 
 

As the mentioned, it has clearly placed the importance of the group counseling in conducting 
thesis to meet the educational expectations of graduate students. Also should be proof that this model 
can be reach the needs of educational expectations of graduate students, and also apart to fulfill the 
quality of counseling, efficiencies of learning and teaching. 
 
Research Objective 

1. To analyze the educational expectations components  
2. To construct a group counseling model in conducting thesis  
3. To prove the effectiveness of group counseling model in conducting thesis 
 

Research Methodology 
 Samples 

Data for this study was obtained through survey method. The sample consisted of 85 Ph.D. 
Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University and divided into   2 groups; 1) the 
experimental group (E) consisted of 11 Ph.D. Students and 2) the control group (C) consisted of 74 
Ph.D. Students. 

Research Instruments 
The research instruments consisted of focus group discussion, one group pretest – posttest 

design, 5 rating scales questionnaires, the content validity index for items (I-CVI) between .83 – 
1.00 and content validity index for scales (S-CVI) at .90. The statistics for data analysis are 
percentage, mean and standard deviation.    
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Research Results   
 The research results were presented according to the research objectives as follows;  

4.1 The analysis of the educational expectations components. The results found 5 major 
components consisted of; goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance. Details as 
shown in table 1 

4.2 The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3 
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage.  

4.3 The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results 
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. Details as shown in table 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1  
The educational expectations components  

Components Index k Min Max M  SD Level of 
educational 
expectations  

GOALS 
 

 
goals1 
goals2 
goals3 

3 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

3.87 
3.57 
3.92 
4.13 

0.82 
0.99 
0.89 
1.12 

High 
High 
High 
High 

PATHWAYS 
 

 
pathway1 
pathway2 
pathway3 

8 
4 
3 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

2.90 
2.99 
2.93 
2.79 

0.77 
0.75 
0.84 
1.12 

Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

AGENCY 
 

 
agency1 
agency2 
agency3 
agency4 

14 
6 
4 
3 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

3.92 
4.04 
4.06 
3.91 
3.69 

0.64 
0.72 
0.70 
0.75 
1.12 

High 
High 
High 
High 
High 

CONFIDENCE 
 

 
Confidence1 
Confidence2 
Confidence3 

3 
 1 
 1 
 1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

3.01 
3.42 
2.82 
2.77 

0.89 
1.15 
1.25 
1.05 

Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

EFFORT & 
TOLERANCE 
 

 
Eff&tol1 
Eff&tol2 
Eff&tol3 

11 
 6 
 2 
 3 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

3.80 
4.00 
3.64 
3.76 

0.76 
0.77 
0.97 
0.88 

High 
High 
High 
High 

SUM      93 0011 0011 9001 1009 High 
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 As shown in table 1, found that the summary levels of educational expectations are in high 
level. When considering in each component found 3 components are in high level; agency, goals 
and effort and tolerance consequently. While the others components are in moderate level consisted 
of; confidence and pathways.   

4.2 The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3 
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage. The group 
counseling theories and techniques were applied to enhance the group counseling in conducting 
thesis. 

4.3 The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results 
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. Details as shown in table 2 and 3 
Table 2  
The educational expectations of Experimental Group  

Educational 
Expectations 

 
Components 

 
Experimental Group 

Pretest Posttest After Follow Up 
M SD Level M SD Level M SD Level 

GOALS 2.02 .179  High 2.28 .294  High 2.28 .294  High 
PATHWAYS  2.09 .080   Low 0.70 .219  Moderate 0.20    .292   Moderate 
AGENCY 0.42 .080  High 2.21   

       
.007  High 2.72 .209  High 

CONFIDENCE 2.21 .114  Low 0.71 .444  Moderate 0.71 .102  Moderate 
EFFORT 
&TOLERANCE 

2.09 .007  High 2.22 .008  High 2.22 .092  High 

SUM 0.22    .727  Moderate 0.88 0.21 High 0.84 .022  High 
 
 

 

Table 3  
The educational expectations of Control Group  

Educational 
Expectations 

 
Components 

 
Control Group 

Pretest Posttest After Follow Up 
M SD Level M SD Level M SD Level 

GOALS 2.02 .194  High 2.09 .221  High 2.71 .140  High 
PATHWAYS  2.14 .080   Moderate 2.08 .201  Low 2.21    .201   Low 
AGENCY 0.19 .721  High 0.40   

       
.001  High 0.12 .011  High 

CONFIDENCE 2.17 .121  Moderate 2.10 .200  Moderate 0.70 .198  Moderate 
EFFORT 
&TOLERANCE 

0.80 .404  High 0.99 .197  High 0.82 .192  High 

SUM 0.20    .222  Moderate 0.27 .229  Moderate 0.17 .012  High 
As shown in table 2 and 3, found that before the experiment, the overall educational 

expectations between the experimental group and the control group were insignificant. When 
considering in each component, it was found that goals, pathways, agency, confidence, and effort 
and tolerance were insignificant. After the experiment, the overall educational expectations between 
the experimental group and the control group were significantly different. When considering in each 
component, it was found that pathways, agency, and effort and tolerance were significantly different 
whereas goals and confidence were insignificant. After the follow up period, the overall educational 
expectations between the experimental group and the control group were significantly different. 
When considering in each component, it was found that pathways and agency were significantly 
different whereas goals, confidence, and effort and tolerance were insignificant. 

After focus group discussion, the experts approved the effectiveness of group counseling 
model in conducting thesis. The results shown all suited in propriety, feasibility, congruity and 
utility. 
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Discussion 
 The following points based on the research objectives and results were discussed; 

1. The analysis of the educational expectations components. The results found 5 major 
components consisted of; goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance. The 
discussions of the results are aimed in educational expectations, so their expectations were analyzed 
by pretest and posttest and approved by the experts. This is identical to firm that the importance of 
the group counseling in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students. 
According to McDermott; & Snyder ( 7888 :47 ) claimed that goals, can be sequence in to two parts. 
The short term or long term goal is the human needs, but all have to be reach. Snyder; & Lopez. 
(2002: 258) said that pathway is the idea to plan to reach the goal. While Nowotny (1989: 57 – 61) 
said that expectation is concern to the future by setting target, plan and act, etc.  

2. The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3 
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage. The group 
counseling theories and techniques were applied to enhance the group counseling in conducting 
thesis. By this finding, the discussion of the results should be aimed to the systematic approach in 
all process of operations in conducting thesis. All concerns in conducting thesis, such as students, 
advisory teams, curriculum and university should be clear in system and process.  

3. The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results 
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. By this finding, the research 
procedures are quasi – experimental method between one group pretest – posttest design and follow 
up. The result found that the posttest means score was higher than pretest and the students’ attitude 
toward the educational expectations were high level. These results are relevant to the statement made 
by Gazda ( 7 8 4 1 :0 0 4  – 0 0 1 ) stated that, the valued of expectations can be found in reflect of 
propriety, feasibility, congruity and utility. While Tippawan Kittiporn (1993) stated that group 
counseling is the best way to meet the needs and expectations in educational administration, and also 
apart to fulfill the quality of counseling, efficiencies of learning and teaching. 
  

Conclusion 
 The main purposes of this research were pointed to the importance of the group counseling 
in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students. By the introduction, 
results and discussions found that counseling theories are used and applied as a guideline for 
understanding human nature and to determine which counseling skills you will use in your 
counseling sessions. Groups allow students to share about their experiences, expectations with others 
who can understand and relate to their concerns, connect across differences to learn new 
perspectives, and experiment with new ideas, behaviors, and ways of being or interacting. Graduate 
students in all programs are expected to gain expertise in a particular area of study and, especially 
in Ph.D. programs, to expand the knowledge of that disciplinary field or to push disciplinary 
boundaries through interdisciplinary /collaborative research. Group counseling is the best way to 
meet the needs and expectations in educational administration, and also apart to fulfill the quality of 
counseling, efficiencies of learning and teaching. The valued of expectations can be found in reflect 
of propriety, feasibility, congruity and utility. 
 
Recommendation  
 The following are some recommendation based on the research results; 

1. The finding model developed by researchers can be used by relevant and applied to fit 
with the context of students, the graduate school’s policies and also university purposes. 

2. For the future studies should be conduct with others level of graduate students such as 
master degree, etc. 
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master degree, etc. 
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 การเปรียบเทยีบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐานกบัวธีิวฏัจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้นทีม่ต่ีอความสามารถในการโต้แย้งและการคดิวจิารณญาณของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ช้ันปีที ่1  ทีม่แีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั 

Comparisons  of  Effects  of  Learning  Socioscientific  Issues  Using   the   
Mixed  Methods  Based  on  the Problem-Based  Learning  Method   
and  the 7E – Learning   Cycle  Approach on  Argumentation  and   

Critical Thinking  of  the  First  Year  Vocational  Certificate   
Students  with  Different  Achievement  Motivations 

 
มยุรี   ค าโสภา1 / พรทพิย์  อติชาติ2   /  จีระพรรณ  สุขศรีงาม3 

Mayuree  Khamsopa / Pornthip Atichat / Jirapan Suksi-ngam 
1นกัศึกษาปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต   สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา   คณะวทิยาศาสตร์    

    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
     Student of Master of Education Program in Science Education  
     Science Faculty, Mahasarakham University 
2,3อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    Lecturers of Science Faculty 
 
บทคัดย่อ 
    การวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการโตแ้ยง้หลงัเรียนประเด็นปัญหา
ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยส่วนรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียน 2) ศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานและแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  
โดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียน  3) เปรียบเทียบความสามารถใน
การโต้แย ้งและการคิดวิจารณญาณหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
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วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนัและเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกนั กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนพาณิชยกรรม  ในระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1  แผนกวิชาการบญัชี  จ  านวน  80 คน  จากจ านวน 2 กลุ่ม  ไดม้าโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) นกัเรียน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 40 คน เรียนแบบ
ผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 40 คน เรียนแบบผสมผสานตามวิธีวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired t-test และ F-test (Two-way 
MANCOVA และ ANCOVA)  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนโดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์  โดยใช้รูปแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัรูปแบบการเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีการพฒันา
ความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้นเพิ่มข้ึน  และมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดวิจารณญาณรายดา้น คือดา้นการระบุ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถมากกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืน  และมีการคิดวิจารณญาณ  โดยรวมและราย
ดา้นมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  แต่นกัเรียนท่ีมีการเรียน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการโตแ้ยง้ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์, วธีิปัญหาเป็นฐาน, วธีิวฏัจกัร 
                 การเรียนรู้ 7 ขั้น, ความสามารถโตแ้ยง้, การคิดวจิารณญาณ 
  
Abstract 

This research aims to: 1) study the ability to argue after school, social issues related to the 
use of science by students 2) study and compare thinking. Social issues related to the use of 
science by using the integrated learning model. The baseline and the 7-cycle learning cycle of the 
first year students in the Certificate of Vocational Education, and classified by achievement 
motivation and learning styles. 3) Comparison of the ability to argue and critical thinking after 
problem learning. A study of the relationship between student achievements. Each class uses 
different learning styles. The sample is a commercial student. In the first year of the Diploma in 

Accounting, 80 students from the two groups were randomly assigned to the Cluster Random 
Sampling. Each group consisted of 40 students. The experimental group consisted of Paired t-test 
and F-test (Two-way MANCOVA and ANCOVA). The research findings found that the students 
as a whole and as classified according to achievement motivation who learned the socioscientific 
issues using  the  mixed  methods  based  on  the  problem - based  learning  method  and  the 7E – 
learning  cycle  showed developments of argumentation and showed gains in  critical  thinking 
abilities in general and in each aspect from before learning. There were statistical interactions of 
achievement motivation with learning model only on critical  thinking abilities as a whole and in 
the subscale of identifying the preliminary agreement, in which the students with high achievement 
motivation who learned the socioscientific issues using the mixed  methods  based  on  the 
problem - based  learning  method  approach had more argumentation abilities and critical thinking 
abilities than other group students, and evidenced more analytical thinking abilities as a whole and 
in each aspect than the counterpart students. However, the students with different learning  method  
did not show different argumentation abilities. 

 
Keywords: socioscientific issues,  problem-based  learning, 7E-learning  cycle,  argumentation   
                   abilities, critical  thinking 
 
บทน า 

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องจดัให้สอดคล้องกับบริบทของประสบการณ์
มนุษยโ์ดยเนน้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนจริงแทนการเรียนการสอนท่ี
เร่ิมตน้ดว้ยแนวคิดและกระบวนการเพื่อการเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 
และเตรียมบทบาทของพลเมืองท่ีดีในสังคมประเทศชาติในอนาคต สามารถใช้แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัและกลา้ตดัสินใจด้วยตนเอง ซ่ึง
รูปแบบการสอนดังกล่าว คือการจดัการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 
(Science Technology and Society : STS)(Pedretti  and  Hodson,1995; Shamos,1995) เ ป็นแนวคิด
หน่ึงท่ีเน้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตด้วยความเช่ือท่ีว่า การท างานในชีวิตจริงมีมโนมติและ
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ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัรูปแบบการเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีการพฒันา
ความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้นเพิ่มข้ึน  และมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดวิจารณญาณรายดา้น คือดา้นการระบุ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถมากกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืน  และมีการคิดวิจารณญาณ  โดยรวมและราย
ดา้นมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  แต่นกัเรียนท่ีมีการเรียน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการโตแ้ยง้ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์, วธีิปัญหาเป็นฐาน, วธีิวฏัจกัร 
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Abstract 

This research aims to: 1) study the ability to argue after school, social issues related to the 
use of science by students 2) study and compare thinking. Social issues related to the use of 
science by using the integrated learning model. The baseline and the 7-cycle learning cycle of the 
first year students in the Certificate of Vocational Education, and classified by achievement 
motivation and learning styles. 3) Comparison of the ability to argue and critical thinking after 
problem learning. A study of the relationship between student achievements. Each class uses 
different learning styles. The sample is a commercial student. In the first year of the Diploma in 

Accounting, 80 students from the two groups were randomly assigned to the Cluster Random 
Sampling. Each group consisted of 40 students. The experimental group consisted of Paired t-test 
and F-test (Two-way MANCOVA and ANCOVA). The research findings found that the students 
as a whole and as classified according to achievement motivation who learned the socioscientific 
issues using  the  mixed  methods  based  on  the  problem - based  learning  method  and  the 7E – 
learning  cycle  showed developments of argumentation and showed gains in  critical  thinking 
abilities in general and in each aspect from before learning. There were statistical interactions of 
achievement motivation with learning model only on critical  thinking abilities as a whole and in 
the subscale of identifying the preliminary agreement, in which the students with high achievement 
motivation who learned the socioscientific issues using the mixed  methods  based  on  the 
problem - based  learning  method  approach had more argumentation abilities and critical thinking 
abilities than other group students, and evidenced more analytical thinking abilities as a whole and 
in each aspect than the counterpart students. However, the students with different learning  method  
did not show different argumentation abilities. 

 
Keywords: socioscientific issues,  problem-based  learning, 7E-learning  cycle,  argumentation   
                   abilities, critical  thinking 
 
บทน า 

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องจดัให้สอดคล้องกับบริบทของประสบการณ์
มนุษยโ์ดยเนน้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนจริงแทนการเรียนการสอนท่ี
เร่ิมตน้ดว้ยแนวคิดและกระบวนการเพื่อการเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 
และเตรียมบทบาทของพลเมืองท่ีดีในสังคมประเทศชาติในอนาคต สามารถใช้แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัและกลา้ตดัสินใจด้วยตนเอง ซ่ึง
รูปแบบการสอนดังกล่าว คือการจดัการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 
(Science Technology and Society : STS)(Pedretti  and  Hodson,1995; Shamos,1995) เ ป็นแนวคิด
หน่ึงท่ีเน้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตด้วยความเช่ือท่ีว่า การท างานในชีวิตจริงมีมโนมติและ
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กระบวนการต่างๆมากมายเป็นพื้นฐานการเรียนการสอนจะเร่ิมตน้ดว้ยสถานการณ์  ค าถาม  ปัญหา  
หรือประเด็นท่ีครูสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจมโนมติหรือกระบวนการพื้นฐานหรืออาจจะ
เร่ิมตน้มาจากค าถามของนกัเรียนท่ีมาจากประสบการณ์ของตนเองก็ได ้เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้มโนมติ
และทกัษะกระบวนการพื้นฐานนัน่เอง การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สังคม (STS) จะท าให้นกัเรียนเห็นวา่  มโนมติและกระบวนการนั้นมีประโยชน์ สามารถน าไปใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได ้(Yager, 1996) การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS) ครูจะมีบทบาทในฐานะของผูจ้ดัสภาพแวดล้อมและอ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) มากกวา่จะเป็นแหล่งของความรู้  แต่การจดัการเรียนการสอน
ตามแนว STS ท่ีเนน้ผลกระทบของการตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไม่สนใจ
ประเด็นดา้นจริยธรรมท่ีมีอยู่ในตวัเลือกเก่ียวกบัแนวทางและความมุ่งหมาย  ทั้งยงัไม่พิจารณาใน
เร่ืองของศีลธรรมหรือการพฒันาตวันกัเรียน  แต่การสอน STS มีปัญหาเน่ืองจากประเด็นปัญหา  มี
ความหลากหลายไม่เจาะจง   จึงไม่มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัตวัผูเ้รียนเพราะมนัไกลเกิน
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนและขาดการมีวิจารณญาณดา้นจริยธรรมและคุณธรรม  ดงันั้นจึงมีผูเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีพฒันามาจาก STS เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  และเนน้ในดา้น
จริยธรรม  และแนวการสอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว คือ การใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issue : SSI ) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้การตดัสินใจภายใตก้ารใชเ้หตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์  ใชศี้ลธรรม
และหลกัคุณธรรมเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จุดมุ่งหมายหลกัของการประยุกต์ใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์ในการเรียนวทิยาศาสตร์คือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน (Sadler 
and Zeidler,2003) ท าให้ผูเ้รียนได้รู้วิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ในชีวิตจริงและการสร้างเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนในหลายๆดา้น  เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
ไดแ้ก่การคิดวิจารณญาณการให้เหตุผล ฯลฯ และทกัษะในการตดัสินใจและลงความเห็น (Lewis, 
2003 )ทกัษะและความสามารถในการอภิปรายและการโตแ้ยง้อยา่งเป็นเหตุเป็นผลโดยมีหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และมีหลกัฐานประกอบทกัษะและการโตแ้ยง้การตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่า  และ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและข่าวสารท่ีมีอยู่และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจตัวแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา (Sadler & Zeidler, 2003) ทกัษะการตั้งค  าถามและตอบ
ค าถาม (Pedretti, 1999)  

การโตแ้ยง้เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการสร้างและการอา้งเหตุผลเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งท่ี
น าไปสู่ข้อสรุป (Zohar & Nemet, 2002, citing Sadler, 2002 : 6; Driver and others, 2000) ซ่ึง Kuhn 
และ Udell (2003) กล่าวว่าการโตแ้ยง้เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
หรือ มากกว่าท่ีมีความเห็นในการสนทนาไม่ตรงกนั  การโตแ้ยง้โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  และมีความเห็นไม่ตรงกนัระหวา่งประชาคมวิทยาศาสตร์และคน
ในสังคมส่วนใหญ่  ซ่ึงกลุ่มคนท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัน้ี  พยายามท่ีจะคน้หาวธีิแกปั้ญหาท่ีตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของความเช่ือ ความเขา้ใจ  และค่านิยมท่ีแตกต่างถือไดว้า่มีความส าคญัส าหรับการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์   ถา้วิทยาศาสตร์ไดส้อนความรู้ในการสร้างสังคมแลว้นั้น  การให้เง่ือนไขตามล าดบั
เ ป็นเ ง่ือนไขท่ีต้องใช้ความคิดขั้ นสูง จึง มีความส าคัญกว่าการ ฝึกการโต้แย ้งโดยทั่วไป 
(Simonneaux,2001) ในทา้ยท่ีสุดเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อภิปรายให้เหตุผลสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความ
ซบัซอ้นระหวา่งวทิยาศาสตร์สังคมและมนุษย ์(Sadler and  Zeidler,  2003) 

การคิดวิจารณญาณ(Critical Thinking)  เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือก่อนลงมือปฏิบติั (Enis,1985) การคิดวิจารณญาณ
เป็นความสามารถในการประเมินแนวคิดและขอ้สนเทศ  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหาอย่าง
เหมาะสม  โดยการตดัสินจากหลกัฐานอยา่งสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัหลกัตรรกวิทยา  ซ่ึงการคิด
วิจารณญาณมีประโยชน์หลายดา้น คือ สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะท่ีส าคญั  น าไปสู่การมีผล
การเรียนท่ีดีข้ึน เช่น  การมีทกัษะในการท าความเขา้ใจขอ้โตแ้ยง้และความเช่ือของคนอ่ืน  มีทกัษะ
ในการพฒันาและสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้และความเช่ือของตนเอง  มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้  
ช่วยป้องกนัไม่ให้มีการตดัสินใจอย่างโง่เขลา  ช่วยให้มนุษยส์ามารถคิดได้ดว้ยตนเองในการรับรู้
เร่ืองราวต่างๆ  สามารถเลือกรับข่าวสารขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัตนเอง  
และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Khammanee, 2005)  
 ในปัจจุบนัพบว่ารูปแบบการสอน SSI  ยงัไม่มีวิธีใดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  ส่วนมาก
การใช้ขั้นการสอนแบบผสมผสาน (Mixed  Methods) โดยเลือกใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  
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กระบวนการต่างๆมากมายเป็นพื้นฐานการเรียนการสอนจะเร่ิมตน้ดว้ยสถานการณ์  ค าถาม  ปัญหา  
หรือประเด็นท่ีครูสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจมโนมติหรือกระบวนการพื้นฐานหรืออาจจะ
เร่ิมตน้มาจากค าถามของนกัเรียนท่ีมาจากประสบการณ์ของตนเองก็ได ้เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้มโนมติ
และทกัษะกระบวนการพื้นฐานนัน่เอง การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สังคม (STS) จะท าให้นกัเรียนเห็นวา่  มโนมติและกระบวนการนั้นมีประโยชน์ สามารถน าไปใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได ้(Yager, 1996) การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS) ครูจะมีบทบาทในฐานะของผูจ้ดัสภาพแวดล้อมและอ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) มากกวา่จะเป็นแหล่งของความรู้  แต่การจดัการเรียนการสอน
ตามแนว STS ท่ีเนน้ผลกระทบของการตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไม่สนใจ
ประเด็นดา้นจริยธรรมท่ีมีอยู่ในตวัเลือกเก่ียวกบัแนวทางและความมุ่งหมาย  ทั้งยงัไม่พิจารณาใน
เร่ืองของศีลธรรมหรือการพฒันาตวันกัเรียน  แต่การสอน STS มีปัญหาเน่ืองจากประเด็นปัญหา  มี
ความหลากหลายไม่เจาะจง   จึงไม่มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัตวัผูเ้รียนเพราะมนัไกลเกิน
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนและขาดการมีวิจารณญาณดา้นจริยธรรมและคุณธรรม  ดงันั้นจึงมีผูเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีพฒันามาจาก STS เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  และเนน้ในดา้น
จริยธรรม  และแนวการสอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว คือ การใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issue : SSI ) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้การตดัสินใจภายใตก้ารใชเ้หตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์  ใชศี้ลธรรม
และหลกัคุณธรรมเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จุดมุ่งหมายหลกัของการประยุกต์ใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์ในการเรียนวทิยาศาสตร์คือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน (Sadler 
and Zeidler,2003) ท าให้ผูเ้รียนได้รู้วิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ในชีวิตจริงและการสร้างเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนในหลายๆดา้น  เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
ไดแ้ก่การคิดวิจารณญาณการให้เหตุผล ฯลฯ และทกัษะในการตดัสินใจและลงความเห็น (Lewis, 
2003 )ทกัษะและความสามารถในการอภิปรายและการโตแ้ยง้อยา่งเป็นเหตุเป็นผลโดยมีหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และมีหลกัฐานประกอบทกัษะและการโตแ้ยง้การตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่า  และ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและข่าวสารท่ีมีอยู่และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจตัวแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา (Sadler & Zeidler, 2003) ทกัษะการตั้งค  าถามและตอบ
ค าถาม (Pedretti, 1999)  

การโตแ้ยง้เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการสร้างและการอา้งเหตุผลเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งท่ี
น าไปสู่ข้อสรุป (Zohar & Nemet, 2002, citing Sadler, 2002 : 6; Driver and others, 2000) ซ่ึง Kuhn 
และ Udell (2003) กล่าวว่าการโตแ้ยง้เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
หรือ มากกว่าท่ีมีความเห็นในการสนทนาไม่ตรงกนั  การโตแ้ยง้โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  และมีความเห็นไม่ตรงกนัระหวา่งประชาคมวิทยาศาสตร์และคน
ในสังคมส่วนใหญ่  ซ่ึงกลุ่มคนท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัน้ี  พยายามท่ีจะคน้หาวธีิแกปั้ญหาท่ีตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของความเช่ือ ความเขา้ใจ  และค่านิยมท่ีแตกต่างถือไดว้า่มีความส าคญัส าหรับการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์   ถา้วิทยาศาสตร์ไดส้อนความรู้ในการสร้างสังคมแลว้นั้น  การให้เง่ือนไขตามล าดบั
เ ป็นเ ง่ือนไขท่ีต้องใช้ความคิดขั้ นสูง จึง มีความส าคัญกว่าการ ฝึกการโต้แย ้งโดยทั่วไป 
(Simonneaux,2001) ในทา้ยท่ีสุดเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อภิปรายให้เหตุผลสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความ
ซบัซอ้นระหวา่งวทิยาศาสตร์สังคมและมนุษย ์(Sadler and  Zeidler,  2003) 

การคิดวิจารณญาณ(Critical Thinking)  เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือก่อนลงมือปฏิบติั (Enis,1985) การคิดวิจารณญาณ
เป็นความสามารถในการประเมินแนวคิดและขอ้สนเทศ  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหาอย่าง
เหมาะสม  โดยการตดัสินจากหลกัฐานอยา่งสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัหลกัตรรกวิทยา  ซ่ึงการคิด
วิจารณญาณมีประโยชน์หลายดา้น คือ สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะท่ีส าคญั  น าไปสู่การมีผล
การเรียนท่ีดีข้ึน เช่น  การมีทกัษะในการท าความเขา้ใจขอ้โตแ้ยง้และความเช่ือของคนอ่ืน  มีทกัษะ
ในการพฒันาและสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้และความเช่ือของตนเอง  มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้  
ช่วยป้องกนัไม่ให้มีการตดัสินใจอย่างโง่เขลา  ช่วยให้มนุษยส์ามารถคิดได้ดว้ยตนเองในการรับรู้
เร่ืองราวต่างๆ  สามารถเลือกรับข่าวสารขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัตนเอง  
และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Khammanee, 2005)  
 ในปัจจุบนัพบว่ารูปแบบการสอน SSI  ยงัไม่มีวิธีใดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  ส่วนมาก
การใช้ขั้นการสอนแบบผสมผสาน (Mixed  Methods) โดยเลือกใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  
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เช่น  รูปแบบของ Lin  และ  Mintzes (2010)  วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น  วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  วธีิการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นตน้  ซ่ึงสามารถพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดขั้นสูง  เช่น  การ
คิดวจิารณญาณ  การคิดเชิงเหตุผล  และการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้ 

ส าหรับการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นกัเรียนสามารถใชว้ิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์อยา่งมีความหมายในตวัเอง 
สามารถกระตุน้ให้เด็กมีความสนใจ  และสนุกกบัการเรียนและยงัสามารถปรับประยุกต์ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น  เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การถ่ายโอนความรู้  และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตรวจสอบความรู้เดิม
ของเด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนละเลยไม่ไดแ้ละการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครู
คน้พบว่านกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อน    ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในเน้ือหานั้นๆ  ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการเรียนรู้ ดังน้ี  (Eisenkraft, 2003)  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(Elicitation Phase)  ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration 
Phase)  ขั้ นอธิบาย  (Explanation Phase)   ขั้ นขยายความรู้  (Elaboration Phase)  ขั้ นประเมินผล 
(Evaluation Phase) และขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase)  ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถปรับปรุงมาใช้
กบัการเรียน  SSI ไดแ้ละส่งเสริมความสามารถในการโตง้แยง้และความคิดระดบัสูงได ้ (Pedretti, 
1999; Lewis, 2003)  

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะอีกแบบหน่ึง คือ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน(Problem-Based Learning. PBL) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหฝึ้กแกปั้ญหาต่างๆ   
โดยผา่นกระบวนการคิด และปฏิบติัอยา่งเป็นระบบผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ  ดว้ยวธีิการคิดอยา่งสมเหตุสมผล  โดยใชก้ระบวนการและวธีิการหาความรู้  
ทกัษะต่างๆและความเขา้ใจในปัญหานั้นมาประกอบกนั  เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา Delisel 
(1997) ไดก้ารก าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ขั้นเช่ือมโยง
ปัญหา(Connecting with the Problem) ขั้นจดัโครงสร้าง(Setting up Structure) ขั้นเขา้พบปัญหา
(Visiting  the Problem)  ขั้นทบทวนปัญหา(Revisiting  the  Problem) ขั้นผลิตผลงาน (Producing a 
Product  or Performance) ขั้นประเมินผลงานและแกปั้ญหา (Evaluating Performance and the 
Problem)  ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถปรับปรุงมาใชก้บัการเรียน SSI ได ้

จากความส าคญัของการเรียน SSI  และการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กบัแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาและเปรียบเทียบการเรียน  SSI   โดย
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโตแ้ยง้หลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใช้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียน
ต่างกนั 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและแบบ
วิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โดยรวมและจ าแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนัและเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนั 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย    

การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  research)  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนใน
การด าเนินการวจิยัตามล าดบั  ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม  จ านวนทั้งส้ิน 166  คน  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  วิทยาลยัการอาชีพ
โพนทอง   อาชีวศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็                
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เช่น  รูปแบบของ Lin  และ  Mintzes (2010)  วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น  วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  วธีิการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นตน้  ซ่ึงสามารถพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดขั้นสูง  เช่น  การ
คิดวจิารณญาณ  การคิดเชิงเหตุผล  และการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้ 

ส าหรับการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นกัเรียนสามารถใชว้ิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์อยา่งมีความหมายในตวัเอง 
สามารถกระตุน้ให้เด็กมีความสนใจ  และสนุกกบัการเรียนและยงัสามารถปรับประยุกต์ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น  เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การถ่ายโอนความรู้  และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตรวจสอบความรู้เดิม
ของเด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนละเลยไม่ไดแ้ละการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครู
คน้พบว่านกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อน    ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในเน้ือหานั้นๆ  ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการเรียนรู้ ดังน้ี  (Eisenkraft, 2003)  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(Elicitation Phase)  ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration 
Phase)  ขั้ นอธิบาย  (Explanation Phase)   ขั้ นขยายความรู้  (Elaboration Phase)  ขั้ นประเมินผล 
(Evaluation Phase) และขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase)  ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถปรับปรุงมาใช้
กบัการเรียน  SSI ไดแ้ละส่งเสริมความสามารถในการโตง้แยง้และความคิดระดบัสูงได ้(Pedretti, 
1999; Lewis, 2003)  

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะอีกแบบหน่ึง คือ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน(Problem-Based Learning. PBL) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหฝึ้กแกปั้ญหาต่างๆ   
โดยผา่นกระบวนการคิด และปฏิบติัอยา่งเป็นระบบผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ  ดว้ยวธีิการคิดอยา่งสมเหตุสมผล  โดยใชก้ระบวนการและวธีิการหาความรู้  
ทกัษะต่างๆและความเขา้ใจในปัญหานั้นมาประกอบกนั  เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา Delisel 
(1997) ไดก้ารก าหนดขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ขั้นเช่ือมโยง
ปัญหา(Connecting with the Problem) ขั้นจดัโครงสร้าง(Setting up Structure) ขั้นเขา้พบปัญหา
(Visiting  the Problem)  ขั้นทบทวนปัญหา(Revisiting  the  Problem) ขั้นผลิตผลงาน (Producing a 
Product  or Performance) ขั้นประเมินผลงานและแกปั้ญหา (Evaluating Performance and the 
Problem)  ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถปรับปรุงมาใชก้บัการเรียน SSI ได ้

จากความส าคญัของการเรียน SSI  และการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กบัแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาและเปรียบเทียบการเรียน  SSI   โดย
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโตแ้ยง้หลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใช้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียน
ต่างกนั 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและแบบ
วิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 โดยรวมและจ าแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนัและเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนั 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย    

การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  research)  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนใน
การด าเนินการวจิยัตามล าดบั  ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม  จ  านวนทั้งส้ิน 166  คน  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558  วิทยาลยัการอาชีพ
โพนทอง   อาชีวศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็                
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  2. กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  นกัเรียนพาณิชยกรรมในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1  
แผนกวิชาการบญัชี  จ านวน  80 คน  จากจ านวน 2 กลุ่ม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558  วทิยาลยัการอาชีพโพนทอง  อาชีวศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็  ซ่ึงไดม้า โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
   
 3. ตัวแปรทีศึ่กษา 
  3.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
   1) รูปแบบการเรียนมี 2 รูปแบบ   ไดแ้ก่  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวธีิปัญหาเป็นฐาน   และรูปแบบการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
    2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ไดแ้ก่  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง   และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่า 
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  ความสามารถในการโตแ้ยง้  และ
การคิดวจิารณญาณ 
     4. ระยะเวลาในการทดลอง   ท าการทดลองกลุ่มละ 3  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง  รวม 
18 ชัว่โมง  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2558 
     5. เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย  เร่ือง  อุม้บุญ, การท าแทง้  และพืช GMOs 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

     1. แผนการจดัการเรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐานและรูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น   
         2. แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ  ส าหรับนกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ชั้นปีท่ี 1  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยใชส้ถานการณ์จ านวน  40  ขอ้ แบ่งออกเป็น  4 ดา้นๆ
ละ10 ขอ้  

     3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการโต้แยง้เป็นแบบทดสอบชนิดเขียนตอบของ
นกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 มี 4 ฉบบั  ฉบบัละ 4 ขอ้  

     4. แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น  3  ดา้น  ดา้นละ  10   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย
ตนเอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       1. ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ไปขอความร่วมมือ
จากผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพโพนทอง  อศจ.ร้อยเอด็  เพื่อขออนุญาตทดลองและเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
  2. ผูว้ิจยัท าการสุ่มห้องเรียน 2 ห้องให้เป็นห้องกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยให้
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐานเป็นกลุ่มทดลอง   และนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นกลุ่มควบคุมโดยวิธีการจบัฉลาก  
ไดน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี  1  แผนกวชิาการบญัชี   จ  านวน  80  คน 
   3. น าแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไปวดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มไดไ้วท้ั้ง 2 ห้อง แลว้
น าคะแนนการวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมาแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คือ นกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดค้ะแนนตั้งแต่ 51 ข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า คือ นกัเรียนท่ีท า
แบบทดสอบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ได้คะแนน 50 คะแนน หรือน้อยกว่า และน า
คะแนนทั้ง 2 กลุ่มไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
    4. น าแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ ไปทดสอบ (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
โดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐาน   และรูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
7  ขั้น 

  5. ด าเนินการสอนโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเองทั้ง 2 กลุ่ม ระยะเวลาท่ีใชส้อนเท่ากนั  คือ                 
ใชเ้วลากลุ่มละ 9  ชัว่โมง  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล   การวเิคราะห์ขอ้มูลมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

     1. น ากระดาษค าตอบท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้ หลงัการสอน
มาตรวจตามเกณฑ์การให้คะแนน และค านวณหาร้อยละในแต่ละประเด็นปัญหา แลว้น าเสนอในรูป
ตาราง 

     2. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณ
มาหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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  2. กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  นกัเรียนพาณิชยกรรมในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1  
แผนกวิชาการบญัชี  จ านวน  80 คน  จากจ านวน 2 กลุ่ม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558  วทิยาลยัการอาชีพโพนทอง  อาชีวศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็  ซ่ึงไดม้า โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
   
 3. ตัวแปรทีศึ่กษา 
  3.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
   1) รูปแบบการเรียนมี 2 รูปแบบ   ไดแ้ก่  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวธีิปัญหาเป็นฐาน   และรูปแบบการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
    2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ไดแ้ก่  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง   และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่า 
     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  ความสามารถในการโตแ้ยง้  และ
การคิดวจิารณญาณ 
     4. ระยะเวลาในการทดลอง   ท าการทดลองกลุ่มละ 3  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง  รวม 
18 ชัว่โมง  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2558 
     5. เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย  เร่ือง  อุม้บุญ, การท าแทง้  และพืช GMOs 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

     1. แผนการจดัการเรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐานและรูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น   
         2. แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ  ส าหรับนกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ชั้นปีท่ี 1  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยใชส้ถานการณ์จ านวน  40  ขอ้ แบ่งออกเป็น  4 ดา้นๆ
ละ10 ขอ้  

     3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการโต้แยง้เป็นแบบทดสอบชนิดเขียนตอบของ
นกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 มี 4 ฉบบั  ฉบบัละ 4 ขอ้  

     4. แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น  3  ดา้น  ดา้นละ  10   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย
ตนเอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       1. ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ไปขอความร่วมมือ
จากผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพโพนทอง  อศจ.ร้อยเอด็  เพื่อขออนุญาตทดลองและเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
  2. ผูว้ิจยัท าการสุ่มห้องเรียน 2 ห้องให้เป็นห้องกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยให้
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐานเป็นกลุ่มทดลอง   และนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นกลุ่มควบคุมโดยวิธีการจบัฉลาก  
ไดน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี  1  แผนกวชิาการบญัชี   จ  านวน  80  คน 
   3. น าแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไปวดันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มไดไ้วท้ั้ง 2 ห้อง แลว้
น าคะแนนการวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมาแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คือ นกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดค้ะแนนตั้งแต่ 51 ข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า คือ นกัเรียนท่ีท า
แบบทดสอบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ได้คะแนน 50 คะแนน หรือน้อยกว่า และน า
คะแนนทั้ง 2 กลุ่มไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
    4. น าแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ ไปทดสอบ (Pretest) กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
โดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็นฐาน   และรูปแบบการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
7  ขั้น 

  5. ด าเนินการสอนโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเองทั้ง 2 กลุ่ม ระยะเวลาท่ีใชส้อนเท่ากนั  คือ                 
ใชเ้วลากลุ่มละ 9  ชัว่โมง  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล   การวเิคราะห์ขอ้มูลมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

     1. น ากระดาษค าตอบท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้ หลงัการสอน
มาตรวจตามเกณฑ์การให้คะแนน และค านวณหาร้อยละในแต่ละประเด็นปัญหา แลว้น าเสนอในรูป
ตาราง 

     2. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณ
มาหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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     3. การทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทางแบบพหุ
และความแปรปรวนร่วมสองทาง   โดยทดสอบความเป็นเอกพันธ์ุของความแปรปรวน 
(Homogeneity of Variance) และความเป็นเอกพนัธ์ุของความชันของการถดถอย (Homogeneity of 
Regression Slope) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) และความเป็นเอกพนัธ์ุของ
เมตริก ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของประชากร (Homogeneity of Variance-Covariance  
Matrices) และความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนคิดวจิารณญาณ โดยรวมกบัการโตแ้ยง้ 

     4. ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) ของ
นกัเรียนโดยรวม และจ าแนกตามผลการเรียนต่างกนัและรูปแบบการเรียนโดยใช ้Paired t-test  

     5. ทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการโต้แย ้งและการคิดวิจารณญาณ  
โดยรวมหลงัเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  และเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
ต่างกนัโดยใช ้ F-test (Two-Way MANCOVA) 

     6. การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิจารณญาณ  เป็นรายดา้นของนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต่างกนัและเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนั  โดยใช ้ F-test  (Two-way  ANCOVA) 

 
ผลการวจัิย 
   1. นกัเรียนโดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน
กบัรูปแบบการเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีการพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้ และ
การคิดวจิารณญาณโดยรวมและรายดา้นเพิ่มข้ึน 
    2. นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์   มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและ
รายดา้นทั้ง 4 ดา้นมากกวา่นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า (p<.001) 
    3. นักเรียนท่ีเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวมแยกเป็นรายดา้น 3 ดา้นยกเวน้
ด้านการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้นแตกต่างกนั (p≤.001) โดยนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานมีโดยรวมมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

     4. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัรูปแบบการเรียนต่อการคิดวิจารณญาณ
เป็นรายดา้นทั้งหมด (p<.001) โดยนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเรียนแบบวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7 ขั้น    มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวม   และรายดา้นนอ้ยกวา่กลุ่มสูง
ของรูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานซ่ึงรูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเรียนแตกต่างกนัได ้ 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
วิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนโดยใชรู้ปแบบวิธีวฏัจกัร
การเรียนรู้  7 ขั้ น  ท่ี มี ต่อความสามารถในการโต้แย ้งและการคิดวิจารณญาณของนักเ รียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. นักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  1 โดยรวมและจ าแนกตามท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มี
การพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้เพิ่มข้ึนจากการสอบคร้ังท่ี 1- 4 และมีความสามารถในการคิด
วิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน (p<.001) ซ่ึงบางส่วน
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีใช้รูปแบบการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์  ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนประเด็นปัญหา
ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-83) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
(Boonnonthae, 2015: 89-90) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (Tipsrirach, 2015: 86-87) นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ( Poowanart, 2015: 82-83) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมและจ าแนก
ตามผลการเรียนวทิยาศาสตร์ (Chaichuai, 2015: 101-102 ; Maneetong, 2015 : 87-88) ดงันั้นนกัเรียน
ท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็น
ฐาน จึงสามารถพฒันาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูง   ไดแ้ก่   การโตแ้ยง้และการคิดวจิารณญาณ
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนได ้
 2.  นกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหลงั
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโตแ้ยง้และ
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     3. การทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทางแบบพหุ
และความแปรปรวนร่วมสองทาง   โดยทดสอบความเป็นเอกพันธ์ุของความแปรปรวน 
(Homogeneity of Variance) และความเป็นเอกพนัธ์ุของความชันของการถดถอย (Homogeneity of 
Regression Slope) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) และความเป็นเอกพนัธ์ุของ
เมตริก ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของประชากร (Homogeneity of Variance-Covariance  
Matrices) และความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนคิดวจิารณญาณ โดยรวมกบัการโตแ้ยง้ 

     4. ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) ของ
นกัเรียนโดยรวม และจ าแนกตามผลการเรียนต่างกนัและรูปแบบการเรียนโดยใช ้Paired t-test  

     5. ทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการโต้แย ้งและการคิดวิจารณญาณ  
โดยรวมหลงัเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  และเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
ต่างกนัโดยใช ้ F-test (Two-Way MANCOVA) 

     6. การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิจารณญาณ  เป็นรายดา้นของนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต่างกนัและเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนั  โดยใช ้ F-test  (Two-way  ANCOVA) 

 
ผลการวจัิย 
   1. นกัเรียนโดยรวมและจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน
กบัรูปแบบการเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มีการพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้ และ
การคิดวจิารณญาณโดยรวมและรายดา้นเพิ่มข้ึน 
    2. นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์   มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและ
รายดา้นทั้ง 4 ดา้นมากกวา่นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า (p<.001) 
    3. นักเรียนท่ีเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวมแยกเป็นรายดา้น 3 ดา้นยกเวน้
ด้านการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้นแตกต่างกนั (p≤.001) โดยนักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานมีโดยรวมมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

     4. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัรูปแบบการเรียนต่อการคิดวิจารณญาณ
เป็นรายดา้นทั้งหมด (p<.001) โดยนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเรียนแบบวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7 ขั้น    มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวม   และรายดา้นนอ้ยกวา่กลุ่มสูง
ของรูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานซ่ึงรูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเรียนแตกต่างกนัได ้ 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
วิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนโดยใชรู้ปแบบวิธีวฏัจกัร
การเรียนรู้  7 ขั้ น  ท่ี มี ต่อความสามารถในการโต้แย ้งและการคิดวิจารณญาณของนักเ รียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. นักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  1 โดยรวมและจ าแนกตามท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลงัเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น  มี
การพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้เพิ่มข้ึนจากการสอบคร้ังท่ี 1- 4 และมีความสามารถในการคิด
วิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน (p<.001) ซ่ึงบางส่วน
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีใช้รูปแบบการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์  ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนประเด็นปัญหา
ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-83) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
(Boonnonthae, 2015: 89-90) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (Tipsrirach, 2015: 86-87) นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ( Poowanart, 2015: 82-83) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมและจ าแนก
ตามผลการเรียนวทิยาศาสตร์ (Chaichuai, 2015: 101-102 ; Maneetong, 2015 : 87-88) ดงันั้นนกัเรียน
ท่ีเรียนแบบผสมผสานตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการเรียนแบบผสมผสานตามวธีิปัญหาเป็น
ฐาน จึงสามารถพฒันาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูง   ไดแ้ก่   การโตแ้ยง้และการคิดวจิารณญาณ
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนได ้
 2.  นกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหลงั
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโตแ้ยง้และ
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การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ดา้นมากกว่านกัเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า (p<.001) ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งผลการศึกษาประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยา
ศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยรวม (Poowanart, 2015: 82-83) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวม (Tipsrirach, 2015 : 86-87) 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวม (Boonnonthae, 2015: 
89-91) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-84) 
 3. นกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวม
แยกเป็นรายดา้น 3 ดา้นยกเวน้ดา้นการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้แตกต่างกนั (p≤.001) โดยนกัเรียนท่ี
เรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณวิธีวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นโดยรวมมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษากบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีการคิด
วิเคราะห์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบซิปปา (Pakkarraneh, 2013 : 108-111) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและด้าน
ความสัมพนัธ์มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (Poowanart, 2015: 82-83)   
 4. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัรูปแบบการเรียนต่อการคิดวจิารณญาณเป็น
รายดา้นทั้งหมด(p<.001) โดยนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น  มีความสามารถในการโตง้แยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวม  และรายดา้นน้อยกว่ากลุ่มสูง
ของรูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน  ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา (Maneetong, 
2015 : 87-88) พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนและรูปแบบการเรียนต่อความสามารถในการ
โตแ้ยง้และการคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์เฉพาะดา้นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการ
สังเกตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนวชิาชีววิทยาสูงท่ีเรียนแบบ

ผสมผสานตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์
มากกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืน (p≤.003) 
 
สรุปผล 

 จากการมีปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่รูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนแตกต่างกนัได ้ซ่ึง
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ตอ้งท าความเขา้ใจในเน้ือหาและวธีิการสอน เพื่อจดัประสบการณ์ให้เหมาะสม
กบันกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั  ไดรั้บความรู้อยา่งนอ้ยไม่แตกต่างกนัมากนกั  เพื่อพฒันาให้เกิดผล
การเรียนรู้เท่าเทียมกบักลุ่มอ่ืนดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้  
    1.1 ครูควรส ารวจความสนใจของนักเรียน  และมอบหมายให้นักเรียนค้นควา้
เอกสารสืบคน้ขอ้มูล  โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตามวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
และการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมความ
รับผดิชอบในการเรียน   
    1.2 นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัการแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผล  ดงันั้นครูควรส่งเสริม
และเพิ่มเน้ือหาและประเด็นเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลใหน้กัเรียนท าอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีซ ้ าอีกคร้ัง เน่ืองจากเวลาท่ีใชส้อนเพียง 3 สัปดาห์ นกัเรียน
ส่วนใหญ่ยงัปรับตวักบัการเรียนแบบปฏิบติัการมาเป็นแบบไม่มีปฏิบติัการซ่ึงนกัเรียนตอ้งใช้เวลา
ระยะหน่ึงในการปรับตวั จึงควรใชเ้วลาในการวิจยั 1 ภาคเรียน  เพื่อยืนยนัหรือไม่ยืนยนัผลการวิจยั
ในคร้ังก่อน 
    2.2 ควรศึกษาความสามารถในการโตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์กบัตวัแปรตามอ่ืน เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์                
และการคิดเชิงตรรกะ    
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การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ดา้นมากกว่านกัเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า (p<.001) ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งผลการศึกษาประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิทยา
ศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยรวม (Poowanart, 2015: 82-83) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวม (Tipsrirach, 2015 : 86-87) 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวม (Boonnonthae, 2015: 
89-91) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-84) 
 3. นกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกนัมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวม
แยกเป็นรายดา้น 3 ดา้นยกเวน้ดา้นการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้แตกต่างกนั (p≤.001) โดยนกัเรียนท่ี
เรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณวิธีวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นโดยรวมมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษากบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีการคิด
วิเคราะห์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบซิปปา (Pakkarraneh, 2013 : 108-111) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและด้าน
ความสัมพนัธ์มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (Poowanart, 2015: 82-83)   
 4. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัรูปแบบการเรียนต่อการคิดวจิารณญาณเป็น
รายดา้นทั้งหมด(p<.001) โดยนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเรียนแบบวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น  มีความสามารถในการโตง้แยง้และการคิดวิจารณญาณโดยรวม  และรายดา้นน้อยกว่ากลุ่มสูง
ของรูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน  ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา (Maneetong, 
2015 : 87-88) พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนและรูปแบบการเรียนต่อความสามารถในการ
โตแ้ยง้และการคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์เฉพาะดา้นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการ
สังเกตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนวชิาชีววิทยาสูงท่ีเรียนแบบ

ผสมผสานตามวธีิวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิดเชิงวพิากษว์ิจารณ์
มากกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืน (p≤.003) 
 
สรุปผล 

 จากการมีปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่รูปแบบการเรียนท่ีต่างกนัและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนแตกต่างกนัได ้ซ่ึง
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ตอ้งท าความเขา้ใจในเน้ือหาและวธีิการสอน เพื่อจดัประสบการณ์ให้เหมาะสม
กบันกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั  ไดรั้บความรู้อยา่งนอ้ยไม่แตกต่างกนัมากนกั  เพื่อพฒันาให้เกิดผล
การเรียนรู้เท่าเทียมกบักลุ่มอ่ืนดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้  
    1.1 ครูควรส ารวจความสนใจของนักเรียน  และมอบหมายให้นักเรียนค้นควา้
เอกสารสืบคน้ขอ้มูล  โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตามวิธีวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
และการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมความ
รับผดิชอบในการเรียน   
    1.2 นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัการแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผล  ดงันั้นครูควรส่งเสริม
และเพิ่มเน้ือหาและประเด็นเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลใหน้กัเรียนท าอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีซ ้ าอีกคร้ัง เน่ืองจากเวลาท่ีใชส้อนเพียง 3 สัปดาห์ นกัเรียน
ส่วนใหญ่ยงัปรับตวักบัการเรียนแบบปฏิบติัการมาเป็นแบบไม่มีปฏิบติัการซ่ึงนกัเรียนตอ้งใช้เวลา
ระยะหน่ึงในการปรับตวั จึงควรใชเ้วลาในการวิจยั 1 ภาคเรียน  เพื่อยืนยนัหรือไม่ยืนยนัผลการวิจยั
ในคร้ังก่อน 
    2.2 ควรศึกษาความสามารถในการโตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาศาสตร์กบัตวัแปรตามอ่ืน เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์                
และการคิดเชิงตรรกะ    
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ตวัอยา่งตอ้งการใหร้ะบบมีคุณสมบติัดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาล
ขอ้มูล และดา้นความปลอดภยั ซ่ึงาลการประเมินจากการทดลองใช ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจต่อการใชเ้วสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ดา้น
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ดา้นความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 
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และการใช้อินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อดา้นเนืสอหา การ
บรรยาย และการบนัทึกเสียง คุณภาพดา้นการออกแบบ และดา้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว  
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ, การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร, การแนะแนว 
 
Abstract 

The research of developing the information system to arrange the public relation event 
regarding the curriculums of Faculty of Management Science, Pibulsongkram University had the 
objectives to design and develop the medias and the information system regarding conducting public 
relations for curriculums of Faculty of Management Science to meet the needs of the sample group 
of academic consultants accounting for 25 persons. For the research method, firstly, it started with 
obtaining the information regarding the curriculums that the Chairman of the program wanted to be 
presented. Next, the researcher collected the data regarding the needs to use the media and the 
information system for conducting academic advice from the same sample group. Important analysis 
results revealed that the sample group needed the modern media that could be understood easily in 
terms of the contents. Besides, the presentation should not last long. For developing the information 
system, the sample group wanted the system to have the qualities of data import, work process, data 
result display and safety. The result of the trial use of the Web Information System Application 
revealed that the sample group was satisfied with this application used to arrange the public relation 
event regarding the curriculums in terms of the following aspects: efficiency of the system; the 
convenience of the system; and safety of the data. Moreover, the group was satisfied with the use of 
infographic to do public relations for the curriculums in terms of contents, description and voice 
recording, the design qualities and creating motion pictures. 
 
Keyword: management information system, present curriculum, guidance 
                          
 

บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัอุดมศึกษาเปส นจ านวนมากทัสงมหาวทิยาลยัของรัฐบาล 

มหาวทิยาลยัเอกชน เปส นการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน ส่งาลใหเ้กิดการแข่งขนัทาง
การศึกษาตามมา ท าใหแ้ต่ละสถาบนัจะมีการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนาูเ้รียนเขา้ศึกษาให้
เปส นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หน่ึงในกลยทุธ์ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การเพิ่มความหลากหลายของ
สาขาวชิา การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก การเปิดหลกัสูตรคู่ขนาน และกลยทุธ์อ่ืนๆ ท าใหใ้นบางครัส งาูท่ี้
ตอ้งการเขา้รับการศึกษาอาจเกิดความสบัสนในการเลือก เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือ
เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั เช่นแรงจูงใจดา้น
อาชีพ เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อปรับสภาพความเปส นอยูเ่หตุจูงใจดา้นสังคม ความศรัทธาต่อสถาบนั 
(Panjaponsakul, 5007) 

เปส นท่ีทราบกนัดีวา่การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเปส นเร่ืองส าคญั การตดัสินใจเลือกศึกษาใน
สาขาวชิาใด นัสนถือไดว้า่เปส นจุดเร่ิมตน้ส าคญัต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ดงันัสนการเลือกศึกษา
ต่อจึงเปส นเร่ืองส าคญัและตอ้งท าอยา่งรอบคอบระมดัระวงั าูใ้ดท่ีสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความสนใจ ความถนดั บุคลิกภาพของตนเอง าูน้ัสนมีแนวโนม้ท่ีจะประสบ
ความส าเรสจในชีวติ ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลประกอบอาชีพท่ีไม่ เหมาะสมกบัตนเองกสจะเกิด
ความเบ่ือหน่ายในการท างาน (Tarahiranchote & Tantayanon, 5006) และ (Tongbunsong, 2013) ครู
จึงเปส นบุคคลส าคญัในการช่วยเหลือใหน้กัเรียนเขา้ใจตนเอง และคน้พบศกัยภาพของตนเอง 
(Kliawthong, 5013) ท่ีาา่นมามีงานวจิยัจ านวนหน่ึงท่ีพยายามศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งาลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ เช่น Chaiprasit (5008) ท่ีพบวา่ การตดัสินใจดว้ยตนเองกบัการตดัสินใจของบิดา 
มารดา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเท่า ๆ กนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Tunsakul (2007) ท่ี
พบวา่ อิทธิพลท่ีมีมากท่ีสุดในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี รองจากช่ือเสียงของสถาบนั 
คือ บิดามารดา ครูอาจารย ์แต่จากพลวตัการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเปส นภาระของครู ท่ี
จะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรสว และแม่นย  าตลอดเวลา Gomontean, Phumiphan and 
Ruangsuwan (5016) พบวา่ นกัเรียนและครูมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศในระดบัมากท่ีสุด 
Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong (5012) พบวา่ ครูแนะแนวโรงเรียนในจงัหวดั
สุราษฎธ์านีมีการใชส้ารสนเทศเพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา อาชีพ และพฒันาบุคลิกภาพมากท่ีสุด 
Saitong (2017) พบวา่ โมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเปส นส่ือท่ีท า
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และการใช้อินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อดา้นเนืสอหา การ
บรรยาย และการบนัทึกเสียง คุณภาพดา้นการออกแบบ และดา้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว  
 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ, การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร, การแนะแนว 
 
Abstract 

The research of developing the information system to arrange the public relation event 
regarding the curriculums of Faculty of Management Science, Pibulsongkram University had the 
objectives to design and develop the medias and the information system regarding conducting public 
relations for curriculums of Faculty of Management Science to meet the needs of the sample group 
of academic consultants accounting for 25 persons. For the research method, firstly, it started with 
obtaining the information regarding the curriculums that the Chairman of the program wanted to be 
presented. Next, the researcher collected the data regarding the needs to use the media and the 
information system for conducting academic advice from the same sample group. Important analysis 
results revealed that the sample group needed the modern media that could be understood easily in 
terms of the contents. Besides, the presentation should not last long. For developing the information 
system, the sample group wanted the system to have the qualities of data import, work process, data 
result display and safety. The result of the trial use of the Web Information System Application 
revealed that the sample group was satisfied with this application used to arrange the public relation 
event regarding the curriculums in terms of the following aspects: efficiency of the system; the 
convenience of the system; and safety of the data. Moreover, the group was satisfied with the use of 
infographic to do public relations for the curriculums in terms of contents, description and voice 
recording, the design qualities and creating motion pictures. 
 
Keyword: management information system, present curriculum, guidance 
                          
 

บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัอุดมศึกษาเปส นจ านวนมากทัสงมหาวทิยาลยัของรัฐบาล 

มหาวทิยาลยัเอกชน เปส นการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน ส่งาลใหเ้กิดการแข่งขนัทาง
การศึกษาตามมา ท าใหแ้ต่ละสถาบนัจะมีการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนาูเ้รียนเขา้ศึกษาให้
เปส นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หน่ึงในกลยทุธ์ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การเพิ่มความหลากหลายของ
สาขาวชิา การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก การเปิดหลกัสูตรคู่ขนาน และกลยทุธ์อ่ืนๆ ท าใหใ้นบางครัส งาูท่ี้
ตอ้งการเขา้รับการศึกษาอาจเกิดความสบัสนในการเลือก เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือ
เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั เช่นแรงจูงใจดา้น
อาชีพ เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อปรับสภาพความเปส นอยูเ่หตุจูงใจดา้นสังคม ความศรัทธาต่อสถาบนั 
(Panjaponsakul, 5007) 

เปส นท่ีทราบกนัดีวา่การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเปส นเร่ืองส าคญั การตดัสินใจเลือกศึกษาใน
สาขาวชิาใด นัสนถือไดว้า่เปส นจุดเร่ิมตน้ส าคญัต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ดงันัสนการเลือกศึกษา
ต่อจึงเปส นเร่ืองส าคญัและตอ้งท าอยา่งรอบคอบระมดัระวงั าูใ้ดท่ีสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความสนใจ ความถนดั บุคลิกภาพของตนเอง าูน้ัสนมีแนวโนม้ท่ีจะประสบ
ความส าเรสจในชีวติ ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลประกอบอาชีพท่ีไม่ เหมาะสมกบัตนเองกสจะเกิด
ความเบ่ือหน่ายในการท างาน (Tarahiranchote & Tantayanon, 5006) และ (Tongbunsong, 2013) ครู
จึงเปส นบุคคลส าคญัในการช่วยเหลือใหน้กัเรียนเขา้ใจตนเอง และคน้พบศกัยภาพของตนเอง 
(Kliawthong, 5013) ท่ีาา่นมามีงานวจิยัจ านวนหน่ึงท่ีพยายามศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งาลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ เช่น Chaiprasit (5008) ท่ีพบวา่ การตดัสินใจดว้ยตนเองกบัการตดัสินใจของบิดา 
มารดา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเท่า ๆ กนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Tunsakul (2007) ท่ี
พบวา่ อิทธิพลท่ีมีมากท่ีสุดในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี รองจากช่ือเสียงของสถาบนั 
คือ บิดามารดา ครูอาจารย ์แต่จากพลวตัการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเปส นภาระของครู ท่ี
จะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรสว และแม่นย  าตลอดเวลา Gomontean, Phumiphan and 
Ruangsuwan (5016) พบวา่ นกัเรียนและครูมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศในระดบัมากท่ีสุด 
Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong (5012) พบวา่ ครูแนะแนวโรงเรียนในจงัหวดั
สุราษฎธ์านีมีการใชส้ารสนเทศเพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา อาชีพ และพฒันาบุคลิกภาพมากท่ีสุด 
Saitong (2017) พบวา่ โมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเปส นส่ือท่ีท า
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ใหเ้ขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลปริมาณมากๆ ในมุมมองท่ีน่าสนใจ โดยครูแนะแนวและนกัเรียนมี
ทศันคติท่ีดีต่อการน าเสนอขอ้มูลหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในรูปแบบโมชนัอินโฟกราฟิก เหตุาล
ดงักล่าวท าใหาู้ว้จิยัตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม าูว้จิยัคาดหวงัวา่ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาขึสนนีส
จะเปส นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาแนวทางการศึกษาต่อใหก้บัครูแนะแนว นกัเรียน หรือาูท่ี้
สนใจไดต่้อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. ศึกษาความต้องการของสาขาวิชาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

5. ศึกษาความตอ้งการใชส่ื้อและระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว  
3. เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
4. ศึกษาความคิดเหสนของครูแนะแนวหลังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

สาขาวิชา ครูแนะแนว 

 
ความตอ้งการของสาขาวิชาในการ

น าเสนอและประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตร 

ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อแนะแนวการศึกษา 

1. เวสบแอพลลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

2. อินโฟกราฟิกประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร  

วธีิด าเนินการวจัิย  
 การศึกษานีส เปส นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม าูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดงัต่อไปนีส  
 ประชากร การวิจยัครัส งนีส ใชป้ระชากร 2 กลุ่ม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา คือ  
 วตัถุประสงคท่ี์ 1: ประชากร ไดแ้ก่ ประธานสาขาวชิา จ  านวน 10 คน 
 วตัถุประสงคท่ี์ 2, 3, 4: ประชากร ไดแ้ก่ ครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39 จ านวน 57 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 
าูท้  าการตอบแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ และท าการส่งกลบั จ านวน 52 คน (ร้อยละ 91.29) 
 เคร่ืองมือการวจัิย  
  1. แบบสอบถามศึกษาความตอ้งการของสาขาวชิาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ส าหรับประธานสาขาวชิาจ านวน 
10 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการ สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิา
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจคา้ปลีก) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (สาขาวชิาการบญัชี) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวชิาการท่องเท่ียวและบริการ) หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์) หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(สาขาวชิาการจดัการประยกุต)์  
  2. แบบสอบถามส าหรับครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 39 ท่ีาา่นการตรวจสอบจากาูเ้ช่ียวชาญ มีค่า IOC มากกวา่ 0.6 มีรายละเอียดดงันีส  
  -  แบบสอบถามความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะ
แนว ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความปลอดภยั  
  -  แบบสอบถามความตอ้งการของครูแนะแนวในการใชส่ื้อสารสนเทศประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร  
  -  แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับครูแนะแนว หลงัการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (อินโฟกราฟิก)  
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ใหเ้ขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลปริมาณมากๆ ในมุมมองท่ีน่าสนใจ โดยครูแนะแนวและนกัเรียนมี
ทศันคติท่ีดีต่อการน าเสนอขอ้มูลหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในรูปแบบโมชนัอินโฟกราฟิก เหตุาล
ดงักล่าวท าใหาู้ว้จิยัตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม าูว้จิยัคาดหวงัวา่ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาขึสนนีส
จะเปส นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาแนวทางการศึกษาต่อใหก้บัครูแนะแนว นกัเรียน หรือาูท่ี้
สนใจไดต่้อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. ศึกษาความต้องการของสาขาวิชาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

5. ศึกษาความตอ้งการใชส่ื้อและระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว  
3. เพื่อออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
4. ศึกษาความคิดเหสนของครูแนะแนวหลังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

สาขาวิชา ครูแนะแนว 

 
ความตอ้งการของสาขาวิชาในการ

น าเสนอและประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตร 

ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อแนะแนวการศึกษา 

1. เวสบแอพลลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

2. อินโฟกราฟิกประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร  

วธีิด าเนินการวจัิย  
 การศึกษานีส เปส นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม าูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัดงัต่อไปนีส  
 ประชากร การวิจยัครัส งนีส ใชป้ระชากร 2 กลุ่ม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา คือ  
 วตัถุประสงคท่ี์ 1: ประชากร ไดแ้ก่ ประธานสาขาวชิา จ  านวน 10 คน 
 วตัถุประสงคท่ี์ 2, 3, 4: ประชากร ไดแ้ก่ ครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39 จ านวน 57 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 
าูท้  าการตอบแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ และท าการส่งกลบั จ านวน 52 คน (ร้อยละ 91.29) 
 เคร่ืองมือการวจัิย  
  1. แบบสอบถามศึกษาความตอ้งการของสาขาวชิาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ส าหรับประธานสาขาวชิาจ านวน 
10 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการ สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิา
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจคา้ปลีก) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (สาขาวชิาการบญัชี) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวชิาการท่องเท่ียวและบริการ) หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์) หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(สาขาวชิาการจดัการประยกุต)์  
  2. แบบสอบถามส าหรับครูแนะแนว สังกดัส านกังานเขตพืสนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 39 ท่ีาา่นการตรวจสอบจากาูเ้ช่ียวชาญ มีค่า IOC มากกวา่ 0.6 มีรายละเอียดดงันีส  
  -  แบบสอบถามความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะ
แนว ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความปลอดภยั  
  -  แบบสอบถามความตอ้งการของครูแนะแนวในการใชส่ื้อสารสนเทศประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร  
  -  แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับครูแนะแนว หลงัการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (อินโฟกราฟิก)  
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 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย ในการวิจยัครัส งนีสแบ่งการใชส้ถิติเปส น 2 ส่วน คือ  
  สถิติท่ีใชก้บัประชากร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียประชากร (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ประชากร (σ)  (Vanichbuncha, 2014) 

สถิติท่ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(Vanichbuncha, 2014) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัส งนีสาูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎีมนุษยเ์ปส นศูนยก์ลางของการออกแบบ (Human 

Centred Design: HCD) ซ่ึงแบ่งไดเ้ปส น 2 ประเภท คือ ความตอ้งการทางกายภาพและความตอ้งการ
ทางความรู้สึกหรืออารมณ์ ในการออกแบบจะให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของาูใ้ช้งานและท่ี
ส าคญัคือ พฤติกรรมการใช้งานหลากหลายมิติ ทัสงจิตวิทยาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมอย่าง
ละเอียด เพื่อ ก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะด าเนินการออกแบบ (Brown & Long, 2006)โดยมี
รายละเอียดของขัสนตอน ทัสงหมด 6 ขัสนตอนดงันีส  

 
ภาพท่ี 2: ทฤษฎีมนุษยเ์ปส นศูนยก์ลางของการออกแบบ (Human Centred Design: HCD) 

ท่ีมา: Thienmongkol and Waring, 2012 
 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม เพื่อก าหนดประเดสนค าถาม 
 ระยะท่ี 2 การเกสบรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของสาขาวิชา จากประธานสาขาวิชา ใน
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม และความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อ

แนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว เพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 ระยะท่ี 3 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อน าไปใชเ้ปส นกรอบในการออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
 ระยะท่ี 4 ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์
หลกัสูตร แบ่งเปส น 2 ขัสนตอนหลกัไดแ้ก่ ขัสนตอนการพฒันาเวสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ขัสนตอนการพฒันาอินโฟกราฟิก 
 ระยะท่ี 5 ประเมินคุณภาพเวสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชา
สัมพนัธ์หลกัสูตร และอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เพื่อหาค่า IOC โดยาูเ้ช่ียวชาญ มีค่า 
IOC มากกวา่ 0.6 
 ระยะท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไขเวสบแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ตามค าแนะน าของาูเ้ช่ียวชาญ
ให้สมบูรณ์ จากนัสนน าไปทดลองใชแ้ละสอบถามความความคิดเหสนจากครูแนะแนว หลงัการใชง้าน
ทัสง 2 ระบบ 
 
ผลการวจัิย  

าลการศึกษา เร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม ประกอบดว้ย 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัต่อไปนีส  

ส่วนที ่1 าลการวเิคราะห์ความตอ้งการของสาขาวชิาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย ในการวิจยัครัส งนีสแบ่งการใชส้ถิติเปส น 2 ส่วน คือ  
  สถิติท่ีใชก้บัประชากร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียประชากร (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ประชากร (σ)  (Vanichbuncha, 2014) 

สถิติท่ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(Vanichbuncha, 2014) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัส งนีสาูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎีมนุษยเ์ปส นศูนยก์ลางของการออกแบบ (Human 

Centred Design: HCD) ซ่ึงแบ่งไดเ้ปส น 2 ประเภท คือ ความตอ้งการทางกายภาพและความตอ้งการ
ทางความรู้สึกหรืออารมณ์ ในการออกแบบจะให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของาูใ้ช้งานและท่ี
ส าคญัคือ พฤติกรรมการใช้งานหลากหลายมิติ ทัสงจิตวิทยาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมอย่าง
ละเอียด เพื่อ ก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะด าเนินการออกแบบ (Brown & Long, 2006)โดยมี
รายละเอียดของขัสนตอน ทัสงหมด 6 ขัสนตอนดงันีส  

 
ภาพท่ี 2: ทฤษฎีมนุษยเ์ปส นศูนยก์ลางของการออกแบบ (Human Centred Design: HCD) 

ท่ีมา: Thienmongkol and Waring, 2012 
 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม เพื่อก าหนดประเดสนค าถาม 
 ระยะท่ี 2 การเกสบรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของสาขาวิชา จากประธานสาขาวิชา ใน
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม และความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือ

แนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว เพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 ระยะท่ี 3 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อน าไปใชเ้ปส นกรอบในการออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
 ระยะท่ี 4 ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์
หลกัสูตร แบ่งเปส น 2 ขัสนตอนหลกัไดแ้ก่ ขัสนตอนการพฒันาเวสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ขัสนตอนการพฒันาอินโฟกราฟิก 
 ระยะท่ี 5 ประเมินคุณภาพเวสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชา
สัมพนัธ์หลกัสูตร และอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เพื่อหาค่า IOC โดยาูเ้ช่ียวชาญ มีค่า 
IOC มากกวา่ 0.6 
 ระยะท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไขเวสบแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ตามค าแนะน าของาูเ้ช่ียวชาญ
ให้สมบูรณ์ จากนัสนน าไปทดลองใชแ้ละสอบถามความความคิดเหสนจากครูแนะแนว หลงัการใชง้าน
ทัสง 2 ระบบ 
 
ผลการวจัิย  

าลการศึกษา เร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม ประกอบดว้ย 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัต่อไปนีส  

ส่วนที ่1 าลการวเิคราะห์ความตอ้งการของสาขาวชิาในการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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ตารางท่ี 1  
ผลการวิเคราะห์ศึกษาความต้องการของประธานสาขาวิชาในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอ้มูล     ระดบัความตอ้งการ 
คุณสมบติัอาจารย ์ 4.10 1.101 มาก 
สาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา 4.70 0.68 มากท่ีสุด 
าลงานทางดา้นวชิาการ 3.80 0.92 มาก 
โครงสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
โอกาสในการประกอบอาชีพ 4.70 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายภาพรวมของการเรียนการสอน 4.30 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายกิจกรรม 4.40 0.52 มากท่ีสุด 
ความคาดหวงัของหลกัสูตร 4.40 0.70 มากท่ีสุด 
การศึกษาท่ีสามารถสมคัรสอบ 4.30 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายความรู้พืสนฐานของาูส้มคัรสอบ 4.30 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.18 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 าลการวเิคราะห์ศึกษาความตอ้งการของสาขาวชิา ในการน าเสนอและ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยเกสบรวบรวม
ขอ้มูลจากประธานสาขาวชิา 10 หลกัสูตร พบวา่ าลการวเิคราะห์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 
4.37,  = 0.18) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น พบวา่ประธานสาขามีความตอ้งการดา้นการ
น าเสนอสาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา ( = 4.70,  = 0.68) ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรและการเรียน
การสอน ( = 4.70,  = 0.48) และดา้นโอกาสในการประกอบอาชีพ ( = 4.70,  = 0.68) มาก
ท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ การน าอธิบายกิจกรรม ( = 4.40,  = 0.52) และความคาดหวงัของ
หลกัสูตร ( = 4.40,  = 0.70) เท่ากนั ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 2 ศึกษาความตอ้งการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ดา้นการ
น าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความปลอดภยั และความ
ตอ้งการของครูแนะแนวในการใชส่ื้อสารสนเทศประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยการศึกษาเกสบรวบรวม
ข้อมูลจากครูแนะแนวสังกัดส านักงานเขตพืสนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 าู ้ท  าการตอบ
แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ และท าการส่งกลับ จ านวน 52 คน (ร้อยละ 91.29) ซ่ึงาลการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศและความต้องการใช้ส่ือสารสนเทศประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2-3 

ตารางท่ี 2  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ด้านการ
น าเข้าข้อมลู ด้านกระบวนการท างาน ด้านการแสดงผลข้อมลู และด้านความปลอดภัย 
 

ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล �̅�𝑥 S.D. ระดบัความตอ้งการ 
วธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบเขา้ใจง่าย 4.60 0.64 มากท่ีสุด 
วธีิน าเขา้ขอ้มูลท าไดอ้ยา่งรวดเรสว 4.52 0.67 มากท่ีสุด 
ระบบควรมี Keyword ในการน าเขา้ขอ้มูล 
ระบบควรมีการแยกขอบเขตาูใ้ชง้าน
ระหวา่งครูแนะแนวและนกัเรียน 

3.62 
 

4.77 

0.90 
 

0.79 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
ระบบควรมีการออกแบบท่ีสวยงาม 3.72 0.81 มาก 

รวม 4.25 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 1  
ผลการวิเคราะห์ศึกษาความต้องการของประธานสาขาวิชาในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอ้มูล     ระดบัความตอ้งการ 
คุณสมบติัอาจารย ์ 4.10 1.101 มาก 
สาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา 4.70 0.68 มากท่ีสุด 
าลงานทางดา้นวชิาการ 3.80 0.92 มาก 
โครงสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
โอกาสในการประกอบอาชีพ 4.70 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายภาพรวมของการเรียนการสอน 4.30 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายกิจกรรม 4.40 0.52 มากท่ีสุด 
ความคาดหวงัของหลกัสูตร 4.40 0.70 มากท่ีสุด 
การศึกษาท่ีสามารถสมคัรสอบ 4.30 0.68 มากท่ีสุด 
อธิบายความรู้พืสนฐานของาูส้มคัรสอบ 4.30 0.82 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.18 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 าลการวเิคราะห์ศึกษาความตอ้งการของสาขาวชิา ในการน าเสนอและ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม โดยเกสบรวบรวม
ขอ้มูลจากประธานสาขาวชิา 10 หลกัสูตร พบวา่ าลการวเิคราะห์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 
4.37,  = 0.18) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น พบวา่ประธานสาขามีความตอ้งการดา้นการ
น าเสนอสาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา ( = 4.70,  = 0.68) ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรและการเรียน
การสอน ( = 4.70,  = 0.48) และดา้นโอกาสในการประกอบอาชีพ ( = 4.70,  = 0.68) มาก
ท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ การน าอธิบายกิจกรรม ( = 4.40,  = 0.52) และความคาดหวงัของ
หลกัสูตร ( = 4.40,  = 0.70) เท่ากนั ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 2 ศึกษาความตอ้งการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ดา้นการ
น าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความปลอดภยั และความ
ตอ้งการของครูแนะแนวในการใชส่ื้อสารสนเทศประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยการศึกษาเกสบรวบรวม
ข้อมูลจากครูแนะแนวสังกัดส านักงานเขตพืสนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 าู ้ท  าการตอบ
แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ และท าการส่งกลับ จ านวน 52 คน (ร้อยละ 91.29) ซ่ึงาลการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศและความตอ้งการใช้ส่ือสารสนเทศประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2-3 

ตารางท่ี 2  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ด้านการ
น าเข้าข้อมลู ด้านกระบวนการท างาน ด้านการแสดงผลข้อมลู และด้านความปลอดภัย 
 

ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล �̅�𝑥 S.D. ระดบัความตอ้งการ 
วธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบเขา้ใจง่าย 4.60 0.64 มากท่ีสุด 
วธีิน าเขา้ขอ้มูลท าไดอ้ยา่งรวดเรสว 4.52 0.67 มากท่ีสุด 
ระบบควรมี Keyword ในการน าเขา้ขอ้มูล 
ระบบควรมีการแยกขอบเขตาูใ้ชง้าน
ระหวา่งครูแนะแนวและนกัเรียน 

3.62 
 

4.77 

0.90 
 

0.79 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
ระบบควรมีการออกแบบท่ีสวยงาม 3.72 0.81 มาก 

รวม 4.25 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ดา้นกระบวนการท างาน    

ความรวดเรสวของระบบในภาพรวม 4.33 0.65 มาก 
ระบบสามารถท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ 
tablet และมือถือ   

 
4.67 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

มีระบบเตือนเพื่อแจง้ขอ้มูลส าคญั 4.51 0.91 มากท่ีสุด 
มีระบบสืบคน้ขอ้มูลตามตอ้งการ 3.86 0.82 มาก 
มีระบบถาม -ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  4.56 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.76 มาก 
ดา้นการแสดงาลขอ้มูล    

สามารถปรับขนาดตวัอกัษรได ้ 4.55 0.77 มากท่ีสุด 
มีการแสดงาลขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน 4.62 0.80 มากท่ีสุด 
สามารถเลือกพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการไดท้นัที 4.02 0.81 มาก 
สามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอได้
ตามความตอ้งการ 

 
4.60 

 
0.90 

 
มากท่ีสุด 

มีความสวยงามและอ่านง่าย 3.85 0.89 มาก 
รวม 4.33 0.83 มาก 

ดา้นความปลอดภยั    
มีระบบ Log in เขา้ใชง้าน 3.87 0.71 มาก 
มีระบบ Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใช้
งานตามเวลาท่ีก าหนด 

 
4.61 

 
0.85 

 
มากท่ีสุด 

มีระบบระบุตวัตนดว้ย E-mail 
มีการแจง้เตือนการเขา้ใชง้านทาง E-mail 

4.53 
4.54 

0.79 
0.89 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.31 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 าลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของ
ครูแนะแนว ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความ

ปลอดภยัพบวา่ ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ดา้นการ
น าเขา้ขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น
พบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบควรมีการแยกขอบเขตของาูใ้ชง้านระหวา่งครูแนะแนว
และนกัเรียน (�̅�𝑥 = 4.77, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ มีความตอ้งการใหว้ธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบ
เขา้ใจง่าย (�̅�𝑥= 4.60, S.D. = 0.64) ตามล าดบั ดา้นกระบวนการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅�𝑥 = 4.39, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบ
สามารถท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ (�̅�𝑥 = 4.67, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ มีความ
ตอ้งการใหมี้ระบบถาม-ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.70) ตามล าดบั ดา้นการแสดงาล
ขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.33, S.D. = 0.83) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่
ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบมีการแสดงาลขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 
0.80) รองลงมาคือ มีความตอ้งการใหร้ะบบสามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอไดต้ามความ
ตอ้งการ (�̅�𝑥= 4.60, S.D. = 0.90) ตามล าดบั ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 
4.31, S.D. = 0.81) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหมี้ระบบ 
Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใชง้านตามเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ มี
ความตอ้งการใหร้ะบบระบุตวัตนดว้ย E-mail (�̅�𝑥= 4.53, S.D. = 0.79) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ดา้นกระบวนการท างาน    

ความรวดเรสวของระบบในภาพรวม 4.33 0.65 มาก 
ระบบสามารถท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ 
tablet และมือถือ   

 
4.67 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

มีระบบเตือนเพื่อแจง้ขอ้มูลส าคญั 4.51 0.91 มากท่ีสุด 
มีระบบสืบคน้ขอ้มูลตามตอ้งการ 3.86 0.82 มาก 
มีระบบถาม -ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  4.56 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.76 มาก 
ดา้นการแสดงาลขอ้มูล    

สามารถปรับขนาดตวัอกัษรได ้ 4.55 0.77 มากท่ีสุด 
มีการแสดงาลขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน 4.62 0.80 มากท่ีสุด 
สามารถเลือกพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการไดท้นัที 4.02 0.81 มาก 
สามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอได้
ตามความตอ้งการ 

 
4.60 

 
0.90 

 
มากท่ีสุด 

มีความสวยงามและอ่านง่าย 3.85 0.89 มาก 
รวม 4.33 0.83 มาก 

ดา้นความปลอดภยั    
มีระบบ Log in เขา้ใชง้าน 3.87 0.71 มาก 
มีระบบ Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใช้
งานตามเวลาท่ีก าหนด 

 
4.61 

 
0.85 

 
มากท่ีสุด 

มีระบบระบุตวัตนดว้ย E-mail 
มีการแจง้เตือนการเขา้ใชง้านทาง E-mail 

4.53 
4.54 

0.79 
0.89 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.31 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 าลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของ
ครูแนะแนว ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นการแสดงาลขอ้มูล และดา้นความ

ปลอดภยัพบวา่ ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว ดา้นการ
น าเขา้ขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น
พบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบควรมีการแยกขอบเขตของาูใ้ชง้านระหวา่งครูแนะแนว
และนกัเรียน (�̅�𝑥 = 4.77, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ มีความตอ้งการใหว้ธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบ
เขา้ใจง่าย (�̅�𝑥= 4.60, S.D. = 0.64) ตามล าดบั ดา้นกระบวนการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅�𝑥 = 4.39, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบ
สามารถท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ (�̅�𝑥 = 4.67, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ มีความ
ตอ้งการใหมี้ระบบถาม-ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.70) ตามล าดบั ดา้นการแสดงาล
ขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.33, S.D. = 0.83) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่
ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหร้ะบบมีการแสดงาลขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งชดัเจน (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 
0.80) รองลงมาคือ มีความตอ้งการใหร้ะบบสามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอไดต้ามความ
ตอ้งการ (�̅�𝑥= 4.60, S.D. = 0.90) ตามล าดบั ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 
4.31, S.D. = 0.81) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้นพบวา่ครูแนะแนวมีความตอ้งการใหมี้ระบบ 
Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใชง้านตามเวลาท่ีก าหนด (�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ มี
ความตอ้งการใหร้ะบบระบุตวัตนดว้ย E-mail (�̅�𝑥= 4.53, S.D. = 0.79) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของครูแนะแนวในการใช้ส่ือสารสนเทศประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ 

ส่ือสารสนเทศประชาสัมพนัธ์ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความตอ้งการ 
สามารถท าความเขา้ใจเนืสอหาไดง่้าย  4.57 0.71 มากท่ีสุด 
ใชร้ะยะเวลาสัสนในการน าเสนอเนืสอหา/
ประชาสัมพนัธ์  

4.51 0.64 มากท่ีสุด 

เปส นส่ือท่ีมีความทนัสมยั  
มีเนืสอหาคลอบคลุมรายละเอียดทุกดา้น และมีแหล่ง
อา้งอิงของท่ีมาอยา่งชดัเจน 
จดัท าในรูปแบบของเอกสาร ท่ีสามารถท าซ ส าได ้
เช่น แาน่พบั โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
สามารถเายแพร่าา่นส่ือสังคมออนไลน์ได ้

4.74 
 

.4 48 
 

3.68 
4.49 

0.81 
 

0.90 
 

0.89 
0.88 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.41  0.81 มาก 
จากตารางท่ี 3 าลการวิเคราะห์ความต้องการของครูแนะแนวในการใช้ส่ือสารสนเทศ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.81) และเม่ือพิจารณาแยก
ตามรายด้านพบว่าครูแนะแนวมีความตอ้งการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยั (�̅�𝑥 = 4.74, 
S.D. = 0.81) รองลงมาคือ สามารถท าความเขา้ใจในเนืสอหาไดง่้าย (�̅�𝑥= 4.57, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลังการใช้เวบ็แอพพลิเคช่ันระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ความพึงพอใจ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ 4.56 0.72 มากท่ีสุด 
ดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ 4.62 0.80 มากท่ีสุด 
ดา้นประสิทธิาลของระบบ 
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

4.32 
.4 54 

0.78 
0.84 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.76 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4 าลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลงัการใชเ้วสบแอพพลิเคชัน่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 
4.51, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ (�̅�𝑥 = 4.62, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อด้าน
ความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ (�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.72) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลังการใช้อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ความพึงพอใจ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
คุณภาพดา้นการออกแบบ 4.55 0.71 มากท่ีสุด 
คุณภาพดา้นเนืสอหา การบรรยาย และการ
บนัทึกเสียง 

4.71 0.84 มากท่ีสุด 

คุณภาพดา้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว 4.52 0.80 มากท่ีสุด 
รวม 4.59 0.78 มากท่ีสุด 



ROMMAYASAN 105Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

ตารางท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของครูแนะแนวในการใช้ส่ือสารสนเทศประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ 

ส่ือสารสนเทศประชาสัมพนัธ์ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความตอ้งการ 
สามารถท าความเขา้ใจเนืสอหาไดง่้าย  4.57 0.71 มากท่ีสุด 
ใชร้ะยะเวลาสัสนในการน าเสนอเนืสอหา/
ประชาสัมพนัธ์  

4.51 0.64 มากท่ีสุด 

เปส นส่ือท่ีมีความทนัสมยั  
มีเนืสอหาคลอบคลุมรายละเอียดทุกดา้น และมีแหล่ง
อา้งอิงของท่ีมาอยา่งชดัเจน 
จดัท าในรูปแบบของเอกสาร ท่ีสามารถท าซ ส าได ้
เช่น แาน่พบั โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
สามารถเายแพร่าา่นส่ือสังคมออนไลน์ได ้

4.74 
 

.4 48 
 

3.68 
4.49 

0.81 
 

0.90 
 

0.89 
0.88 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.41  0.81 มาก 
จากตารางท่ี 3 าลการวิเคราะห์ความต้องการของครูแนะแนวในการใช้ส่ือสารสนเทศ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.81) และเม่ือพิจารณาแยก
ตามรายด้านพบว่าครูแนะแนวมีความตอ้งการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยั (�̅�𝑥 = 4.74, 
S.D. = 0.81) รองลงมาคือ สามารถท าความเขา้ใจในเนืสอหาไดง่้าย (�̅�𝑥= 4.57, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลังการใช้เวบ็แอพพลิเคช่ันระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ความพึงพอใจ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ 4.56 0.72 มากท่ีสุด 
ดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ 4.62 0.80 มากท่ีสุด 
ดา้นประสิทธิาลของระบบ 
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

4.32 
.4 54 

0.78 
0.84 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.76 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4 าลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลงัการใชเ้วสบแอพพลิเคชัน่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 
4.51, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ (�̅�𝑥 = 4.62, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อด้าน
ความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ (�̅�𝑥= 4.56, S.D. = 0.72) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลังการใช้อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ความพึงพอใจ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
คุณภาพดา้นการออกแบบ 4.55 0.71 มากท่ีสุด 
คุณภาพดา้นเนืสอหา การบรรยาย และการ
บนัทึกเสียง 

4.71 0.84 มากท่ีสุด 

คุณภาพดา้นการสร้างภาพเคล่ือนไหว 4.52 0.80 มากท่ีสุด 
รวม 4.59 0.78 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 5 าลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูแนะแนวหลงัการใช้อินโฟกราฟิก
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.59, S.D. = 0.78) และเม่ือพิจารณา
แยกตามรายด้านพบว่าาูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านเนืสอหา การบรรยาย และการ
บนัทึกเสียง (�̅�𝑥 = 4.71, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อดา้นการออกแบบ (�̅�𝑥= 4.55, 
S.D. = 0.71) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 าลจากการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลักสูตร  คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

จากาลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการใช้ส่ือสารสนเทศประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะ
วิทยาการจดัการ าูว้ิจยัได้ ได้พฒันาเวสบแอพพลิเคชนั และอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
โดยรายละเอียดแสดงตวัอยา่งของหนา้ต่างการท างานดงันีส  

 

 
 

ภาพท่ี 3: แสดงหนา้ต่างเวสบแอพลลิเคชัน่การเขา้ใชง้านระบบ (Login)  
 

 
 

ภาพท่ี 4: แสดงหนา้ต่างเวสบแอพลลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 

  

  
 

ภาพท่ี 5: แสดงภาพตวัอยา่งอินโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร คณะวทิยาการจดัการ 
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สรุปและอภิปรายผล 
หลงัจากวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถน าาลทีไดม้าอภิปราย โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือเพื่อ

ศึกษาความตอ้งการระบบสารสนเทศการแนะแนวหลกัสูตรในการศึกษาต่อกระบวนการวจิยัเร่ิมจาก
การศึกษาถึงเนืสอหา สาระส าคญัในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรต่างๆ าลการวจิยัพบวา่ ประธาน
สาขาวชิาทัสง 10 คน มีความตอ้งการประชาสัมพนัธ์ดา้นการน าเสนอสาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา 
ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน เปส นส าคญั เม่ือทราบขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ขัสนตอน
ต่อไปเปส นการสอบถามความคิดเหสนกบัาูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ คือ ครูแนะแนว จ านวน 52 คน พบวา่ 
มีความตอ้งการส่ือและระบบสารสนเทศท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ ดงันีส  1) ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ระบบควร
มีขอบเขตาูใ้ชง้านระหวา่งครูแนะแนวและนกัเรียน และระบบควรมีวธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบ
เขา้ใจง่าย 2) ดา้นกระบวนการท างาน ระบบควรท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ และควร
มีระบบถาม-ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ดา้นการแสดงาลขอ้มูล ระบบควรมีการแสดงาลขอ้มูลท่ี
ส าคญัอยา่งชดัเจน และสามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอไดต้ามความตอ้งการ 4) ดา้นความ
ปลอดภยั ควรมีระบบ Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใชง้านตามเวลาท่ีก าหนด และมีระบบระบุ
ตวัตนดว้ย E-mail นอกจากนีสาูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความ
ทนัสมยั สามารถเขา้ใจในเนืสอหาไดง่้าย และใชร้ะยะเวลาสัสนในการน าเสนอเนืสอหา จากขอ้มูล
ดงักล่าว าูว้จิยัจึงท าการออกแบบส่ือในรูปแบบอินโฟกราฟิก ดงัภาพตวัอยา่ง 5 สอดคลอ้งกบั 
Tinwirat (2012) กล่าววา่การใชอิ้นโฟกราฟิกจะท าใหาู้รั้บสารสนเทศเกิดความเขา้ใจไดดี้ขึสน ชดัเจน
มากกวา่น าเสนอดว้ยรูปแบบตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว และสอดคลอ้งกบัาลงานวจิยัของ Thongphet 
and Sanrach (2016) ท่ีกล่าววา่ อินโฟกราฟิกจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและจดจ าขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก 
เพราะอินโฟกราฟิกจะมีส่วนประกอบของภาพท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลต่างๆ าลวจิยัของ Saitong (2014) 
พบวา่ อินโฟกราฟิกสามารถน าเสนอและเช่ือมโยงความรู้ของเนืสอหาได ้โดยอาศยัรูปแบบการเรียน
การสอน ระบบและกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก เปส นแนวทางในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ ซ่ึง
อินโฟกราฟิกช่วยกระตุน้ความสนใจ และเปส นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้น
ตนเอง และสอดคลอ้งกบั Saitong (2014) พบวา่ โมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีเปส นส่ือท่ีท าใหเ้ขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลปริมาณมากๆ ในมุมมองท่ีน่าสนใจ โดย
ครูแนะแนวและนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการนาเสนอขอ้มูลหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในรูปแบบโม
ชนัอินโฟกราฟิกและาูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบเวสบแอพพลิเคชัน่ ดงัภาพตวัอยา่งท่ี 

3, 4 เพื่อใหน้กัเรียนและครูแนะแนว สามารถเขา้ถึงสาระส าคญั กิจกรรม องคค์วามรู้ รวมทัสงยงั
สามารถสอบถามและติดตามขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตรซ่ึงเปส นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนวการศึกษา สอดคลอ้งกบั Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong 
(2015) พบวา่ ครูแนะแนวโรงเรียนในจงัหวดัสุราษฎธ์านีมีการใชส้ารสนเทศเพื่อก าหนดขอบเขต
การศึกษา อาชีพ และพฒันาบุคลิกภาพมากท่ีสุด หลงัจากไดมี้การทดลองใชร้ะบบสารสนเทศท่ีถูก
พฒันาขึสน าูว้ิจยัไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของครูแนะแนวจากกลุ่มตวัอยา่ง 52 คน และพบวา่ 
หลงัการใชเ้วสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ครูแนะ
แนวมีความพึงพอใจต่อดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ และดา้นความยากง่ายต่อการใช้
ระบบ และหลงัการใชอิ้นโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร พบวา่ครูแนะแนวความพึงพอใจต่อ
คุณภาพดา้นเนืสอหา การบรรยาย และการบนัทึกเสียง และคุณภาพดา้นการออกแบบ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าาลการวจิยัไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือคณะอ่ืน ควรน ารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมภายในองคก์ร เน่ืองจากจะท าใหส้ามารถน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบูรณ์มากยิง่ขึสน 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัครัส งต่อไป 
  2.1 การพฒันาอินโฟกราฟิกน าเสนอหลักสูตร คณะวิทยาการจดัการ สามารถเปส น
ตน้แบบและเปส นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแยกตามหลกัสูตร /สาขาวชิา 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของสาขาวชิาท่ีมีความละเอียดมากขึสน 
  2.2 แบบสอบถามควรจะมีข้อค าถามปลายเปิด และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความเหสน และความตอ้งการท่ีเปิดกวา้ง เพื่อเปส นแนวทางในการพฒันาและ
น ามาขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการมากยิง่ขึสน 
  .5 3 ควรมีการเกสบรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนท่ีสอบสัมภาษณ์คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา
ต่อระดบัปริญญาตรี ครูแนะแนว และนกัเรียนชัสนมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพืสนฐานท่ี
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึสน 
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สรุปและอภิปรายผล 
หลงัจากวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถน าาลทีไดม้าอภิปราย โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือเพื่อ

ศึกษาความตอ้งการระบบสารสนเทศการแนะแนวหลกัสูตรในการศึกษาต่อกระบวนการวจิยัเร่ิมจาก
การศึกษาถึงเนืสอหา สาระส าคญัในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรต่างๆ าลการวจิยัพบวา่ ประธาน
สาขาวชิาทัสง 10 คน มีความตอ้งการประชาสัมพนัธ์ดา้นการน าเสนอสาขาอาชีพท่ีตรงกบัสาขาวชิา 
ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรและการเรียนการสอน เปส นส าคญั เม่ือทราบขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ขัสนตอน
ต่อไปเปส นการสอบถามความคิดเหสนกบัาูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ คือ ครูแนะแนว จ านวน 52 คน พบวา่ 
มีความตอ้งการส่ือและระบบสารสนเทศท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ ดงันีส  1) ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล ระบบควร
มีขอบเขตาูใ้ชง้านระหวา่งครูแนะแนวและนกัเรียน และระบบควรมีวธีิน าเขา้ขอ้มูลเปส นระเบียบ
เขา้ใจง่าย 2) ดา้นกระบวนการท างาน ระบบควรท างานไดบ้นคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ และควร
มีระบบถาม-ตอบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ดา้นการแสดงาลขอ้มูล ระบบควรมีการแสดงาลขอ้มูลท่ี
ส าคญัอยา่งชดัเจน และสามารถก าหนดองคป์ระกอบบนหนา้จอไดต้ามความตอ้งการ 4) ดา้นความ
ปลอดภยั ควรมีระบบ Log out อตัโนมติัหากไม่มีการใชง้านตามเวลาท่ีก าหนด และมีระบบระบุ
ตวัตนดว้ย E-mail นอกจากนีสาูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความ
ทนัสมยั สามารถเขา้ใจในเนืสอหาไดง่้าย และใชร้ะยะเวลาสัสนในการน าเสนอเนืสอหา จากขอ้มูล
ดงักล่าว าูว้จิยัจึงท าการออกแบบส่ือในรูปแบบอินโฟกราฟิก ดงัภาพตวัอยา่ง 5 สอดคลอ้งกบั 
Tinwirat (2012) กล่าววา่การใชอิ้นโฟกราฟิกจะท าใหาู้รั้บสารสนเทศเกิดความเขา้ใจไดดี้ขึสน ชดัเจน
มากกวา่น าเสนอดว้ยรูปแบบตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว และสอดคลอ้งกบัาลงานวจิยัของ Thongphet 
and Sanrach (2016) ท่ีกล่าววา่ อินโฟกราฟิกจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและจดจ าขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก 
เพราะอินโฟกราฟิกจะมีส่วนประกอบของภาพท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลต่างๆ าลวจิยัของ Saitong (2014) 
พบวา่ อินโฟกราฟิกสามารถน าเสนอและเช่ือมโยงความรู้ของเนืสอหาได ้โดยอาศยัรูปแบบการเรียน
การสอน ระบบและกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก เปส นแนวทางในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ ซ่ึง
อินโฟกราฟิกช่วยกระตุน้ความสนใจ และเปส นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้น
ตนเอง และสอดคลอ้งกบั Saitong (2014) พบวา่ โมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีเปส นส่ือท่ีท าใหเ้ขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลปริมาณมากๆ ในมุมมองท่ีน่าสนใจ โดย
ครูแนะแนวและนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการนาเสนอขอ้มูลหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในรูปแบบโม
ชนัอินโฟกราฟิกและาูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบเวสบแอพพลิเคชัน่ ดงัภาพตวัอยา่งท่ี 

3, 4 เพื่อใหน้กัเรียนและครูแนะแนว สามารถเขา้ถึงสาระส าคญั กิจกรรม องคค์วามรู้ รวมทัสงยงั
สามารถสอบถามและติดตามขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตรซ่ึงเปส นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนวการศึกษา สอดคลอ้งกบั Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong 
(2015) พบวา่ ครูแนะแนวโรงเรียนในจงัหวดัสุราษฎธ์านีมีการใชส้ารสนเทศเพื่อก าหนดขอบเขต
การศึกษา อาชีพ และพฒันาบุคลิกภาพมากท่ีสุด หลงัจากไดมี้การทดลองใชร้ะบบสารสนเทศท่ีถูก
พฒันาขึสน าูว้ิจยัไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของครูแนะแนวจากกลุ่มตวัอยา่ง 52 คน และพบวา่ 
หลงัการใชเ้วสบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ครูแนะ
แนวมีความพึงพอใจต่อดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ และดา้นความยากง่ายต่อการใช้
ระบบ และหลงัการใชอิ้นโฟกราฟิกประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร พบวา่ครูแนะแนวความพึงพอใจต่อ
คุณภาพดา้นเนืสอหา การบรรยาย และการบนัทึกเสียง และคุณภาพดา้นการออกแบบ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าาลการวจิยัไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือคณะอ่ืน ควรน ารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมภายในองคก์ร เน่ืองจากจะท าใหส้ามารถน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบูรณ์มากยิง่ขึสน 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัครัส งต่อไป 
  2.1 การพฒันาอินโฟกราฟิกน าเสนอหลักสูตร คณะวิทยาการจดัการ สามารถเปส น
ตน้แบบและเปส นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแยกตามหลกัสูตร /สาขาวชิา 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของสาขาวชิาท่ีมีความละเอียดมากขึสน 
  2.2 แบบสอบถามควรจะมีข้อค าถามปลายเปิด และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความเหสน และความตอ้งการท่ีเปิดกวา้ง เพื่อเปส นแนวทางในการพฒันาและ
น ามาขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการมากยิง่ขึสน 
  .5 3 ควรมีการเกสบรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนท่ีสอบสัมภาษณ์คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา
ต่อระดบัปริญญาตรี ครูแนะแนว และนกัเรียนชัสนมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพืสนฐานท่ี
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึสน 
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอสีานทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

Strategy  Management of  Rajamangala  University  of  Technology   
ISAN  Library  for  Student’s  Learning  Support 

 
อุไรลดา  ชูพุทธพงษ์1 / ชลติา  ค าหอม2  / รัชดาพร  บุญไมตรี3   

Urailada  Chuputtapong / Chalita  Khamhom / Ratchadaporn Boonmaitree 
1, 3 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา   
    Office of Academic Resources and Information Technology, Rajamangala University  of  Technology  ISAN    
    Nakhon Ratchasima 
5  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  
   Program in Library and Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
   Surindra Rajabhat  University 
 
บทคัดย่อ 

การวจิยันีส มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  1) ความตอ้งการรับบริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริม      การ
เรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  2) ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของ
หอ้งสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  และปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และ 3)  รูปแบบการจดัการเชิงกลยทุธ์ของหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงเปส นการวิจยัแบบาสมาสาน  โดยใชท้ัสงการวจิยัเชิง
คุณภาพ  และ การวจิยัเชิงปริมาณ  หน่วยการวิจยั คือ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ศูนยก์ลางนครราชสีมา วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  สกลนคร  และสุรินทร์  ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัประกอบดว้ย  าูบ้ริหารห้องสมุดมหาวทิยาลยั  จ านวน  5 คน  บรรณารักษ์
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  จ  านวน  14 คน  และอาจารยา์ูส้อน  จ  านวน  753 คน    เคร่ืองมือในการวิจยั
คือ  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และการส ารวจ  วิเคราะห์
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ขอ้มูลเชิงปริมาณ   โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ และการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพโดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เนืสอหา  (Content  Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบการพรรณนา
ความ าลการวจิยั พบวา่  1)  ความตอ้งการรับบริการหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเนน้
กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  อาจารยมี์ความตอ้งการดา้นดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ส าหรับ
การสืบคน้และแสวงหาความรู้มากสุด ร้อยละ 52.45  2) บทบาทหนา้ท่ีของห้องสมุดมหาวทิยาลยั ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  บรรณารักษเ์หสนวา่ห้องสมุดมหาวทิยาลยัควรจดัสถานท่ี  เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ส าหรับ การสืบคน้/แสวงหาความรู้มากสุด ร้อยละ 78.60  ส่วนปัญหาอุปสรรคในการ
ใหบ้ริการของห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน คืออาจารยไ์ม่มีโอกาสในการ
วางแานร่วมกบับรรณารักษ ์  ร้อยละ  20.00  3) รูปแบบการจดัการเชิงกลยทุธ์          ของหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ห้องสมุดมหาวทิยาลยัควรก าหนดกลยทุธ์  วสิัยทศัน์  
พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และนโยบายของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริม    การเรียนรู้ของ
าูเ้รียนใหช้ดัเจนและเปส นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วม    

 
ค าส าคัญ:  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั,  การจดัการเชิงกลยทุธ์, การบริหารหอ้งสมุด, กระบวนการเรียนรู้    

Abstract  
The objectives of this research were to study  of 1)  needs for library support service of the 

university faculty staff who applied the student-centered learning approach in their class’ learning 
and teaching, 2) understanding the roles and functions of libraries, policy concepts, and problems of 
managing and providing library services to support students’ learning, and 3)  strategic  management 
of university library for learning support. This  study  used  mixed-method  research   design   by   
cooperated   both the qualitative and quantitative methods. The study was taken place at Rajamangala 
University  of  Technology  libraries ;  NakhonRatchasima  Campus,  Kalasin Campus,  KhonKaen 
Campus, Sakonnakhon Campus, and Surin Campus. The populations of the study were 5 university 
library administrators, 14 university librarians, 7 2 3  university  teachers. The research  instruments  
used  in  this  study comprised  the  structured  interview  and  questionnaire. The data was collected 
by doing oral interview and survey. The data was analyzed both quantitatively  and  qualitatively.  For  

the  quantitative  data,  it  was analyzed by using percentages  and  index  of  consistency.  For  the  
qualitative  data,  it  was  analyzed  by  content  analysis. 

The  findings  revealed  that: 1) the needs for library support service of the university 
faculty staff who applied the student-centered learning approach in their class’ learning and 
teaching, the lectures had a demand on place, tool, and equipment for searching and seeking 
knowledge up to 52.45 percent 2) the roles of university library that promote learning of students, 
the librarians agreed that the university library should be provided place, tool, and equipment for 
searching/seeking knowledge up to 78.60 percent  and problem of barriers in the service of the 
university library to promote the learning of students. The teacher has no chance to plan with the 
librarian 50.00 percent. 3) the strategic  management of university library for learning support 
should  specify the strategy, vision, mission, objective, goal,  and  policy of  the  university  library 
to enhance students’ learning in an obvious and concrete way. All personnel  should have  roles  in  
team  work  development.  Moreover  the  university  libraries should  pay  more  attention  on  
efficiency  of  the  administration  in  their  own  organization. 
 
Keyword:  university  library,  strategic  management,  library   management,  

       learning process 
 

บทน า 
หอ้งสมุดเปส นแหล่งเรียนรู้ของสังคมทุกยคุทุกสมยั   าูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการบริหาร

และพฒันาหอ้งสมุดภายใตค้วามทา้ทายและความเปล่ียนแปลง  การบริหารหอ้งสมุดยคุใหม่      ของ
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาาูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้ในการพฒันา  นโยบาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญาการ
ด าเนินงานและระบบงานห้องสมุด  ซ่ึงหลกัการบริหารจดัการและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในหอ้งสมุดตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบายมหาวทิยาลยั  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัมี
ความส าคญัในฐานะเปส นแหล่งบริการความรู้เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน  การวิจยั ของอาจารย ์ และ  
นกัศึกษา  Wipawin (2009)  กล่าววา่   การบริหารหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ยดา้น
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ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ไดแ้ก่   ส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ือโสตทศัน์  และส่ืออิเลสกทรอนิกส์   การบริหาร
แหล่งเรียนรู้  หรือศูนยก์ารเรียนรู้  มีหลกัการท่ีส าคญัวา่มีส่ือการเรียนรู้ และทรัพยากรสารสนเทศ
ทนัสมยัเพียงพอ  มีการจดัระบบเปส นหมวดหมู่  และจดักิจกรรมการเรียนรู้      ท่ีเปส นประโยชน์
ส าหรับาูใ้ชบ้ริการท่ีเปส นกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากท่ีสุด  หลกัการบริหารหอ้งสมุดจึง
เปส นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศใหเ้ปส นระบบตามมาตรฐานสากล  เพื่อให้าูใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป้าหมายขององคก์ร  (Wipawin, 2002: 121)  ความกา้วหนา้ ของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทุกแห่งในประเทศไทยมีาลต่อการพฒันาทกัษะ  การรู้สารสนเทศของ
นกัศึกษา  ดงันัสน  การพฒันาความพร้อมของแต่ละหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั      ในดา้นอาคารสถานท่ี  
ระบบงานการบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และบุคลากรหอ้งสมุด   มีส่วนสนบัสนุนใหก้ระ
บวนการเรียนรู้ของนกัศึกษาสัมฤทธิาลในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  และทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  การพฒันาห้องสมุดมหาวทิยาลยักบัการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  เปส นการพฒันา
แหล่งเรียนรู้และาลสัมฤทธ์ิของกระบวนการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงสะทอ้นภาพการจดัการ
ทรัพยากรหอ้งสมุด  การสอน  การฝึกอบรมและการบริการสารสนเทศ ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ี
ตอ้งมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั   

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดความหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 
4 วา่  การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ  การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สงัคม  การเรียนรู้  และปัจจยัเกืสอหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ส าหรับแนวทางการจดัการศึกษาไดก้ าหนดความเช่ือพืสนฐาน  คือ  
การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่  าูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่าูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาจึงตอ้งส่งเสริมใหาู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ
และเตสมศกัยภาพ  (National Education Act of B.E. 1999, 1999)  หลกัการจดัการศึกษาตามแนวทางของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งขาติ  พ.ศ. 2542 ท าใหส้ังคมไทยจ าเปส นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาทัสงระบบ  
และหวัใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้  โดยใหาู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการเรียนรู้จนครบวงจรของ

การเรียนรู้  ไดแ้ก่  1)  าูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลความรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ของครูาูส้อน  2)  าูเ้รียนได้
คิดวเิคราะห์จากขอ้มูล  ความรู้นัสน  3)  าูเ้รียนไดคิ้ดสังเคราะห์และคิดเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้นัสนจนสามารถ
สรุปเปส นความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง  และ  4)  าูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีสรุปไดไ้ปใชฝึ้กทกัษะและ
พฒันาความสามารถในสภาพท่ีเปส นจริง  (Tonpong, 2004, cited in  Tuamsuk, 2011)  กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์ คือกระบวนการทางปัญญาท่ีพฒันาบุคคลอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  สามารถเรียนรู้ได้
ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  เปส นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุข  บูรณาการเนืสอหาสาระตามความเหมาะสมของ
ระดบัการศึกษา  เพ่ือใหาู้เ้รียนไดมี้ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม  สาระการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบัความสนใจของาูเ้รียน  ทนัสมยั  เนน้กระบวนการคิด  และการปฏิบติัจริง  ไดเ้รียนรู้
ตามสภาพจริง  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล     เปส นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เปส นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยมีาูเ้รียน  อาจารย ์ และาูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ร่วมจดับรรยากาศใหเ้อืสอต่อการเรียนรู้และมุ่งประโยชน์ของาูเ้รียนเปส นส าคญั  (Panichying, 5005 : 24)  
   จะเหสนไดว้่า  กระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายส าคญัคือ  มุ่งให้าูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  ดงันัสน  การสอนโดยการท่ีครูเปส นาูใ้ห้และาูเ้รียนเปส นาูรั้บตามเดิมนัสนย่อมไม่สามารถพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนได้  าูเ้รียนจ าเปส นต้องได้รับการฝึกฝนให้สามารถเสาะแสวงหาขอ้มูล  
จ  าแนกประเภทของขอ้มูล  ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  และใชข้อ้มูลในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ลกัษณะส าคญัของาูเ้รียนท่ีช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ประสบาลส าเรสจคือ  
การเปส นาูมี้ความกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้จากแหล่ง  ต่าง ๆ  รักการอ่าน  สามารถใช้ห้องสมุด    แหล่ง
ความรู้และส่ือต่าง ๆ  ทัสงในและนอกสถานศึกษา  Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011),  
Tuamsuk  (5001)  กล่าววา่  การจดัการเรียน   การสอนโดยยึดาูเ้รียนเปส นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  เพื่อให้
าูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อาจารยต์อ้งเปล่ียนพฤติกรรมการสอนจากการเปส นาูป้้อน
ความรู้ฝ่ายเดียว  มาเปส นาูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา  โดยใชค้  าถามกระตุน้การคิดคน้ควา้  เพื่อจูงใจ
ใหน้กัศึกษาอยากตอบ  อยากเรียน  ค าถามเปส นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อน าไปสู่
ความคิดของาูเ้รียน  นอกจากการใช้ค  าถามเปส นเคร่ืองมือในกระบวนการเรียนการสอนแลว้  การแนะน า
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ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ไดแ้ก่   ส่ือส่ิงพิมพ ์  ส่ือโสตทศัน์  และส่ืออิเลสกทรอนิกส์   การบริหาร
แหล่งเรียนรู้  หรือศูนยก์ารเรียนรู้  มีหลกัการท่ีส าคญัวา่มีส่ือการเรียนรู้ และทรัพยากรสารสนเทศ
ทนัสมยัเพียงพอ  มีการจดัระบบเปส นหมวดหมู่  และจดักิจกรรมการเรียนรู้      ท่ีเปส นประโยชน์
ส าหรับาูใ้ชบ้ริการท่ีเปส นกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากท่ีสุด  หลกัการบริหารหอ้งสมุดจึง
เปส นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศใหเ้ปส นระบบตามมาตรฐานสากล  เพื่อให้าูใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป้าหมายขององคก์ร  (Wipawin, 2002: 121)  ความกา้วหนา้ ของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทุกแห่งในประเทศไทยมีาลต่อการพฒันาทกัษะ  การรู้สารสนเทศของ
นกัศึกษา  ดงันัสน  การพฒันาความพร้อมของแต่ละหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั      ในดา้นอาคารสถานท่ี  
ระบบงานการบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และบุคลากรหอ้งสมุด   มีส่วนสนบัสนุนใหก้ระ
บวนการเรียนรู้ของนกัศึกษาสัมฤทธิาลในการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  และทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  การพฒันาห้องสมุดมหาวทิยาลยักบัการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ  เปส นการพฒันา
แหล่งเรียนรู้และาลสัมฤทธ์ิของกระบวนการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงสะทอ้นภาพการจดัการ
ทรัพยากรหอ้งสมุด  การสอน  การฝึกอบรมและการบริการสารสนเทศ ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ี
ตอ้งมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั   

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดความหมายของการศึกษาไวใ้นมาตรา 
4 วา่  การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ  การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สงัคม  การเรียนรู้  และปัจจยัเกืสอหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ส าหรับแนวทางการจดัการศึกษาไดก้ าหนดความเช่ือพืสนฐาน  คือ  
การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่  าูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่าูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาจึงตอ้งส่งเสริมใหาู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ
และเตสมศกัยภาพ  (National Education Act of B.E. 1999, 1999)  หลกัการจดัการศึกษาตามแนวทางของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งขาติ  พ.ศ. 2542 ท าใหส้ังคมไทยจ าเปส นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาทัสงระบบ  
และหวัใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้  โดยใหาู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการเรียนรู้จนครบวงจรของ

การเรียนรู้  ไดแ้ก่  1)  าูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลความรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ของครูาูส้อน  2)  าูเ้รียนได้
คิดวเิคราะห์จากขอ้มูล  ความรู้นัสน  3)  าูเ้รียนไดคิ้ดสังเคราะห์และคิดเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้นัสนจนสามารถ
สรุปเปส นความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง  และ  4)  าูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีสรุปไดไ้ปใชฝึ้กทกัษะและ
พฒันาความสามารถในสภาพท่ีเปส นจริง  (Tonpong, 2004, cited in  Tuamsuk, 2011)  กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์ คือกระบวนการทางปัญญาท่ีพฒันาบุคคลอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  สามารถเรียนรู้ได้
ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  เปส นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุข  บูรณาการเนืสอหาสาระตามความเหมาะสมของ
ระดบัการศึกษา  เพ่ือใหาู้เ้รียนไดมี้ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม  สาระการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบัความสนใจของาูเ้รียน  ทนัสมยั  เนน้กระบวนการคิด  และการปฏิบติัจริง  ไดเ้รียนรู้
ตามสภาพจริง  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล     เปส นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เปส นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยมีาูเ้รียน  อาจารย ์ และาูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ร่วมจดับรรยากาศใหเ้อืสอต่อการเรียนรู้และมุ่งประโยชน์ของาูเ้รียนเปส นส าคญั  (Panichying, 5005 : 24)  
   จะเหสนไดว้่า  กระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายส าคญัคือ  มุ่งให้าูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  ดงันัสน  การสอนโดยการท่ีครูเปส นาูใ้ห้และาูเ้รียนเปส นาูรั้บตามเดิมนัสนย่อมไม่สามารถพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนได้  าูเ้รียนจ าเปส นต้องได้รับการฝึกฝนให้สามารถเสาะแสวงหาขอ้มูล  
จ  าแนกประเภทของขอ้มูล  ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  และใชข้อ้มูลในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ลกัษณะส าคญัของาูเ้รียนท่ีช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ประสบาลส าเรสจคือ  
การเปส นาูมี้ความกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้จากแหล่ง  ต่าง ๆ  รักการอ่าน  สามารถใช้ห้องสมุด    แหล่ง
ความรู้และส่ือต่าง ๆ  ทัสงในและนอกสถานศึกษา  Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011),  
Tuamsuk  (5001)  กล่าววา่  การจดัการเรียน   การสอนโดยยึดาูเ้รียนเปส นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  เพื่อให้
าูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อาจารยต์อ้งเปล่ียนพฤติกรรมการสอนจากการเปส นาูป้้อน
ความรู้ฝ่ายเดียว  มาเปส นาูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษา  โดยใชค้  าถามกระตุน้การคิดคน้ควา้  เพื่อจูงใจ
ใหน้กัศึกษาอยากตอบ  อยากเรียน  ค าถามเปส นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อน าไปสู่
ความคิดของาูเ้รียน  นอกจากการใช้ค  าถามเปส นเคร่ืองมือในกระบวนการเรียนการสอนแลว้  การแนะน า
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แหล่งขอ้มูลและการใชแ้หล่งขอ้มูล  เพื่อการศึกษาคน้ควา้นบัวา่เปส นส่ิงส าคญัเช่นกนั  เพราะหอ้งสมุดเปส น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  หอ้งสมุดควรมีการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดใหม่  ทัสงในดา้น
การบริหาร  การบริการ  การจดัการทรัพยากรและ    ส่ือการเรียนรู้  การจดับรรยากาศและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอืสอต่อการเรียนรู้  รวมไปถึงความร่วมมือ  

ความส าคญัของห้องสมุดในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนดงักล่าวแลว้  
หอ้งสมุดจึงจ าเปส นตอ้งมีการจดัการเชิงกลยทุธ์โดยการบริหารอยา่งมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวสิัยทศัน์  ของ
าูน้ า  และการวางแานอยา่งมีขัสนตอน  ท่ีท  าใหห้้องสมุดบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บการปฏิรูปใหส้ามารถเช่ือมโยงบทบาทของตนเขา้สู่กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเช่นเดียวกนั  าูใ้ชบ้ริการห้องสมุดจะตอ้งเปส นศูนยก์ลางการเรียนรู้  โดยนยัเดียวกนักบั  
“าูเ้รียนเปส นศูนยก์ลาง”  การจดัการเชิงกลยทุธ์ การบริหารจดัการและการบริการของห้องสมุดตอ้ง
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการแสวงหาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง  และความตอ้งการใช้
ขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์และสังเคราะห์ของาูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอนในสาขาวชิานัสน ๆ  และเน่ืองจากอาจารยา์ูส้อนเปส นาูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดเนืสอหา  
กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน  ความร่วมมือระหวา่งอาจารยา์ูส้อนและบรรณารักษใ์นการ
พฒันาห้องสมุดใหเ้ปส นแหล่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จึงเปส นส่ิงจ าเปส นอยา่งยิง่          

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่  แมห้อ้งสมุดจะพฒันาทรัพยากร
และการบริการให้เหมาะสมและทนัสมยั  ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป   ทัสงในเชิงนโยบาย
และกฎหมาย  เทคโนโลย ี และความตอ้งการของาูใ้ช ้ แต่ไม่มีขอ้มูลท่ีสะทอ้นอยา่งชดัเจนวา่
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ไดมี้กลยทุธ์หรือวธีิการอยา่งไรในการมีบทบาทดา้นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีเกิดาลในทางปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทบาทดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์  การ
บริหารจดัการการบริการเชิงรุก  การปรับปรุงโครงสร้างหรือระบบการท างานท่ีเอืสอต่อการสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน  และเอืสอต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิตนกัศึกษา   รวมไปถึงบทบาท
ดา้นความร่วมมือระหวา่งบรรณารักษห์้องสมุดกบัอาจารยา์ูส้อน   าูว้จิยัในฐานะท่ีเปส นอาจารย ์และ
บรรณารักษท่ี์รับาิดชอบงานบริการห้องสมุด  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ของวสิัยทศัน์  การ
วางแาน การบริหารห้องสมุด  การบริการ  ปัญหาและความตอ้งการใชบ้ริการของาูใ้ชบ้ริการ  จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยอาศยัขอ้มูลจากอาจารยา์ูส้อน  าูบ้ริหารหอ้งสมุด  และจาก
บรรณารักษา์ูรั้บาดิชอบการบริการของหอ้งสมุด  โดยาา่นกระบวนการวจิยัท่ีมีคุณภาพและ  มีความ
น่าเช่ือถือในทางวชิาการ  จึงท าใหไ้ดแ้นวทางท่ีน าไปสู่การพฒันาหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  ท่ีมีบทบาท
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการการรับบริการจากห้องสมุดมหาวทิยาลยัของอาจารย ์ ท่ีใชว้ธีิ การ
สอนแบบเนน้กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน 
 2.  เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  
และปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้      ของ
าูเ้รียน  ของบรรณารักษ ์ และาูบ้ริหารหอ้งสมุด 
 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลยั ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน 
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แหล่งขอ้มูลและการใชแ้หล่งขอ้มูล  เพื่อการศึกษาคน้ควา้นบัวา่เปส นส่ิงส าคญัเช่นกนั  เพราะหอ้งสมุดเปส น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  หอ้งสมุดควรมีการจดัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดใหม่  ทัสงในดา้น
การบริหาร  การบริการ  การจดัการทรัพยากรและ    ส่ือการเรียนรู้  การจดับรรยากาศและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอืสอต่อการเรียนรู้  รวมไปถึงความร่วมมือ  

ความส าคญัของห้องสมุดในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนดงักล่าวแลว้  
หอ้งสมุดจึงจ าเปส นตอ้งมีการจดัการเชิงกลยทุธ์โดยการบริหารอยา่งมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวสิัยทศัน์  ของ
าูน้ า  และการวางแานอยา่งมีขัสนตอน  ท่ีท  าใหห้้องสมุดบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บการปฏิรูปใหส้ามารถเช่ือมโยงบทบาทของตนเขา้สู่กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเช่นเดียวกนั  าูใ้ชบ้ริการห้องสมุดจะตอ้งเปส นศูนยก์ลางการเรียนรู้  โดยนยัเดียวกนักบั  
“าูเ้รียนเปส นศูนยก์ลาง”  การจดัการเชิงกลยทุธ์ การบริหารจดัการและการบริการของห้องสมุดตอ้ง
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการแสวงหาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง  และความตอ้งการใช้
ขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์และสังเคราะห์ของาูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอนในสาขาวชิานัสน ๆ  และเน่ืองจากอาจารยา์ูส้อนเปส นาูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดเนืสอหา  
กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน  ความร่วมมือระหวา่งอาจารยา์ูส้อนและบรรณารักษใ์นการ
พฒันาห้องสมุดใหเ้ปส นแหล่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จึงเปส นส่ิงจ าเปส นอยา่งยิง่          

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่  แมห้อ้งสมุดจะพฒันาทรัพยากร
และการบริการให้เหมาะสมและทนัสมยั  ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป   ทัสงในเชิงนโยบาย
และกฎหมาย  เทคโนโลย ี และความตอ้งการของาูใ้ช ้ แต่ไม่มีขอ้มูลท่ีสะทอ้นอยา่งชดัเจนวา่
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ไดมี้กลยทุธ์หรือวธีิการอยา่งไรในการมีบทบาทดา้นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีเกิดาลในทางปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทบาทดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์  การ
บริหารจดัการการบริการเชิงรุก  การปรับปรุงโครงสร้างหรือระบบการท างานท่ีเอืสอต่อการสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน  และเอืสอต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิตนกัศึกษา   รวมไปถึงบทบาท
ดา้นความร่วมมือระหวา่งบรรณารักษห์้องสมุดกบัอาจารยา์ูส้อน   าูว้จิยัในฐานะท่ีเปส นอาจารย ์และ
บรรณารักษท่ี์รับาิดชอบงานบริการห้องสมุด  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ของวสิัยทศัน์  การ
วางแาน การบริหารห้องสมุด  การบริการ  ปัญหาและความตอ้งการใชบ้ริการของาูใ้ชบ้ริการ  จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยอาศยัขอ้มูลจากอาจารยา์ูส้อน  าูบ้ริหารหอ้งสมุด  และจาก
บรรณารักษา์ูรั้บาดิชอบการบริการของหอ้งสมุด  โดยาา่นกระบวนการวจิยัท่ีมีคุณภาพและ  มีความ
น่าเช่ือถือในทางวชิาการ  จึงท าใหไ้ดแ้นวทางท่ีน าไปสู่การพฒันาหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  ท่ีมีบทบาท
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการการรับบริการจากห้องสมุดมหาวทิยาลยัของอาจารย ์ ท่ีใชว้ธีิ การ
สอนแบบเนน้กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน 
 2.  เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  
และปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้      ของ
าูเ้รียน  ของบรรณารักษ ์ และาูบ้ริหารหอ้งสมุด 
 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลยั ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยนีส เปส นการวิจัยแบบาสานวิธี  (Mixed  method) โดยใช้ทัส งการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  method)  และการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative  research) ซ่ึงจ ากดัขอบเขตการศึกษา
เฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา   วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น  สกลนคร และสุรินทร์ 

 ประชากร  คือ  าูบ้ริหารห้องสมุด  บรรณารักษ์ และอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนยก์ลางนครราชสีมา  วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น  สกลนคร และสุรินทร์  

 กลุ่มตวัอยา่ง  คือ   
อาจารย ์ ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัสนตอน   

(Multi-stage Random Sampling)  น ามาก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  โดยใชต้าราง
การสุ่มตวัอยา่งของเครซ่ี และมอร์แกน (Yothongyod & Sawasdesun (n.d.))  รวมทัสงสิสน  753  คน  เปส น
อาจารยข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลาง นครราชสีมา  จ  านวน 201  คน  วิทยาเขต
กาฬสินธ์ุ  จ  านวน  118  คน  วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน  175  คน  วิทยาเขตสกลนคร  จ านวน  132  
คน  และวทิยาเขตสุรินทร์  จ  านวน  127  คน 

าูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ซ่ึงหมายถึงาูอ้  านวยการหอ้งสมุด  หวัหนา้งาน 
หอ้งสมุดแต่ละวทิยาเขต  จ านวน  5 คน  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ศูนยก์ลางและวทิยาเขต   จ  านวน  14  คน     
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

การด าเนินการวจิยั      แบ่ง ออกเปส น  3  ระยะ  ดงันีส  
ระยะที ่1  ศึกษาความตอ้งการรับบริการจากหอ้งสมุดของอาจารย ์  โดยใชว้ธีิการวจิยั 

เชิงปริมาณ  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีเปส นอาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ศูนยก์ลางนครราชสีมา  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  สกลนคร  และสุรินทร์  เคร่ืองมือวิจยั  คือ  
แบบสอบถาม  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการส ารวจ  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ   
 ระยะที ่ 2 ศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีหอ้งสมุด  แนวคิดเชิงนโยบาย  และ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  
ของบรรณารักษ ์ และาูบ้ริหารหอ้งสมุด 1)  กลุ่มาูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ศึกษาการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ของหอ้งสมุด  วสิัยทศัน์และการวางแานห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน  โดยการสัมภาษณ์  เคร่ืองมือวจิยัคือ  แบบสัมภาษณ์  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เนืสอหา  (Content  Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ  
และ  2)  กลุ่มบรรณารักษ ์ ศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีหอ้งสมุด  และปัญหา
อุปสรรคในการบริหารและการบริการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน   ศึกษา
โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ   เคร่ืองมือวิจยั  คือ  แบบสอบถาม  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการ
ส ารวจ  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ   
 ระยะที ่3  การก าหนดรูปแบบของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน    
โดยน าขอ้มูลจากการวจิยัระยะท่ี 1  และ ระยะท่ี 2  มาก าหนดรูปแบบหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั               
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน โดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงเชิงคุณภาพ  โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เนืสอหา  
(Content  Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ   
 
ผลการวจัิย 
 าลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงันีส    
 ความต้องการบริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้   ของ
ผู้เรียน 
 อาจารยมี์ความตอ้งการบริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ของาูเ้รียนทุกด้านในระดับมาก  คิดเปส นร้อยละ 47.38  โดยมีความต้องการด้านสถานท่ี  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับ การสืบคน้/แสวงหาความรู้มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  
25.42  โดยตอ้งการให้จดัอุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีเพียงพอ   รองลงมาคือ  ดา้นทรัพยากรและ      ส่ือ
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  47.22  โดยตอ้งการจดัหาส่ือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืน ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชา   และดา้นบทบาทของบรรณารักษแ์ละนกั
สารสนเทศ  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละร้อยละ  41.96  โดยตอ้งการให้บรรณารักษชี์สแนะส่ือหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  



ROMMAYASAN 123Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยนีส เปส นการวิจัยแบบาสานวิธี  (Mixed  method) โดยใช้ทัส งการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  method)  และการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative  research) ซ่ึงจ ากดัขอบเขตการศึกษา
เฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา   วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น  สกลนคร และสุรินทร์ 

 ประชากร  คือ  าูบ้ริหารห้องสมุด  บรรณารักษ์ และอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนยก์ลางนครราชสีมา  วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น  สกลนคร และสุรินทร์  

 กลุ่มตวัอยา่ง  คือ   
อาจารย ์ ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัสนตอน   

(Multi-stage Random Sampling)  น ามาก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  โดยใชต้าราง
การสุ่มตวัอยา่งของเครซ่ี และมอร์แกน (Yothongyod & Sawasdesun (n.d.))  รวมทัสงสิสน  753  คน  เปส น
อาจารยข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลาง นครราชสีมา  จ  านวน 201  คน  วิทยาเขต
กาฬสินธ์ุ  จ  านวน  118  คน  วิทยาเขตขอนแก่น  จ านวน  175  คน  วิทยาเขตสกลนคร  จ านวน  132  
คน  และวทิยาเขตสุรินทร์  จ  านวน  127  คน 

าูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ซ่ึงหมายถึงาูอ้  านวยการหอ้งสมุด  หวัหนา้งาน 
หอ้งสมุดแต่ละวทิยาเขต  จ านวน  5 คน  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

บรรณารักษห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยั ศูนยก์ลางและวทิยาเขต   จ  านวน  14  คน     
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

การด าเนินการวจิยั      แบ่ง ออกเปส น  3  ระยะ  ดงันีส  
ระยะที ่1  ศึกษาความตอ้งการรับบริการจากหอ้งสมุดของอาจารย ์  โดยใชว้ธีิการวจิยั 

เชิงปริมาณ  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีเปส นอาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ศูนยก์ลางนครราชสีมา  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  สกลนคร  และสุรินทร์  เคร่ืองมือวิจยั  คือ  
แบบสอบถาม  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการส ารวจ  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ   
 ระยะที ่ 2 ศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีหอ้งสมุด  แนวคิดเชิงนโยบาย  และ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  
ของบรรณารักษ ์ และาูบ้ริหารหอ้งสมุด 1)  กลุ่มาูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ศึกษาการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ของหอ้งสมุด  วสิัยทศัน์และการวางแานห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน  โดยการสัมภาษณ์  เคร่ืองมือวจิยัคือ  แบบสัมภาษณ์  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เนืสอหา  (Content  Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ  
และ  2)  กลุ่มบรรณารักษ ์ ศึกษาความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีหอ้งสมุด  และปัญหา
อุปสรรคในการบริหารและการบริการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน   ศึกษา
โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ   เคร่ืองมือวิจยั  คือ  แบบสอบถาม  เกสบรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการ
ส ารวจ  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ   
 ระยะที ่3  การก าหนดรูปแบบของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน    
โดยน าขอ้มูลจากการวจิยัระยะท่ี 1  และ ระยะท่ี 2  มาก าหนดรูปแบบหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั               
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน โดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงเชิงคุณภาพ  โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เนืสอหา  
(Content  Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ   
 
ผลการวจัิย 
 าลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงันีส    
 ความต้องการบริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้   ของ
ผู้เรียน 
 อาจารยมี์ความตอ้งการบริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ของาูเ้รียนทุกด้านในระดับมาก  คิดเปส นร้อยละ 47.38  โดยมีความต้องการด้านสถานท่ี  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับ การสืบคน้/แสวงหาความรู้มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  
25.42  โดยตอ้งการให้จดัอุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีเพียงพอ   รองลงมาคือ  ดา้นทรัพยากรและ      ส่ือ
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  47.22  โดยตอ้งการจดัหาส่ือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืน ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชา   และดา้นบทบาทของบรรณารักษแ์ละนกั
สารสนเทศ  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละร้อยละ  41.96  โดยตอ้งการให้บรรณารักษชี์สแนะส่ือหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  
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ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  และปัญหา
อุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน      ของ
บรรณารักษ์  และาูบ้ริหารห้องสมุด ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด   ปัญหา
อุปสรรคในการ บริการห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ของบรรณารักษ์  
ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของห้องสมุดของบรรณารักษ ์     
   บรรณารักษส่์วนใหญ่มีความเหสนวา่ห้องสมุดมหาวทิยาลยั ควรมีบทบาท
ในการจดับริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  57.14        
โดยเหสนวา่บทบาทดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการสืบคน้และแสวงหาความรู้      ควร
จดับริการอยูใ่นระดบัมาก   คิดเปส นร้อยละ  78.60 ซ่ึงควรจดัใหมี้คอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับการ
สืบคน้สารสนเทศภายในห้องสมุด   รองลงมาคือ บทบาทของบรรณารักษห์รือนกัสารสนเทศ  เหสน
วา่ควรสนบัสนุนการเรียนการสอนของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  64.30  ในการให้
ค  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy  skills)    และบทบาทดา้นทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ควรจดับริการอยูใ่น
ระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  50.00   โดยห้องสมุดมหาวทิยาลยัควรจดัเตรียมทรัพยากรและส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีในห้องสมุดท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรายวชิา,  จดัหาทรัพยากรและ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในแหล่งอ่ืน  และจดัท าฐานความรู้ท่ีสนบัสนุนหลกัสูตร หรือการเรียนการสอน
รายวชิารวบรวมไวใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอ้งสมุดหรือมหาวทิยาลยั   
   ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ของบรรณารักษ์   
   บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เหสนว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีปัญหาในการ
จดับริการเพื่อส่งเสริมการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนอยู่ในระดบัปานกลาง  คิดเปส น
ร้อยละ  35.70  โดยเหสนวา่ปัญหาดา้นอาจารยา์ูส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเปส นร้อยละ  42.90  โดย
อาจารยไ์ม่มีโอกาสในการวางแานร่วมกบับรรณารักษ ์รองลงมาคือ  ปัญหาดา้นบรรณารักษแ์ละนัก
สารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเปส นร้อยละ  42.87  ซ่ึงบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศไม่มีโอกาสใน
การวางแานร่วมกบัอาจารย ์ และ ปัญหาดา้นสภาพของห้องสมุดอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเปส นร้อย
ละ  35.70   โดยเหสนวา่สถานท่ีไม่เอืสออ านวยต่อการสนบัสนุนการเรียนการสอน  และ บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถ ในการาลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ   

แนวความคิด  เชิงนโยบาย  ในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัที ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ของผู้บริหารห้องสมุด 

าูบ้ริหารมีความคิดเหสนวา่  หอ้งสมุดตอ้งจดัหาทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และตอ้งค านึงถึงาูใ้ช้
เปส นหลกั     ทัสงนีส มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายความร่วมมือท่ีชดัเจนในเร่ืองการาลิตส่ือการเรียนการ
สอนระหวา่งอาจารยก์บัห้องสมุดควรมีบทบาทในการาลิต  และการพฒันาส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั  เช่น  
วิทยานิพนธ์  าลงานทางวิชาการของอาจารย ์  การาลิตส่ือการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย  ์ (e-
learning)  และเอกสารท่ีเปส นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  และจดัเกสบในรูปแบบคลังปัญญา  ของ
มหาวิทยาลยั  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของาูใ้ช้บริการ  สามารถเขา้ถึงทรัพยากรและส่ือ  การ
เรียนรู้จากภายในหอ้งสมุดและภายนอกหอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์    

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลัยทีส่่งเสริม    
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ของผู้บริหารห้องสมุด 
   มหาวทิยาลยัมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารห้องสมุด  โดยหอ้งสมุดศูนยก์ลาง  
คือ  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใตม้หาวทิยาลยั
โดยตรง  ส่วนห้องสมุดวทิยาเขต  คือ งานวทิยบริการ  มีโครงสร้างการบริหารขึสนตรงกบัหอ้งสมุด
ศูนยก์ลาง  ซ่ึงมีการบริหารและการด าเนินงานตามนโยบายของหอ้งสมุดศูนยก์ลาง  ท าให ้          การ
บริหารและการด าเนินงานของหอ้งสมุดวทิยาเขตมีขอ้จ ากดั  ไม่สามารถบริหารและด าเนินงาน ตาม
นโยบายไดทุ้กประเดสน  เน่ืองจากบริบทและสภาพแวดลอ้มไม่เอืสออ านวย  ดา้นการบริหารจดัการ
ระบบและครุภณัฑ ์ งบประมาณ  ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ห้องสมุดศูนยก์ลางและหอ้งสมุด
วทิยาเขตไดด้ าเนินการจดัหาและมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั  ดา้นโครงสร้างทรัพยากรบุคคล  
าูบ้ริหารใหค้วามเหสนวา่  าูบ้ริหารท่ีมาจากสายสนบัสนุนยงัขาดความมัน่ใจ  กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ  
ส่วนการพฒันาและส่งเสริมบุคลากร  ห้องสมุดศูนยก์ลางและห้องสมุดวิทยาเขต  ไดใ้หก้ารสนบัสนุน
พฒันาบุคลากรในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ศึกษาต่อ  เปส นตน้  บุคลากรดา้นบรรณารักษแ์ละนกั
สารสนเทศมีกรอบอตัรายงัไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  และบางหอ้งสมุดไม่มีบุคลากรดา้นนีส
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ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  และปัญหา
อุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน      ของ
บรรณารักษ์  และาูบ้ริหารห้องสมุด ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของห้องสมุด   ปัญหา
อุปสรรคในการ บริการห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ของบรรณารักษ์  
ความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของห้องสมุดของบรรณารักษ ์     
   บรรณารักษส่์วนใหญ่มีความเหสนวา่ห้องสมุดมหาวทิยาลยั ควรมีบทบาท
ในการจดับริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  57.14        
โดยเหสนวา่บทบาทดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการสืบคน้และแสวงหาความรู้      ควร
จดับริการอยูใ่นระดบัมาก   คิดเปส นร้อยละ  78.60 ซ่ึงควรจดัใหมี้คอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับการ
สืบคน้สารสนเทศภายในห้องสมุด   รองลงมาคือ บทบาทของบรรณารักษห์รือนกัสารสนเทศ  เหสน
วา่ควรสนบัสนุนการเรียนการสอนของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  64.30  ในการให้
ค  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy  skills)    และบทบาทดา้นทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ควรจดับริการอยูใ่น
ระดบัมาก  คิดเปส นร้อยละ  50.00   โดยห้องสมุดมหาวทิยาลยัควรจดัเตรียมทรัพยากรและส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีในห้องสมุดท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรายวชิา,  จดัหาทรัพยากรและ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในแหล่งอ่ืน  และจดัท าฐานความรู้ท่ีสนบัสนุนหลกัสูตร หรือการเรียนการสอน
รายวชิารวบรวมไวใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอ้งสมุดหรือมหาวทิยาลยั   
   ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ของบรรณารักษ์   
   บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เหสนว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีปัญหาในการ
จดับริการเพื่อส่งเสริมการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียนอยู่ในระดบัปานกลาง  คิดเปส น
ร้อยละ  35.70  โดยเหสนวา่ปัญหาดา้นอาจารยา์ูส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเปส นร้อยละ  42.90  โดย
อาจารยไ์ม่มีโอกาสในการวางแานร่วมกบับรรณารักษ ์รองลงมาคือ  ปัญหาดา้นบรรณารักษแ์ละนัก
สารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเปส นร้อยละ  42.87  ซ่ึงบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศไม่มีโอกาสใน
การวางแานร่วมกบัอาจารย ์ และ ปัญหาดา้นสภาพของห้องสมุดอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเปส นร้อย
ละ  35.70   โดยเหสนวา่สถานท่ีไม่เอืสออ านวยต่อการสนบัสนุนการเรียนการสอน  และ บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถ ในการาลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ   

แนวความคิด  เชิงนโยบาย  ในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัที ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ของผู้บริหารห้องสมุด 

าูบ้ริหารมีความคิดเหสนวา่  หอ้งสมุดตอ้งจดัหาทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และตอ้งค านึงถึงาูใ้ช้
เปส นหลกั     ทัสงนีส มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายความร่วมมือท่ีชดัเจนในเร่ืองการาลิตส่ือการเรียนการ
สอนระหวา่งอาจารยก์บัห้องสมุดควรมีบทบาทในการาลิต  และการพฒันาส่ือการเรียนรู้ดิจิทลั  เช่น  
วิทยานิพนธ์  าลงานทางวิชาการของอาจารย ์  การาลิตส่ือการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย  ์ (e-
learning)  และเอกสารท่ีเปส นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  และจดัเกสบในรูปแบบคลังปัญญา  ของ
มหาวิทยาลยั  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของาูใ้ช้บริการ  สามารถเขา้ถึงทรัพยากรและส่ือ  การ
เรียนรู้จากภายในหอ้งสมุดและภายนอกหอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์    

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้องสมุดมหาวทิยาลัยทีส่่งเสริม    
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ของผู้บริหารห้องสมุด 
   มหาวทิยาลยัมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารห้องสมุด  โดยหอ้งสมุดศูนยก์ลาง  
คือ  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใตม้หาวทิยาลยั
โดยตรง  ส่วนห้องสมุดวทิยาเขต  คือ งานวทิยบริการ  มีโครงสร้างการบริหารขึสนตรงกบัหอ้งสมุด
ศูนยก์ลาง  ซ่ึงมีการบริหารและการด าเนินงานตามนโยบายของหอ้งสมุดศูนยก์ลาง  ท าให ้          การ
บริหารและการด าเนินงานของหอ้งสมุดวทิยาเขตมีขอ้จ ากดั  ไม่สามารถบริหารและด าเนินงาน ตาม
นโยบายไดทุ้กประเดสน  เน่ืองจากบริบทและสภาพแวดลอ้มไม่เอืสออ านวย  ดา้นการบริหารจดัการ
ระบบและครุภณัฑ ์ งบประมาณ  ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ห้องสมุดศูนยก์ลางและหอ้งสมุด
วทิยาเขตไดด้ าเนินการจดัหาและมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั  ดา้นโครงสร้างทรัพยากรบุคคล  
าูบ้ริหารใหค้วามเหสนวา่  าูบ้ริหารท่ีมาจากสายสนบัสนุนยงัขาดความมัน่ใจ  กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ  
ส่วนการพฒันาและส่งเสริมบุคลากร  ห้องสมุดศูนยก์ลางและห้องสมุดวิทยาเขต  ไดใ้หก้ารสนบัสนุน
พฒันาบุคลากรในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ศึกษาต่อ  เปส นตน้  บุคลากรดา้นบรรณารักษแ์ละนกั
สารสนเทศมีกรอบอตัรายงัไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  และบางหอ้งสมุดไม่มีบุคลากรดา้นนีส
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โดยตรงในการด าเนินงานทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  นอกจากนีส บุคลากรส่วนใหญ่เปส นอตัราจา้ง  
ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุ  ท าให้บุคลากรรู้สึกขาดความมัน่คง  ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน   

มหาวทิยาลยัควรมีรูปแบบการจดัการเชิงกลยทุธ์และนโยบาย    ดา้นการจดัการเรียน   การ
สอนแบบส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และควรก าหนดไวใ้นนโยบายทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาวของมหาวิทยาลยั โดยห้องสมุดและอาจารยา์ูส้อนมีบทบาทส าคญัในการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรและในรายวิชาต่างๆ  ซ่ึงห้องสมุดในฐานะแหล่งเรียนรู้    ตอ้งมี
การพฒันาทางด้านการบริหาร  ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  การบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบเครือข่ายระบบ e-learning, e-library  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของาูใ้ช้บริการ  สามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้จากภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดาา่นทางออนไลน์  และ
พฒันาบุคลากรห้องสมุดให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถในการบริการ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้  และมีทกัษะทางดา้นภาษาในการรองรับการเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน  นอกจากนีส
าูบ้ริหารมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ว่า  ห้องสมุดศูนยก์ลางและวิทยาเขต  ควรมีการ
ก าหนด  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  กลยทุธ์  และนโยบาย  ของหอ้งสมุดร่วมกนั  มี
การพฒันาการท างานแบบทีมงาน   และห้องสมุดมหาวิทยาลยัตอ้งปรับโครงสร้างองค์กรโดยเนน้
ประสิทธิภาพทางการบริหารใหม้ากขึสน 

 
อภิปรายผลวจัิย 
 ความต้องการบริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้   ของ
ผู้เรียน  

อาจารยมี์ความตอ้งการใหห้้องสมุดจดัสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับ การสืบคน้/
แสวงหาความรู้มากท่ีสุด    ร้อยละ 52.45 โดยจดัใหมี้อุปกรณ์และส่ือการสอน  และ   การจดัใหมี้
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ภายในห้องสมุด  รองลงมาคือ  ความตอ้งการ ดา้น
ทรัพยากรและส่ือ การเรียนรู้  ร้อยละ  47.22  โดยจดัหาและจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ส่วนความตอ้งการและความคาดหวงัจากบรรณารักษ์
และนกัสารสนเทศ  ร้อยละ  41.96   โดยตอ้งการไดรั้บการชีสแนะส่ือหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี

สอดคลอ้งกบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  และการใหค้  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศ
เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการรู้สารสนเทศ  สอดคลอ้งกบั Jiaokok,  Songsaengchan and Cheunwattana  
(5007)  หอ้งสมุดควรร่วมมือกบัอาจารยภ์าควิชาต่างๆ ในการสอนการรู้สารสนเทศ  โดยก าหนดเปส น
บทเรียนเฉพาะเร่ืองเพื่อใหบ้รรณารักษ ์ไปสอนใหก้บันิสิตเปส นรายกลุ่มตามความเหมาะสม  เช่น  การ
สืบคน้โอแพค  การสืบคน้สารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา  การสืบคน้ฐานขอ้มูล  การเขียนบรรณานุกรม  
เปส นตน้  
 บทบาทและหน้าทีข่องห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  และปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
และการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  บรรณารักษ์  และผู้บริหาร
ห้องสมุด                
 บทบาทของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยาูบ้ริหารและบรรณารักษ์
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของห้องสมุดมหาวทิยาลยัต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน ประกอบดว้ย  
4  ดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวจิยัของ Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011), Derdkuntod  
(5004),  Chutosri (5007),  Luekanjanavanich (5003) และ Noisopa (5002) คือ  1) ดา้นทรัพยากร และส่ือกร
เรียนรู้  ห้องสมุดควรมีนโยบายการจดัหาและจดัเตรียมทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีมี ในหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรายวชิา  จดัท าฐานความรู้ท่ีสนบัสนุนหลกัสูตร 
หรือการเรียนการสอนรายวชิารวบรวมไวใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดหรือ
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยใ์นการรับบริการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  นอกจากนีสห้องสมุดควราลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  2)  ดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการสืบคน้และแสวงหาความรู้  โดยจดัใหมี้
อุปกรณ์และส่ือการสอน  และการจดัใหมี้คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ภายในหอ้งสมุด 
จดัใหมี้ห้องท่ีเอืสอต่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ภายในหอ้งสมุด,  จดัใหมี้อุปกรณ์และส่ือการสอน
เพื่อสนบัสนุน   การสอนในหอ้งสมุด  และจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้สารสนเทศท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ  3)  ดา้นบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารย์
ในการรับบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน  โดยบรรณารักษค์วรใหค้  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศเพื่อเพิ่มพูน
ทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy  skills)  ช่วยเหลืออาจารยา์ูส้อน ในการจดัเตรียม
ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในหอ้งสมุด  และใหค้  าแนะน าส่ือหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง
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โดยตรงในการด าเนินงานทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  นอกจากนีส บุคลากรส่วนใหญ่เปส นอตัราจา้ง  
ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุ  ท าให้บุคลากรรู้สึกขาดความมัน่คง  ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน   

มหาวทิยาลยัควรมีรูปแบบการจดัการเชิงกลยทุธ์และนโยบาย    ดา้นการจดัการเรียน   การ
สอนแบบส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และควรก าหนดไวใ้นนโยบายทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาวของมหาวิทยาลยั โดยห้องสมุดและอาจารยา์ูส้อนมีบทบาทส าคญัในการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรและในรายวิชาต่างๆ  ซ่ึงห้องสมุดในฐานะแหล่งเรียนรู้    ตอ้งมี
การพฒันาทางด้านการบริหาร  ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  การบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบเครือข่ายระบบ e-learning, e-library  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของาูใ้ชบ้ริการ  สามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้จากภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดาา่นทางออนไลน์  และ
พฒันาบุคลากรห้องสมุดให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถในการบริการ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้  และมีทกัษะทางดา้นภาษาในการรองรับการเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน  นอกจากนีส
าูบ้ริหารมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ว่า  ห้องสมุดศูนยก์ลางและวิทยาเขต  ควรมีการ
ก าหนด  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  กลยทุธ์  และนโยบาย  ของหอ้งสมุดร่วมกนั  มี
การพฒันาการท างานแบบทีมงาน   และห้องสมุดมหาวิทยาลยัตอ้งปรับโครงสร้างองค์กรโดยเนน้
ประสิทธิภาพทางการบริหารใหม้ากขึสน 

 
อภิปรายผลวจัิย 
 ความต้องการบริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้   ของ
ผู้เรียน  

อาจารยมี์ความตอ้งการใหห้้องสมุดจดัสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับ การสืบคน้/
แสวงหาความรู้มากท่ีสุด    ร้อยละ 52.45 โดยจดัใหมี้อุปกรณ์และส่ือการสอน  และ   การจดัใหมี้
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ภายในห้องสมุด  รองลงมาคือ  ความตอ้งการ ดา้น
ทรัพยากรและส่ือ การเรียนรู้  ร้อยละ  47.22  โดยจดัหาและจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ส่วนความตอ้งการและความคาดหวงัจากบรรณารักษ์
และนกัสารสนเทศ  ร้อยละ  41.96   โดยตอ้งการไดรั้บการชีสแนะส่ือหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี

สอดคลอ้งกบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  และการใหค้  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศ
เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการรู้สารสนเทศ  สอดคลอ้งกบั Jiaokok,  Songsaengchan and Cheunwattana  
(5007)  หอ้งสมุดควรร่วมมือกบัอาจารยภ์าควิชาต่างๆ ในการสอนการรู้สารสนเทศ  โดยก าหนดเปส น
บทเรียนเฉพาะเร่ืองเพื่อใหบ้รรณารักษ ์ไปสอนใหก้บันิสิตเปส นรายกลุ่มตามความเหมาะสม  เช่น  การ
สืบคน้โอแพค  การสืบคน้สารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา  การสืบคน้ฐานขอ้มูล  การเขียนบรรณานุกรม  
เปส นตน้  
 บทบาทและหน้าทีข่องห้องสมุด  แนวความคิด  เชิงนโยบาย  และปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
และการบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  บรรณารักษ์  และผู้บริหาร
ห้องสมุด                
 บทบาทของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยาูบ้ริหารและบรรณารักษ์
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของห้องสมุดมหาวทิยาลยัต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน ประกอบดว้ย  
4  ดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวจิยัของ Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011), Derdkuntod  
(5004),  Chutosri (5007),  Luekanjanavanich (5003) และ Noisopa (5002) คือ  1) ดา้นทรัพยากร และส่ือกร
เรียนรู้  ห้องสมุดควรมีนโยบายการจดัหาและจดัเตรียมทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีมี ในหอ้งสมุด
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรายวชิา  จดัท าฐานความรู้ท่ีสนบัสนุนหลกัสูตร 
หรือการเรียนการสอนรายวชิารวบรวมไวใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดหรือ
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยใ์นการรับบริการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  นอกจากนีสห้องสมุดควราลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  2)  ดา้นสถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการสืบคน้และแสวงหาความรู้  โดยจดัใหมี้
อุปกรณ์และส่ือการสอน  และการจดัใหมี้คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอส าหรับการคน้ควา้ภายในหอ้งสมุด 
จดัใหมี้ห้องท่ีเอืสอต่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ภายในหอ้งสมุด,  จดัใหมี้อุปกรณ์และส่ือการสอน
เพื่อสนบัสนุน   การสอนในหอ้งสมุด  และจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้สารสนเทศท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ  3)  ดา้นบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารย์
ในการรับบริการห้องสมุดมหาวทิยาลยัเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
าูเ้รียน  โดยบรรณารักษค์วรใหค้  าแนะน าและช่วยสอนนกัศึกษาในการสืบคน้สารสเทศเพื่อเพิ่มพูน
ทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy  skills)  ช่วยเหลืออาจารยา์ูส้อน ในการจดัเตรียม
ทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในหอ้งสมุด  และใหค้  าแนะน าส่ือหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง
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กบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  4)  ดา้นการบริการ  ห้องสมุดตอ้งมีการจดับริการแบบเชิงรุก  โดยเนน้การ
พฒันาการบริการส่งเสริมการเรียนรู้   ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หอ้งสมุดควรมีการจดับริการสอนหรือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  หรือทกัษะการรู้สารสนเทศแก่นกัศึกษา  มีโครงการและกิจกรรม
ท่ีเนน้ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  การพฒันา  ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติท่ีเปส นระบบชดัเจนและต่อเน่ือง  รวมทัสงตอ้งมีการสนบัสนุนช่วยเหลืออาจารยใ์นดา้นการสอน  
และการวจิยั  มีการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงให้
มากท่ีสุด  ทัสงภายในหอ้งสมุดและภายนอกหอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์  Wongsilp (2001) หอ้งสมุดมี
บทบาทในการกระตุน้และส่งเสริมใหาู้ใ้ชส้ามารถใชบ้ริการไดโ้ดยไม่ตอ้งมาท่ีหอ้งสมุดและ
ประเดสนท่ีส าคญัคือจดับริการต่างๆของห้องสมุดจะตอ้งเปส นไปตามความตอ้งการของาูใ้ชอ้ยา่ง
แทจ้ริง   

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวิจยัของ Tuamsuk, Sarawanawong and 
Kwiecien (5011) โดยห้องสมุดและอาจารยา์ูส้อนมีบทบาทส าคญั ในการบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสูตรและในรายวิชาต่างๆ  ส่วนการจดัการเชิงกลยุทธ์  แนวคิดเชิงนโยบายในการ
บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยาูบ้ริหารเหสนว่า  
หอ้งสมุดศูนยก์ลางและวทิยาเขต  ควรมีการก าหนด  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  กล
ยุทธ์  และนโยบาย  ของห้องสมุดร่วมกนั  ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้ของาูเ้รียน การพฒันาการท างานแบบทีมงาน  และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องปรับ
โครงสร้างองค์กรโดยเน้นประสิทธิภาพทางการบริหารให้มากขึส น  นอกจากนีส   การจะพฒันา
ห้องสมุดให้มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมการเรียนรู้นัสนมิใช่เพียงแต่จะตอ้งพฒันาใน
ด้านปัจจยัโครงสร้างพืสนฐานของห้องสมุดเท่านัสน  แต่จ าเปส นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องก าหนด
นโยบาย  แานกลยทุธ์  และมาตรการการด าเนินการท่ีเปส นรูปธรรมท่ีจะาลกัดนัใหห้้องสมุดมีบทบาท
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Chaiyasana, 2008)  โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดสมัยใหม่  ต้อง
เอืสออ านวยต่อเจตนารมณ์ร่วมและการคิดอย่างเปส นระบบให้าูป้ฏิบติังานในห้องสมุดเปส นาู ้ริเ ร่ิม

มากกว่าการตอบสนอง   เ ช่น   การวางแาน   การก าหนดเป้าหมายของการท างานร่วมกัน  
(Buayayakarn, 1998) 
 รูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวทิยาลัยทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประกอบดว้ย     5  
ดา้น  คือ  ด้านนโยบายและระบบการบริหาร  ประกอบดว้ย  1)  มหาวทิยาลยัควรมีกลยทุธ์และ
นโยบายดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และควร
ก าหนดไวใ้นนโยบายทัสงระยะสัสนและระยะยาวของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวิจยัของ  
Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011)  2)  มหาวทิยาลยัควรมีนโยบายในการาลกัดนัให้
เกิดการใชห้้องสมุดมหาวทิยาลยัเปส นแหล่งเรียนรู้หลกัส าหรับาูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงเปส นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพบณัฑิต  ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  3)  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัควรมีเป้าหมาย  กลยทุธ์และ
นโยบายในการจดับริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีชดัเจนและเปส นรูปธรรมทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาว   Wongsilp (2001) โดยมุ่งเนน้าูรั้บบริการเปส นหลกั  4) ไดรั้บการพฒันาโครงสร้างพืสนฐาน
ทัสงทางกายภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีเอืสอต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา  
5)  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั   ตอ้งปรับโครงสร้างการบริหารองคก์รโดยเนน้ประสิทธิภาพทางการ
บริหารใหม้ากขึสน  Wongsilp (2001) ซ่ึงทุกคนตอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริการท่ีดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และการสนบัสนุนการจดัการเรียน  การสอนของ
อาจารย ์ โดยเนน้าูเ้รียนเปส นส าคญั   ซ่ึงตอ้งทนักบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป     6)  หอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพฒันาบรรณารักษแ์ละบุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถและ  มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงเปส น
ส่วนหน่ึงของบทบาทหนา้ท่ีของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ด้านทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ห้องสมุด
มหาวทิยาลยั ตอ้งจดัการทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบใหเ้ปส นระบบ  ทัสงส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลสกทรอนิกส์    ส่ือดิจิทลั  และการาลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดย
ค านึงถึงาูใ้ชเ้ปส นหลกั  บรรณารักษต์อ้งท างานร่วมกบัอาจารยา์ูส้อนในการจดัหาทรัพยากรและส่ือ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอน  การพฒันาฐานความรู้ท่ี
สนบัสนุนหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรวบรวมไวใ้นระบบดิจิทลั  จดัเกสบในรูปแบบคลงัปัญญา
ของมหาวทิยาลยั  และสามารถเขา้ถึงทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้จากภายในหอ้งสมุดและภายนอก
หอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์  สอดคลอ้งกบั  Choo  (2006)  และ Choo et al (5008)  วา่พฤติกรรมการ
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กบัเนืสอหาวชิาท่ีสอน  4)  ดา้นการบริการ  ห้องสมุดตอ้งมีการจดับริการแบบเชิงรุก  โดยเนน้การ
พฒันาการบริการส่งเสริมการเรียนรู้   ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หอ้งสมุดควรมีการจดับริการสอนหรือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  หรือทกัษะการรู้สารสนเทศแก่นกัศึกษา  มีโครงการและกิจกรรม
ท่ีเนน้ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  การพฒันา  ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติท่ีเปส นระบบชดัเจนและต่อเน่ือง  รวมทัสงตอ้งมีการสนบัสนุนช่วยเหลืออาจารยใ์นดา้นการสอน  
และการวจิยั  มีการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงให้
มากท่ีสุด  ทัสงภายในหอ้งสมุดและภายนอกหอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์  Wongsilp (2001) หอ้งสมุดมี
บทบาทในการกระตุน้และส่งเสริมใหาู้ใ้ชส้ามารถใชบ้ริการไดโ้ดยไม่ตอ้งมาท่ีหอ้งสมุดและ
ประเดสนท่ีส าคญัคือจดับริการต่างๆของห้องสมุดจะตอ้งเปส นไปตามความตอ้งการของาูใ้ชอ้ยา่ง
แทจ้ริง   

รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวิจยัของ Tuamsuk, Sarawanawong and 
Kwiecien (5011) โดยห้องสมุดและอาจารยา์ูส้อนมีบทบาทส าคญั ในการบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสูตรและในรายวิชาต่างๆ  ส่วนการจดัการเชิงกลยุทธ์  แนวคิดเชิงนโยบายในการ
บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยาูบ้ริหารเหสนว่า  
หอ้งสมุดศูนยก์ลางและวทิยาเขต  ควรมีการก าหนด  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  กล
ยุทธ์  และนโยบาย  ของห้องสมุดร่วมกนั  ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้ของาูเ้รียน การพฒันาการท างานแบบทีมงาน  และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องปรับ
โครงสร้างองค์กรโดยเน้นประสิทธิภาพทางการบริหารให้มากขึส น  นอกจากนีส   การจะพฒันา
ห้องสมุดให้มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมการเรียนรู้นัสนมิใช่เพียงแต่จะตอ้งพฒันาใน
ด้านปัจจยัโครงสร้างพืสนฐานของห้องสมุดเท่านัสน  แต่จ าเปส นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องก าหนด
นโยบาย  แานกลยทุธ์  และมาตรการการด าเนินการท่ีเปส นรูปธรรมท่ีจะาลกัดนัใหห้้องสมุดมีบทบาท
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Chaiyasana, 2008)  โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดสมัยใหม่  ต้อง
เอืสออ านวยต่อเจตนารมณ์ร่วมและการคิดอย่างเปส นระบบให้าูป้ฏิบติังานในห้องสมุดเปส นาู ้ริเ ร่ิม

มากกว่าการตอบสนอง   เ ช่น   การวางแาน   การก าหนดเป้าหมายของการท างานร่วมกัน  
(Buayayakarn, 1998) 
 รูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวทิยาลัยทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประกอบดว้ย     5  
ดา้น  คือ  ด้านนโยบายและระบบการบริหาร  ประกอบดว้ย  1)  มหาวทิยาลยัควรมีกลยทุธ์และ
นโยบายดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และควร
ก าหนดไวใ้นนโยบายทัสงระยะสัสนและระยะยาวของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัาลการวิจยัของ  
Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011)  2)  มหาวทิยาลยัควรมีนโยบายในการาลกัดนัให้
เกิดการใชห้้องสมุดมหาวทิยาลยัเปส นแหล่งเรียนรู้หลกัส าหรับาูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงเปส นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพบณัฑิต  ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  3)  หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัควรมีเป้าหมาย  กลยทุธ์และ
นโยบายในการจดับริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีชดัเจนและเปส นรูปธรรมทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาว   Wongsilp (2001) โดยมุ่งเนน้าูรั้บบริการเปส นหลกั  4) ไดรั้บการพฒันาโครงสร้างพืสนฐาน
ทัสงทางกายภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีเอืสอต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา  
5)  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั   ตอ้งปรับโครงสร้างการบริหารองคก์รโดยเนน้ประสิทธิภาพทางการ
บริหารใหม้ากขึสน  Wongsilp (2001) ซ่ึงทุกคนตอ้งในองคก์รมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริการท่ีดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  และการสนบัสนุนการจดัการเรียน  การสอนของ
อาจารย ์ โดยเนน้าูเ้รียนเปส นส าคญั   ซ่ึงตอ้งทนักบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป     6)  หอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพฒันาบรรณารักษแ์ละบุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถและ  มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน  ซ่ึงเปส น
ส่วนหน่ึงของบทบาทหนา้ท่ีของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  ด้านทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้  ห้องสมุด
มหาวทิยาลยั ตอ้งจดัการทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบใหเ้ปส นระบบ  ทัสงส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลสกทรอนิกส์    ส่ือดิจิทลั  และการาลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดย
ค านึงถึงาูใ้ชเ้ปส นหลกั  บรรณารักษต์อ้งท างานร่วมกบัอาจารยา์ูส้อนในการจดัหาทรัพยากรและส่ือ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอน  การพฒันาฐานความรู้ท่ี
สนบัสนุนหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนรวบรวมไวใ้นระบบดิจิทลั  จดัเกสบในรูปแบบคลงัปัญญา
ของมหาวทิยาลยั  และสามารถเขา้ถึงทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้จากภายในหอ้งสมุดและภายนอก
หอ้งสมุดาา่นทางออนไลน์  สอดคลอ้งกบั  Choo  (2006)  และ Choo et al (5008)  วา่พฤติกรรมการ
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ใชส้ารสนเทศของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยใชส้ารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปของส่ือ
อิเลสกทรอนิกส์มากกวา่สารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปของส่ิงตีพิมพ ์ และมีการใชส้ารสนเทศอิเลสกทรอนิกส์
จากเวสบไซต ์ หรือ ฐานขอ้มูลทัสงภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  นอกจากนีสอาจารยา์ูส้อนมีการใช้
สารสนเทศเพื่อเตรียมการสอนมากกวา่การาลิตาลงานทางวชิาการและการวจิยั  ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทีส่่งเสริมการเรียนรู้  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัควรมีสภาพแวดลอ้มเพื่อการศึกษาคน้ควา้
ทางวชิาการ  มีพืสนท่ีส าหรับการศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ ทางวชิาการและวจิยั  พืสนท่ีบริการท่ีเนน้การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีทนัสมยัสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  และใหอิ้สระในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   เพื่อการศึกษาเรียนรู้  สร้างบรรยากาศท่ีเอืสอต่อการเรียนรู้  ดึงดูดอาจารย์
และนกัศึกษาเขา้มาใชห้้องสมุดเพื่อพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  ด้านบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ   ตอ้งพฒันาตวัเองอยู่
ตลอดเวลา  มีความรู้รอบตวัและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการช่วยเหลืออาจารยา์ูส้อน  และ
นกัศึกษาในการใหบ้ริการเพื่อส่งเสริม  การเรียนรู้  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร  รายวชิา  
และการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยเฉพาะบทบาทในการ
สนบัสนุนการเรียนการสอน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนทกัษะการรู้สารสนเทศ  ท่ีมุ่งเนน้
ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  เปส นนกักิจกรรมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง แก่าูใ้ชบ้ริการ  นอกจากนีสตอ้งมีทกัษะทางดา้นภาษาในการรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริการส่งเสริมการเรียนรู้  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัตอ้งมีการจดับริการ
แบบเชิงรุก เพื่อน าไปสู่ศูนยแ์ห่งการเรียนรู้  (Center  of  Learning) โดยเนน้การพฒันาการบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้   ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ควรมีการจดับริการสอนหรือพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  หรือทกัษะการรู้สารสนเทศแก่นกัศึกษา เน่ืองจากการรู้สารสนเทศเปส นพืสนฐานการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  (Nimon, 2002)  มีโครงการและกิจกรรมท่ีเนน้ส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียน   การพฒันา
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีเปส นระบบชดัเจนและต่อเน่ือง  นอกจากนีส   
ตอ้งมีการสนบัสนุนช่วยเหลืออาจารยใ์นดา้นการสอน  และการวจิยั  มีการติดต่อส่ือสารกบัอาจารย์
และอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงใหม้ากท่ีสุด  ทัสงภายในหอ้งสมุดและภายนอกห้องสมุด  
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มหาวทิยาลยัควรก าหนด  กลยทุธ์  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และนโยบาย      ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียนให้ชัดเจนและเปส นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วม  
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ   ดา้นนโยบายและระบบการบริหาร ดา้นทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้   ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ดา้นบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ ดา้นการบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้   
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รูปธรรม  และถ่ายทอดนโยบายและการาลกัดนัให้ห้องสมุดมหาวิทยาลยัมีบทบาทในการส่งเสริม
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน   

2.  ควรมีการศึกษาขอ้มูลกลุ่มนกัศึกษาเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะทราบมุมมองแนวคิดเก่ียวกบั   การ
จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการรู้ของาูเ้รียน  ความตอ้งการและความคาดหวงัในการรับบริหาร
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ใชส้ารสนเทศของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยใชส้ารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปของส่ือ
อิเลสกทรอนิกส์มากกวา่สารสนเทศท่ีอยูใ่นรูปของส่ิงตีพิมพ ์ และมีการใชส้ารสนเทศอิเลสกทรอนิกส์
จากเวสบไซต ์ หรือ ฐานขอ้มูลทัสงภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  นอกจากนีสอาจารยา์ูส้อนมีการใช้
สารสนเทศเพื่อเตรียมการสอนมากกวา่การาลิตาลงานทางวชิาการและการวจิยั  ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทีส่่งเสริมการเรียนรู้  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัควรมีสภาพแวดลอ้มเพื่อการศึกษาคน้ควา้
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และนกัศึกษาเขา้มาใชห้้องสมุดเพื่อพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ของาูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  ด้านบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ   ตอ้งพฒันาตวัเองอยู่
ตลอดเวลา  มีความรู้รอบตวัและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการช่วยเหลืออาจารยา์ูส้อน  และ
นกัศึกษาในการใหบ้ริการเพื่อส่งเสริม  การเรียนรู้  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร  รายวชิา  
และการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของาูเ้รียน  โดยเฉพาะบทบาทในการ
สนบัสนุนการเรียนการสอน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนทกัษะการรู้สารสนเทศ  ท่ีมุ่งเนน้
ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ  เปส นนกักิจกรรมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง แก่าูใ้ชบ้ริการ  นอกจากนีสตอ้งมีทกัษะทางดา้นภาษาในการรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริการส่งเสริมการเรียนรู้  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัตอ้งมีการจดับริการ
แบบเชิงรุก เพื่อน าไปสู่ศูนยแ์ห่งการเรียนรู้  (Center  of  Learning) โดยเนน้การพฒันาการบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้   ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบการเรียนรู้ตาม
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การใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
Used of Local Wisdom in Music Learning Management  

in Secondary Schools, in Mueng District, Buriram Province 
 

ธงรบ ขุนสงคราม1 
    Thongrob Khunsongkram 

1ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
Assistant Professor, Music Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
Buriram Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ดนตรีในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 2) รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้าน
ดนตรีไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน และนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 80 
คน จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยการใช้แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการเชิงพรรณนาวิเคราะห์    
   ผลการวจิยัพบวา่  
 1. สภาพการด าเนินงานดา้นคุณลกัษณะอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง และดา้นการปฏิบติัการ
สอนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรีท่ีใช้บุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ สาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินทางดนตรีใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความสามารถในทางปฏิบติั และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
น ามาถ่ายทอดได้รับมาจากการเรียนรู้นอกระบบ นอกจากน้ีแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ของ
บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรีในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ดนตรีในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 2) รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้าน
ดนตรีไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน และนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 80 
คน จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยการใช้แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการเชิงพรรณนาวิเคราะห์    
   ผลการวจิยัพบวา่  
 1. สภาพการด าเนินงานดา้นคุณลกัษณะอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง และดา้นการปฏิบติัการ
สอนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรีท่ีใช้บุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ สาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินทางดนตรีใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความสามารถในทางปฏิบติั และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
น ามาถ่ายทอดได้รับมาจากการเรียนรู้นอกระบบ นอกจากน้ีแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ของ
บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรีในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน
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ในห้องเรียน และความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการ
เรียนรู้อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวางตวั
ไดเ้หมาะสมและเป็นตวัอย่างท่ีดี รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเทคนิคการสอนให้เขา้ใจ
ไดดี้ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนกบับุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาก  
  2. รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีให้สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
น าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวเิคราะห์ชุมชน การ
จดัท าชุดความรู้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสู่ชุมชน และการประเมินผล ซ่ึงรูปแบบกระบวนการ
ท่ีไดจ้ะช่วยให้การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในสถานศึกษามีระบบและมีรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนซ่ึงจะมีส่วนช่วยพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในชุมชน
ใหค้งอยู ่พฒันาดีข้ึนและแพร่หลาย เพื่อประโยชน์ของชุมชนได ้
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Abstract 
 The aims of this research were 1) to study the state of operation to use local knowledge in 
music in secondary schools. It studied in the term of feature, teaching and student’s idea about 
using the local knowledge in music and 2) to study the model and the process of using the local 
knowledge in music to apply in learning management. The samplings of this research were 80 
educational administrator, teachers, and students from secondary school. They were corrected by 
purposive sampling. The statistics in this survey were percentage, mean, and standard deviation. 
The data were present by descriptive statistic.  
 The results of the research were found that: 
  1. The state of operation in term of feature is in the moderate level and in the term of 
teaching is in the moderate level.  The educational administrator and the teacher’s opinions are same. 
The achievement of learning basic subject base on music is in unsatisfied level. The cause of this 
achievement is the local knowledge strafe who expert in music always teach by practice because they 
have more ability in practice.  And they have local knowledge from non-formal education. Moreover, it 

 

 

shows that music learning management of the local knowledge staff is not in a system and does not 
accord with the learning process in the classroom and the student’s opinion about using local 
knowledge in term of music to leaning is in the much level. When consider each point of the opinion, 
it find that the local knowledge staff is proper and good model. It is in the highest average. Follow by 
the local knowledge staff makes it easy to understand with teaching technique the last one are the 
intention and interest of students. They are in the least average.   
  2. The model and the process to use of local knowledge, with the expert person it consists of 
social analysis, do handout, create activity, operate with community and evaluation. This model and 
process may help to use local knowledge clearly. Moreover, they will accord with the basic 
educational curriculum and the social state that develop local knowledge.   
 
Keywords: learning management, local wisdom in music, used 
 
บทน า 
 การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่ ในสังคมยุคโลกาภิวฒัน์สังคมท่ีมนุษยชาติผ่านกระบวนการ
แสวงหาความรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตท่ีคลอ้ยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนถึงขั้น
การพฒันาเทคนิควิธีการหรือความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอยูเ่หนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือการเอาชนะ
ธรรมชาติเพราะธรรมชาติท่ี เป ล่ียนแปลงไป  ความสัมพันธ์ของระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปน าไปสู่ปัญหานานปัการ เพราะการละเลยความสมดุลของสรรพส่ิง ซ่ึงรวมถึงการ
แสวงหาความรู้ท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จนมนุษยมี์ความรู้จ ากดัรู้อย่างเดียว ไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทั้งมวลเขา้ดว้ยกนัได ้จึงช่วยตวัเองไม่ได ้ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนหรือพึ่งพาระบบตลอดไป 
เพราะฉะนั้นความรู้ในบริบทขององคค์วามรู้น้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยส์ามารถเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอยา่ง
เขา้ดว้ยกนัและน ามาปรับใชใ้นชีวิตได ้หรือระบบการศึกษาท่ีมีสมดุลแห่งการเรียนรู้จึงมีความส าคญั
ในการศึกษาพฒันาภายใต้สังคมยุคใหม่ในปัจจุบนัน้ีเป็นอย่างยิ่ง การพฒันาการศึกษาในระบบ
น าไปสู่ภาวะขาดสมดุลแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยซ่ึงเป็นคุณค่าแห่งปัญญา เป็นภูมิธรรมแห่ง
แผ่นดินคู่กบัคนไทยมาตั้งแต่อดีตถูกละเลยไปมาก และก าลงัโน้มเอียงไปสู่กระแสภูมิปัญญาสากล 
น าไปสู่การพฒันาท่ีไม่สมดุล (Office of the national primary education commission, 1998: p. 36) 
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Abstract 
 The aims of this research were 1) to study the state of operation to use local knowledge in 
music in secondary schools. It studied in the term of feature, teaching and student’s idea about 
using the local knowledge in music and 2) to study the model and the process of using the local 
knowledge in music to apply in learning management. The samplings of this research were 80 
educational administrator, teachers, and students from secondary school. They were corrected by 
purposive sampling. The statistics in this survey were percentage, mean, and standard deviation. 
The data were present by descriptive statistic.  
 The results of the research were found that: 
  1. The state of operation in term of feature is in the moderate level and in the term of 
teaching is in the moderate level.  The educational administrator and the teacher’s opinions are same. 
The achievement of learning basic subject base on music is in unsatisfied level. The cause of this 
achievement is the local knowledge strafe who expert in music always teach by practice because they 
have more ability in practice.  And they have local knowledge from non-formal education. Moreover, it 

 

 

shows that music learning management of the local knowledge staff is not in a system and does not 
accord with the learning process in the classroom and the student’s opinion about using local 
knowledge in term of music to leaning is in the much level. When consider each point of the opinion, 
it find that the local knowledge staff is proper and good model. It is in the highest average. Follow by 
the local knowledge staff makes it easy to understand with teaching technique the last one are the 
intention and interest of students. They are in the least average.   
  2. The model and the process to use of local knowledge, with the expert person it consists of 
social analysis, do handout, create activity, operate with community and evaluation. This model and 
process may help to use local knowledge clearly. Moreover, they will accord with the basic 
educational curriculum and the social state that develop local knowledge.   
 
Keywords: learning management, local wisdom in music, used 
 
บทน า 
 การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่ ในสังคมยุคโลกาภิวฒัน์สังคมท่ีมนุษยชาติผ่านกระบวนการ
แสวงหาความรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตท่ีคลอ้ยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนถึงขั้น
การพฒันาเทคนิควิธีการหรือความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอยูเ่หนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือการเอาชนะ
ธรรมชาติเพราะธรรมชาติท่ี เป ล่ียนแปลงไป  ความสัมพันธ์ของระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปน าไปสู่ปัญหานานปัการ เพราะการละเลยความสมดุลของสรรพส่ิง ซ่ึงรวมถึงการ
แสวงหาความรู้ท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จนมนุษยมี์ความรู้จ ากดัรู้อย่างเดียว ไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทั้งมวลเขา้ดว้ยกนัได ้จึงช่วยตวัเองไม่ได ้ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนหรือพึ่งพาระบบตลอดไป 
เพราะฉะนั้นความรู้ในบริบทขององคค์วามรู้น้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยส์ามารถเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอยา่ง
เขา้ดว้ยกนัและน ามาปรับใชใ้นชีวิตได ้หรือระบบการศึกษาท่ีมีสมดุลแห่งการเรียนรู้จึงมีความส าคญั
ในการศึกษาพฒันาภายใต้สังคมยุคใหม่ในปัจจุบนัน้ีเป็นอย่างยิ่ง การพฒันาการศึกษาในระบบ
น าไปสู่ภาวะขาดสมดุลแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยซ่ึงเป็นคุณค่าแห่งปัญญา เป็นภูมิธรรมแห่ง
แผ่นดินคู่กบัคนไทยมาตั้งแต่อดีตถูกละเลยไปมาก และก าลงัโน้มเอียงไปสู่กระแสภูมิปัญญาสากล 
น าไปสู่การพฒันาท่ีไม่สมดุล (Office of the national primary education commission, 1998: p. 36) 
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ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 สรุปไวว้่าก าลงัอยู่ในสภาวะ “เศรษฐกิจดี 
สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” อาการแสดงออกของปัญหาและความไม่ย ัง่ยืนเม่ือมองจาก
พฒันาการทางภูมิปัญญาเป็นดังน้ี 1) ขาดการยอมรับภูมิปัญญาไทย 2) การละเลยและ ละทิ้งภูมิ
ปัญญาไทย 3) การรับภูมิปัญญาใหม่เข้ามาอย่างขาดความระมดัระวงั 4) ขาดความเช่ือมัน่ในภูมิ
ปัญญาของตน 5) ภูมิปัญญาใหม่ท าลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 6) การด ารงชีวิตของผูค้นในยุค
ปัจจุบนัผิดปกติ 7) ระบบการศึกษาแผนใหม่ละเลยกระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย 8) ขาด
นโยบายในการส่งเสริมดา้นภูมิปัญญาไทย 9) การจดัการศึกษาไม่สามารถขยายโอกาสการสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาไทยไวไ้ด ้และ 10) การบริหารการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั ไม่เอ้ือต่อ
การศึกษาสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  จากปัญหาดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาหลกั ๆ ท่ีท  าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยลด
น้อยลง ดงัน้ี 1) การขาดแคลนผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาไทย เน่ืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถด้านภูมิ
ปัญญาถึงขั้นผูท้รงภูมิปัญญามีอายุมากข้ึนและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก คนรุ่นหลงัท่ีรับการสืบทอด
ต่อมามีจ านวนนอ้ยลง จึงท าให้ขาดแคลนผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาไทย 2) ผูค้นส่วนใหญ่ละเลยละทิ้งไม่
สนใจท่ีจะศึกษาภูมิปัญญา ทั้งน้ี เน่ืองจากมีความเขา้ใจผดิหลงใหลค่านิยมต่อภูมิปัญญาสากลมากข้ึน 
และรับภูมิปัญญาสากลเขา้มาอยา่งขาดความระมดัระวงั โดยไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย มีผูย้อมรับ
ภูมิปัญญาไทยเพียงส่วนนอ้ยภายในวงจ ากดั ภูมิปัญญาไทยจึงถูกดูหม่ินดูแคลนวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ค่อยมี
คุณค่าต่อสังคมไทยเท่าท่ีควร ในท่ีสุดจึงพากนัละเลยและละทิ้งภูมิปัญญาไทยไปจนเกือบหมดส้ิน 3) 
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัแบบขาดดุลทางภูมิปัญญา กล่าวคือ เป็นการจดัการศึกษาถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสากลมากกวา่ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในระบบไดจ้ดัการศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญา
สากลมากท่ีสุดและจดัปานกลางในการศึกษานอกระบบและลดลงมาตามล าดบัในการศึกษาตาม
อธัยาศยั 4) ขาดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองมาจากไม่มีระบบ
การเก็บรวบรวม บนัทึก ประมวลผล และการใช้ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ คน้ควา้และ
พฒันาสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยอย่างจริงจงั และ 5) ขาดนโยบายในการ
ส่งเสริมดา้นภูมิปัญญาไทย ยงัไม่พบว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ดา้น
ภูมิปัญญาไทยท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ปัญหา และภูมิปัญญาของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน อีกทั้ง
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัขาดความต่อเน่ืองดา้นภูมิปัญญาไทย ขาดความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์
โดยรวมของสังคม ขาดการเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วมกบัปัญหาของประชาชน ตลอดทั้งหน่วยงาน

 

 

ของราชการขาดการประสานกันในการจัดการศึกษาด้านภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถ่ิน 
(Department of academic affairs, ministry of education, 2003) 
 ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอน
เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายให้ความส าคญัมาโดยตลอดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั แต่การด าเนินการเพื่อน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษายงัไม่แพร่หลายนัก และไม่มีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือรูปแบบการจดัการศึกษาเปล่ียนแปลงไปและเน้นความส าคญัของความ
แตกต่างแต่ละทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย  ์เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรี
ให้สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
  2. รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีไปปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงประยุกต์ (Applied Research) และการวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี   
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการหรือรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน นกัเรียน และบุคลากรทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรี และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูอ้  านวยการหรือรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และครูผูส้อน จ านวน 31 คน และนกัเรียน จ านวน 49 คน 



ROMMAYASAN 141Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

 

 

ตามท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 สรุปไวว้่าก าลงัอยู่ในสภาวะ “เศรษฐกิจดี 
สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” อาการแสดงออกของปัญหาและความไม่ย ัง่ยืนเม่ือมองจาก
พฒันาการทางภูมิปัญญาเป็นดังน้ี 1) ขาดการยอมรับภูมิปัญญาไทย 2) การละเลยและ ละทิ้งภูมิ
ปัญญาไทย 3) การรับภูมิปัญญาใหม่เข้ามาอย่างขาดความระมดัระวงั 4) ขาดความเช่ือมัน่ในภูมิ
ปัญญาของตน 5) ภูมิปัญญาใหม่ท าลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 6) การด ารงชีวิตของผูค้นในยุค
ปัจจุบนัผิดปกติ 7) ระบบการศึกษาแผนใหม่ละเลยกระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย 8) ขาด
นโยบายในการส่งเสริมดา้นภูมิปัญญาไทย 9) การจดัการศึกษาไม่สามารถขยายโอกาสการสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาไทยไวไ้ด ้และ 10) การบริหารการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั ไม่เอ้ือต่อ
การศึกษาสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  จากปัญหาดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาหลกั ๆ ท่ีท  าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยลด
น้อยลง ดงัน้ี 1) การขาดแคลนผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาไทย เน่ืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถด้านภูมิ
ปัญญาถึงขั้นผูท้รงภูมิปัญญามีอายุมากข้ึนและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก คนรุ่นหลงัท่ีรับการสืบทอด
ต่อมามีจ านวนนอ้ยลง จึงท าให้ขาดแคลนผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาไทย 2) ผูค้นส่วนใหญ่ละเลยละทิ้งไม่
สนใจท่ีจะศึกษาภูมิปัญญา ทั้งน้ี เน่ืองจากมีความเขา้ใจผดิหลงใหลค่านิยมต่อภูมิปัญญาสากลมากข้ึน 
และรับภูมิปัญญาสากลเขา้มาอยา่งขาดความระมดัระวงั โดยไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย มีผูย้อมรับ
ภูมิปัญญาไทยเพียงส่วนนอ้ยภายในวงจ ากดั ภูมิปัญญาไทยจึงถูกดูหม่ินดูแคลนวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ค่อยมี
คุณค่าต่อสังคมไทยเท่าท่ีควร ในท่ีสุดจึงพากนัละเลยและละทิ้งภูมิปัญญาไทยไปจนเกือบหมดส้ิน 3) 
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัแบบขาดดุลทางภูมิปัญญา กล่าวคือ เป็นการจดัการศึกษาถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสากลมากกวา่ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในระบบไดจ้ดัการศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญา
สากลมากท่ีสุดและจดัปานกลางในการศึกษานอกระบบและลดลงมาตามล าดบัในการศึกษาตาม
อธัยาศยั 4) ขาดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองมาจากไม่มีระบบ
การเก็บรวบรวม บนัทึก ประมวลผล และการใช้ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ คน้ควา้และ
พฒันาสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยอย่างจริงจงั และ 5) ขาดนโยบายในการ
ส่งเสริมดา้นภูมิปัญญาไทย ยงัไม่พบว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ดา้น
ภูมิปัญญาไทยท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ปัญหา และภูมิปัญญาของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน อีกทั้ง
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัขาดความต่อเน่ืองดา้นภูมิปัญญาไทย ขาดความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์
โดยรวมของสังคม ขาดการเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วมกบัปัญหาของประชาชน ตลอดทั้งหน่วยงาน

 

 

ของราชการขาดการประสานกันในการจัดการศึกษาด้านภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถ่ิน 
(Department of academic affairs, ministry of education, 2003) 
 ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอน
เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายให้ความส าคญัมาโดยตลอดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั แต่การด าเนินการเพื่อน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษายงัไม่แพร่หลายนัก และไม่มีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือรูปแบบการจดัการศึกษาเปล่ียนแปลงไปและเน้นความส าคญัของความ
แตกต่างแต่ละทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย  ์เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรี
ให้สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
  2. รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีไปปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงประยุกต์ (Applied Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี   
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการหรือรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน นกัเรียน และบุคลากรทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรี และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูอ้  านวยการหรือรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และครูผูส้อน จ านวน 31 คน และนกัเรียน จ านวน 49 คน 
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   2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี 3 
ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) และค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยมีลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 3) สร้างรูปแบบการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ จากประเด็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) แบบมีส่วนร่วม  
   3. การเก็บข้อมูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแนวคิดการจดัการศึกษา การจดัการ
เรียนรู้ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั และ
การสร้างแบบสอบถาม รวมถึงการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) จากการส ารวจพื้นท่ีท่ีจะศึกษา
โดยวิธีการแบบเจาะจงและการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ี ยงัใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
สภาพการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และการด าเนินการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีของสถานศึกษา และใช้
วิธีการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรูปแบบการ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่และตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Sciences) 
for WINDOWS เพื่อหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ
อธิบายสภาพการด าเนินการจดัการเรียนรู้และรูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยน าเสนอขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่าในรูปแบบตาราง 
และวิเคราะห์เน้ือหาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามประเด็นวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้
 
 
 
 

 

 

ผลการวจัิย 
  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และเพศชาย ร้อยละ 43.7 ต าแหน่ง/
สถานภาพ นักเรียน ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ครูผูส้อน/บุคลากรสายผูส้อน ร้อยละ 25.0 รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 7.5 และผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 6.2 ตามล าดบั  
 
 ตอนที ่2 สภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 1  
แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะ 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
X  S.D. ดี  

3 
พอใช ้ 

2 
ปรับปรุง 

1 
1 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความเช่ียวชาญ  
มีความรู้ความสามารถ  

25 
(80.6) 

6 
(19.4) 

- 2.80 .40 

2 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นท่ียอมรับ 
ในชุมชน 

22 
(71.0) 

9 
(29.0) 

- 2.71 .46 

3 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความรับผิดชอบ 
ในหนา้ท่ีและตรงต่อเวลา  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

4 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความกระตือรือร้น
และอุตสาหะในการปฏิบติังาน  

28 
(90.3) 

3 
(9.7) 

- 2.90 .30 

5 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมอนัดีงาม  

20 
(64.5) 

11 
(35.5) 

- 2.65 .49 

6 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
แก่นกัเรียน  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

7 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีมนุษยสมัพนัธ์ 
และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  

23 
(74.2) 

8 
(25.8) 

- 2.74 .44 
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   2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี 3 
ลกัษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) และค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยมีลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 3) สร้างรูปแบบการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ จากประเด็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) แบบมีส่วนร่วม  
   3. การเก็บข้อมูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแนวคิดการจดัการศึกษา การจดัการ
เรียนรู้ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั และ
การสร้างแบบสอบถาม รวมถึงการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) จากการส ารวจพื้นท่ีท่ีจะศึกษา
โดยวิธีการแบบเจาะจงและการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ี ยงัใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
สภาพการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และการด าเนินการจดัการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีของสถานศึกษา และใช้
วิธีการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรูปแบบการ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่และตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Sciences) 
for WINDOWS เพื่อหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ
อธิบายสภาพการด าเนินการจดัการเรียนรู้และรูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยน าเสนอขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่าในรูปแบบตาราง 
และวิเคราะห์เน้ือหาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามประเด็นวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้
 
 
 
 

 

 

ผลการวจัิย 
  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และเพศชาย ร้อยละ 43.7 ต าแหน่ง/
สถานภาพ นักเรียน ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ครูผูส้อน/บุคลากรสายผูส้อน ร้อยละ 25.0 รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 7.5 และผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 6.2 ตามล าดบั  
 
 ตอนที ่2 สภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 1  
แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านคุณลักษณะ 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
X  S.D. ดี  

3 
พอใช ้ 

2 
ปรับปรุง 

1 
1 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความเช่ียวชาญ  
มีความรู้ความสามารถ  

25 
(80.6) 

6 
(19.4) 

- 2.80 .40 

2 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นท่ียอมรับ 
ในชุมชน 

22 
(71.0) 

9 
(29.0) 

- 2.71 .46 

3 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความรับผิดชอบ 
ในหนา้ท่ีและตรงต่อเวลา  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

4 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความกระตือรือร้น
และอุตสาหะในการปฏิบติังาน  

28 
(90.3) 

3 
(9.7) 

- 2.90 .30 

5 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมอนัดีงาม  

20 
(64.5) 

11 
(35.5) 

- 2.65 .49 

6 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
แก่นกัเรียน  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

7 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีมนุษยสมัพนัธ์ 
และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  

23 
(74.2) 

8 
(25.8) 

- 2.74 .44 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
X  S.D. ดี  

3 
พอใช ้ 

2 
ปรับปรุง 

1 
8 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรักษาช่ือเสียง 

และเกียรติคุณของโรงเรียน  
26 

(83.9) 
5 

(16.1) 
- 2.84 .37 

9 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินช่วยดูแลและรักษา
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน  

20 
(64.5) 

11 
(35.5) 

- 2.65 .49 

ค่าเฉล่ียรวม 2.78 .40 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะ  
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง ( X = 2.78) 
 
ตารางท่ี 2  
แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการปฏิบัติการสอน 

ข้อ
ที่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
X  S.D. ด ี 

3 
พอใช้  

2 
ปรับปรุง 

1 
1 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

และมีความชดัเจน  
20 

(64.5) 
11 

(35.5) 
- 2.65 .49 

2 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการจดัท าแผน 
การเรียนการสอน  

26 
(83.9) 

5 
(16.1) 

- 2.84 .37 

3 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

4 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการผลิตและใชส่ื้อ
ประกอบการสอน  

26 
(83.9) 

5 
(16.1) 

- 2.84 .37 

 
  

 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
X  S.D. ด ี 

3 
พอใช้  

2 
ปรับปรุง 

1 
5 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

6 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัการเรียนการสอน
ไดค้รบถว้นตามแผนการสอนท่ีวางไว ้ 

22 
(71.0) 

9 
(29.0) 

- 2.71 .46 

7 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้สอนสม ่าเสมอ 
และจดัสอนชดเชยเตม็เน้ือหา  

25 
(80.6) 

6 
(19.4) 

- 2.81 .40 

8 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีวิธีการประเมินผล 
ท่ีเหมาะสม  

26 
(83.9) 

5 
(16.1) 

- 2.84 .37 

ค่าเฉล่ียรวม 2.80 .39 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการปฏิบติัการ
สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง ( X = 2.80) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
X  S.D. ด ี 

3 
พอใช้  

2 
ปรับปรุง 

1 
5 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  

27 
(87.1) 

4 
(12.9) 

- 2.87 .34 

6 
 

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัการเรียนการสอน
ไดค้รบถว้นตามแผนการสอนท่ีวางไว ้ 

22 
(71.0) 

9 
(29.0) 

- 2.71 .46 

7 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้สอนสม ่าเสมอ 
และจดัสอนชดเชยเตม็เน้ือหา  

25 
(80.6) 

6 
(19.4) 

- 2.81 .40 

8 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีวิธีการประเมินผล 
ท่ีเหมาะสม  

26 
(83.9) 

5 
(16.1) 

- 2.84 .37 

ค่าเฉล่ียรวม 2.80 .39 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการปฏิบติัการ
สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง ( X = 2.80) 
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ตารางท่ี 3  
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด X  S.D. 

5 4 3 2 1 
1 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แต่งกายและใชภ้าษาได้
เหมาะสม 

4 
(8.2) 

21 
(42.9) 

21 
(42.9) 

3 
(6.1) 

- 3.53 .74 

2 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
วางตวัไดเ้หมาะสมและเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี 

22 
(44.9) 

25 
(51.0) 

2 
(4.1) 

- 
 

- 4.41 .57 

3 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
สอนไดต้รงตามรายวิชา  
เน้ือหาทนัสมยั 

8 
(16.3) 

29 
(59.2) 

12 
(24.5) 

- 
 

- 3.92 .64 

4 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี
การเตรียมการสอนและตั้งใจ
สอน  

14 
(28.6) 

28 
(57.1) 

3 
(6.1) 

4 
(8.2) 

- 4.06 .83 

5 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
มีส่ือการสอน/อุปกรณ์การสอน
เหมาะสม  

6 
(12.2) 

18 
(36.7) 

25 
(51.0) 

- 
 

- 3.61 .70 

6 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีเทคนิคการสอนใหเ้ขา้ใจไดดี้  

19 
(38.8) 

30 
(61.2) 

- 
 

- 
 

- 4.39 .49 

7 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ขา้ใจ 
ไดช้ดัเจน  

13 
(26.5) 

17 
(34.7) 

19 
(38.8) 

- 
 

- 3.88 .81 

 
 
 

 

 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด X  S.D. 

5 4 3 2 1 
8 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้

สอนสม ่าเสมอและใชเ้วลาได้
คุม้ค่า 

11 
(22.4) 

31 
(63.3) 

7 
(14.3) 

- 
 

- 4.08 .61 

9 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสอน
ไดต้ามแผนการท่ีก าหนดไว ้ 

10 
(20.4) 

20 
(40.8) 

19 
(38.8) 

- 
 

- 3.82 .75 

10 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีโครงการสอนในรายวิชา 
แจกใหใ้นช่วงท่ีเหมาะสม 

10 
(20.4) 

18 
(36.7) 

18 
(36.7) 

3 
(6.1) 

- 3.71 .87 

11 นกัเรียนไดรั้บความรู้จาก
บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาก  

6 
(12.2) 

22 
(44.9) 

15 
(30.6) 

6 
(12.2) 

- 3.57 .87 

12 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็น/ซกัถาม  

16 
(32.7) 

26 
(53.1) 

7 
(14.3) 

- 
 

- 4.18 .67 

13 บรรยากาศในการเรียนการสอน
มีชีวิตชีวา 

- 
 

35 
(71.4) 

8 
(16.3) 

6 
(12.2) 

- 3.59 .70 

14 นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
เรียนกบับุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาก 

2 
(4.1) 

19 
(38.8) 

25 
(51.0) 

3 
(6.1) 

- 3.41 .67 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด X  S.D. 

5 4 3 2 1 
8 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้

สอนสม ่าเสมอและใชเ้วลาได้
คุม้ค่า 

11 
(22.4) 

31 
(63.3) 

7 
(14.3) 

- 
 

- 4.08 .61 

9 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสอน
ไดต้ามแผนการท่ีก าหนดไว ้ 

10 
(20.4) 

20 
(40.8) 

19 
(38.8) 

- 
 

- 3.82 .75 

10 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีโครงการสอนในรายวิชา 
แจกใหใ้นช่วงท่ีเหมาะสม 

10 
(20.4) 

18 
(36.7) 

18 
(36.7) 

3 
(6.1) 

- 3.71 .87 

11 นกัเรียนไดรั้บความรู้จาก
บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาก  

6 
(12.2) 

22 
(44.9) 

15 
(30.6) 

6 
(12.2) 

- 3.57 .87 

12 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็น/ซกัถาม  

16 
(32.7) 

26 
(53.1) 

7 
(14.3) 

- 
 

- 4.18 .67 

13 บรรยากาศในการเรียนการสอน
มีชีวิตชีวา 

- 
 

35 
(71.4) 

8 
(16.3) 

6 
(12.2) 

- 3.59 .70 

14 นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
เรียนกบับุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาก 

2 
(4.1) 

19 
(38.8) 

25 
(51.0) 

3 
(6.1) 

- 3.41 .67 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ขอ้
ท่ี รายการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด X  S.D. 

5 4 3 2 1 
15 นกัเรียนอยากเขา้เรียนกบั

บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ทุกคร้ัง  

18 
(16.1) 

23 
(46.9) 

8 
(36.7) 

- 
 

- 4.20 .70 

16 นกัเรียนจะรีบเขา้เรียนใน
รายวิชาท่ีบุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสอนเสมอ  

5 
(10.2) 

29 
(46.9) 

12 
(24.5) 

3 
(6.1) 

- 3.73 .73 

17 นกัเรียนเช่ือวา่บุคลากร 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความรอบรู้
ในวิชาชีพเป็นอยา่งดี  

14 
(22.4) 

24 
(49.0) 

11 
(28.6) 

- 
 

- 4.06 .72 

18 นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ 
ในประสบการณ์ของบุคลากร 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

6 
(12.2) 

30 
(61.2) 

13 
(26.5) 

- 
 

- 3.86 .61 

ค่าเฉล่ียรวม 3.89 .70 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีใน
การจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ( X = 3.89)  
 
 ตอนที่ 3  รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวเิคราะห์ชุมชน การจดัท า
ชุดความรู้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสู่ชุมชน และการประเมินผล โดยมีแบบจ าลองการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามแผนภูมิดงัน้ี 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1: แสดงกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ทีม่า:  Khunsongkram (2015) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการด าเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะ (ตารางท่ี 1) โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X = 2.78, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความกระตือรือร้นและ
อุตสาหะในการปฏิบติังาน ( X = 2.90, S.D. = 0.30) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (90.3) รองลงมา
คือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและตรงต่อเวลา และบุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X = 2.87, S.D. = 0.34) ผลการประเมินอยูใ่น
เกณฑ์ดี (87.1) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมอนัดี
งาม และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินช่วยดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน ( X = 2.65, S.D. = 
0.49) ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ (64.5) 

การวเิคราะห์ชุมชน 

ชุมชน 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
การท าชุดความรู้ การขยายผลสู่ชุมชน 

การสร้างกิจกรรม 

การประเมินผล 
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  1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการปฏิบติัการสอน (ตาราง
ท่ี 2) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน ( X = 2.87, S.D. = 0.34) ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ (87.1) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการจัดท าแผนการเรียนการสอน บุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการผลิตและใช้ส่ือ
ประกอบการสอน และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
( X = 2.84, S.D. = 0.37) ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี (83.9) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีความชดัเจน ( X = 2.65, S.D. = 0.49) ผลการประเมินอยูใ่น
เกณฑดี์ (64.5) 
  จากผลการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรีท่ีใช้บุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ ผูว้ิจยัเห็นวา่สาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรี
ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความสามารถในทางปฏิบติั และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีน ามาถ่ายทอดไดรั้บมาจากการเรียนรู้นอกระบบ นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นวา่ การจดัการ
เรียนรู้ของบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรีในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับ (Sawangwattanaraksa, 2003: abstract) ท่ีศึกษาวิจัย
พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านคติ ความคิด ความเช่ือ มาใช้ในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียน หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ประกอบอาชีพในท้องถ่ินมาใช้ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูผูส้อนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมาใชใ้นการก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี/
รายภาค การจดัท าค าอธิบายรายวชิา การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า บุคลากรในโรงเรียนไม่มี เวลาท่ีจะด าเนินการ ขาดการ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกบัทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในท้องถ่ินไม่มีเวลามาร่วมประชุม ท าการสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้ และบุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้

 

 

   1.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนถึงการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้ 
(ตารางท่ี 3) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวางตวัไดเ้หมาะสมและ
เป็นตวัอยา่งท่ีดี  ( X = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเทคนิคการสอน
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ ( X = 4.39, S.D. = 0.49) และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
กบับุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาก ( X = 3.41, S.D. = 0.67) 
  จากการสัมภาษณ์บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสภาพการเป็นบุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้ (Mankij, interview, 2015) พบวา่  
   1) การเข้ามาเป็นบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรี เน่ืองจากบุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีอาชีพหรือความช านาญเก่ียวกับเร่ืองดนตรีและวฒันธรรมพื้นบ้านท่ีมีอยู่ในชุมชน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการติดต่อจากผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูผูส้อน  
   2) วิธีการสอนของบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีลักษณะการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
สาธิตใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งใหป้ฏิบติัเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  
   3) เหตุผลท่ีสอนนักเรียน ส่วนใหญ่บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตอ้งการสืบทอดความรู้ 
ความสามารถของตนให้คนรุ่นต่อไป และตอ้งการให้นักเรียนมีอาชีพเสริม  มีความสามารถพิเศษ 
และตอ้งการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
   4) การติดตามผลงานของนกัเรียน ส่วนใหญ่บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการติดตามอยา่ง
ไม่เป็นทางการ มกัใชว้ธีิการสอบถามจากครู ผูป้กครอง หรือติดตามผลงานของนกัเรียนจากการร่วม
กิจกรรมในชุมชน เช่น การแสดงพื้นบา้นเน่ืองในงานเทศกาลต่าง ๆ  
   หลงัจากทราบสภาพการด าเนินงานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้
พบปัญหาการด าเนินการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัดงัน้ี  
   1) การจดัการเรียนรู้ยงัไม่เป็นระบบ ไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจน ขาดความต่อเน่ืองเช่ือมโยง 
ระหว่างการเรียนการสอนตามปกติกบัความรู้ท่ีใชบุ้คลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงปรากฏจากผลการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ของผูเ้รียนยงัอยูใ่นระดบัต ่า  
   2) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ยงัไม่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนยงัไม่ดีข้ึน 
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  1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการปฏิบติัการสอน (ตาราง
ท่ี 2) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน ( X = 2.87, S.D. = 0.34) ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ (87.1) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการจัดท าแผนการเรียนการสอน บุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการผลิตและใช้ส่ือ
ประกอบการสอน และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
( X = 2.84, S.D. = 0.37) ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี (83.9) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและมีความชดัเจน ( X = 2.65, S.D. = 0.49) ผลการประเมินอยูใ่น
เกณฑดี์ (64.5) 
  จากผลการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรีท่ีใช้บุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ ผูว้ิจยัเห็นวา่สาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรี
ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความสามารถในทางปฏิบติั และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีน ามาถ่ายทอดไดรั้บมาจากการเรียนรู้นอกระบบ นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นวา่ การจดัการ
เรียนรู้ของบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรีในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับ (Sawangwattanaraksa, 2003: abstract) ท่ีศึกษาวิจัย
พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านคติ ความคิด ความเช่ือ มาใช้ในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียน หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ประกอบอาชีพในท้องถ่ินมาใช้ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูผูส้อนส่วนใหญ่น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมาใชใ้นการก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี/
รายภาค การจดัท าค าอธิบายรายวชิา การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า บุคลากรในโรงเรียนไม่มี เวลาท่ีจะด าเนินการ ขาดการ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกบัทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในท้องถ่ินไม่มีเวลามาร่วมประชุม ท าการสอนหรือ
ถ่ายทอดความรู้ และบุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้

 

 

   1.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนถึงการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้ 
(ตารางท่ี 3) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวางตวัไดเ้หมาะสมและ
เป็นตวัอยา่งท่ีดี  ( X = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเทคนิคการสอน
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ ( X = 4.39, S.D. = 0.49) และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
กบับุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาก ( X = 3.41, S.D. = 0.67) 
  จากการสัมภาษณ์บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสภาพการเป็นบุคลากรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้ (Mankij, interview, 2015) พบวา่  
   1) การเข้ามาเป็นบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรี เน่ืองจากบุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีอาชีพหรือความช านาญเก่ียวกับเร่ืองดนตรีและวฒันธรรมพื้นบ้านท่ีมีอยู่ในชุมชน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการติดต่อจากผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูผูส้อน  
   2) วิธีการสอนของบุคลากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีลักษณะการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
สาธิตใหน้กัเรียนดู แลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งใหป้ฏิบติัเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  
   3) เหตุผลท่ีสอนนักเรียน ส่วนใหญ่บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตอ้งการสืบทอดความรู้ 
ความสามารถของตนให้คนรุ่นต่อไป และตอ้งการให้นักเรียนมีอาชีพเสริม  มีความสามารถพิเศษ 
และตอ้งการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
   4) การติดตามผลงานของนกัเรียน ส่วนใหญ่บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการติดตามอยา่ง
ไม่เป็นทางการ มกัใชว้ธีิการสอบถามจากครู ผูป้กครอง หรือติดตามผลงานของนกัเรียนจากการร่วม
กิจกรรมในชุมชน เช่น การแสดงพื้นบา้นเน่ืองในงานเทศกาลต่าง ๆ  
   หลงัจากทราบสภาพการด าเนินงานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการจดัการเรียนรู้
พบปัญหาการด าเนินการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัดงัน้ี  
   1) การจดัการเรียนรู้ยงัไม่เป็นระบบ ไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจน ขาดความต่อเน่ืองเช่ือมโยง 
ระหว่างการเรียนการสอนตามปกติกบัความรู้ท่ีใชบุ้คลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงปรากฏจากผลการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ของผูเ้รียนยงัอยูใ่นระดบัต ่า  
   2) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ยงัไม่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนยงัไม่ดีข้ึน 
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 2. รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยได้ร่างข้ึนโดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู ้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีแบบจ าลอง (แผนภูมิท่ี 1) และการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 การวเิคราะห์ชุมชน   
    2.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพชุมชน และวิเคราะห์
ศกัยภาพและขอ้จ ากดัดา้นการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน  
    2.1.2 ก าหนดขอบเขตของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพชุมชน ไดแ้ก่ ประวติัชุมชน 
ลกัษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรในชุมชน วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ และขอ้มูลเก่ียวกับ
ประชาชนในชุมชน  ได้แก่ จ านวนและโครงสร้างของประชากร  เช่น อายุ อาชีพ  รายได้ ระดับ
การศึกษา ความสามารถ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน  
    2.1.3 ก าหนดแหล่งขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชน ไดจ้ากการสัมภาษณ์ประชาชนใน
หมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูมี้ความรู้ประสบการณ์ในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ผูสู้งอาย ุฯลฯ และขอ้มูลเก่ียวกบั
ประชาชนในชุมชน ใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลกับผูน้ าชุมชนหรือตัวแทน
ครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมชน  
    2.1.4 จดัท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  ใช้เพื่อเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพชุมชน และแบบสอบถาม ใช้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร ซ่ึงอาจจะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิดก็ได ้ 
    2.1.5 การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    2.1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
   2.2 การจดัท าชุดความรู้  
    ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนจะท าให้สถานศึกษาคน้พบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีท่ี
เหมาะสมในการน ามาพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และช่วยส่งเสริมให้เป็นอาชีพ และ
วฒันธรรมของประชาชนในชุมชน แลว้น ามาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัท าดงัน้ี  

 

 

    2.2.1 จดัท าระบบขอ้มูลพื้นฐาน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบนั เศรษฐกิจ และสังคมใน
ทอ้งถ่ิน สภาพของสถานศึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน และศึกษาหลกัสูตรแม่บท ค าอธิบาย
ของหลกัสูตร  
    2.2.2 ก าหนดความตอ้งการและความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน โดยจดัอนัดับความส าคญั
ของส่ิงท่ีจะพฒันาหลกัสูตร  
    2.2.3 ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะ
เรียน  
    2.2.4 จดัท าค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กิจกรรมท่ีก าหนดใหเ้รียน  
    2.2.5 จดัท าก าหนดการสอน แผนการสอน คู่มือครู และส่ือการสอน 
     2.2.6 ปรับปรุงและพฒันา โดยการน าหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ไปทดลองใช้ 
ประเมินผล และปรับปรุงพฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์และเหมาะสมยิง่ข้ึน  
   2.3 การสร้างกิจกรรม          
   2.3.1 การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าสู่การเรียนการสอน
ดงัน้ี จดัครูและวิทยากรเป็นผูส้อน จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ การออกนิเทศติดตาม ประเมินผล และ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
    2.3.2 จดักิจกรรมเสริม เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ควรจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีดังน้ี ส ารวจความสนใจของ
นกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเสริม จดัตั้งกลุ่มกิจกรรมข้ึนในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาเรียนรู้และฝึกทกัษะ
เพิ่มเติม โดยเชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินมาให้ความรู้ ใช้เวลาว่างท่ีในสถานศึกษาและฝึกปฏิบติัท่ีบา้น 
ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน  
   2.4 การขยายผลสู่ชุมชน  
    เน่ืองจากชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีอยู่แลว้ เม่ือสถานศึกษาน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา รวมทั้งไดป้รับปรุงการด าเนินงาน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั แลว้จึงควรเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อพฒันาร่วมกนัดงัน้ี  
    2.4.1 นักเรียนเผยแพร่ข้อมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมา
ปรับปรุงใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบ  
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 2. รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  รูปแบบกระบวนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้สถานศึกษาน าไปปรับใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยได้ร่างข้ึนโดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู ้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีแบบจ าลอง (แผนภูมิท่ี 1) และการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 การวเิคราะห์ชุมชน   
    2.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพชุมชน และวิเคราะห์
ศกัยภาพและขอ้จ ากดัดา้นการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน  
    2.1.2 ก าหนดขอบเขตของขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพชุมชน ไดแ้ก่ ประวติัชุมชน 
ลกัษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรในชุมชน วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ และขอ้มูลเก่ียวกับ
ประชาชนในชุมชน  ได้แก่ จ านวนและโครงสร้างของประชากร  เช่น อายุ อาชีพ  รายได้ ระดับ
การศึกษา ความสามารถ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน  
    2.1.3 ก าหนดแหล่งขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชน ไดจ้ากการสัมภาษณ์ประชาชนใน
หมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูมี้ความรู้ประสบการณ์ในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ผูสู้งอาย ุฯลฯ และขอ้มูลเก่ียวกบั
ประชาชนในชุมชน ใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลกับผูน้ าชุมชนหรือตัวแทน
ครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมชน  
    2.1.4 จดัท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  ใช้เพื่อเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพชุมชน และแบบสอบถาม ใช้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร ซ่ึงอาจจะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิดก็ได ้ 
    2.1.5 การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    2.1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
   2.2 การจดัท าชุดความรู้  
    ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนจะท าให้สถานศึกษาคน้พบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีท่ี
เหมาะสมในการน ามาพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และช่วยส่งเสริมให้เป็นอาชีพ และ
วฒันธรรมของประชาชนในชุมชน แลว้น ามาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัท าดงัน้ี  

 

 

    2.2.1 จดัท าระบบขอ้มูลพื้นฐาน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบนั เศรษฐกิจ และสังคมใน
ทอ้งถ่ิน สภาพของสถานศึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน และศึกษาหลกัสูตรแม่บท ค าอธิบาย
ของหลกัสูตร  
    2.2.2 ก าหนดความตอ้งการและความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน โดยจดัอนัดับความส าคญั
ของส่ิงท่ีจะพฒันาหลกัสูตร  
    2.2.3 ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะ
เรียน  
    2.2.4 จดัท าค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กิจกรรมท่ีก าหนดใหเ้รียน  
    2.2.5 จดัท าก าหนดการสอน แผนการสอน คู่มือครู และส่ือการสอน 
     2.2.6 ปรับปรุงและพฒันา โดยการน าหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ไปทดลองใช้ 
ประเมินผล และปรับปรุงพฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์และเหมาะสมยิง่ข้ึน  
   2.3 การสร้างกิจกรรม          
   2.3.1 การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน าสู่การเรียนการสอน
ดงัน้ี จดัครูและวิทยากรเป็นผูส้อน จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ การออกนิเทศติดตาม ประเมินผล และ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  
    2.3.2 จดักิจกรรมเสริม เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ควรจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีดังน้ี ส ารวจความสนใจของ
นกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเสริม จดัตั้งกลุ่มกิจกรรมข้ึนในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาเรียนรู้และฝึกทกัษะ
เพิ่มเติม โดยเชิญวิทยากรในทอ้งถ่ินมาให้ความรู้ ใช้เวลาว่างท่ีในสถานศึกษาและฝึกปฏิบติัท่ีบา้น 
ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน  
   2.4 การขยายผลสู่ชุมชน  
    เน่ืองจากชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีอยู่แลว้ เม่ือสถานศึกษาน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา รวมทั้งไดป้รับปรุงการด าเนินงาน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั แลว้จึงควรเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อพฒันาร่วมกนัดงัน้ี  
    2.4.1 นักเรียนเผยแพร่ข้อมูลส่ิงท่ีสถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมา
ปรับปรุงใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบ  
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    2.4.2 สถานศึกษาท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติม เสริมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ดนตรีท่ีกระท ากนัอยู ่ 
    2.4.3 สถานศึกษาส่งเสริมการด าเนินงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีของประชาชน 
มาร่วมท ากิจกรรมในลกัษณะของกลุ่มหรือชมรม  
    2.4.4 ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนเพื่อจดัตั้งกลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านดนตรี โดยมี
การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม การประชุมสมาชิกเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และ
ปรึกษาแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม การส่งเสริมการด าเนินงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม  
    2.4.5 สถานศึกษาประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อให้การสนบัสนุนดา้นความรู้
และงบประมาณในการจดัการ การระดมทุน และการออมทรัพย ์ 
   2.5 การประเมินผล  
    2.5.1 ประเมินผลการเรียนการสอน  
    2.5.2 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   สอดคลอ้งกบั Phoothes (2008: abstract) ท่ีศึกษาเร่ืองการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การเรียนการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของจงัหวดันครสวรรค์ พบว่า การด าเนินงานการใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนในความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง 
และการด าเนินงานการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนในความคิดเห็นของนกัเรียนอยูใ่น
เกณฑ์ระดบัมาก รูปแบบจ าลองท่ีน่าจะช่วยให้การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีระบบและมีรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปกติและ
สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ชุมชน 
การจดัท าชุดความรู้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสู่ชุมชน และการประเมินผล 
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สรุปไดว้่า ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ด้านคุณลกัษณะอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง และด้านการ
ปฏิบัติการสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และความคิดเห็นของนักเรียนถึงการใช้ภูมิปัญญา

 

 

ท้องถ่ินด้านดนตรีในการจัดการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก นอกจากน้ียงัพบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน มีความ เห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรีท่ีใช้บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัท่ียงัไม่น่าพอใจ ผูว้ิจยัเห็น
วา่สาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะมีความสามารถในทางปฏิบติั และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดนตรีท่ีน ามาถ่ายทอดไดรั้บมาจาก
การเรียนรู้นอกระบบ นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ของบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นดนตรีในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
  ส าหรับการใช้บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นดนตรีในการเรียนการสอน พบว่า ไม่มีส่วน
ช่วยให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดีข้ึน แสดงให้เห็นวา่ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ดนตรีในการจดัการเรียนการสอนเป็นเพียงเฉพาะบุคคล ไม่ส่งผลถึงชุมชนโดยส่วนรวม 
 ผูว้ิจยัไดป้ระชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อหาแนวทางให้สถานศึกษาสามารถน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นดนตรีไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพฒันาการศึกษา ซ่ึงร่างรูปแบบ
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    2.4.2 สถานศึกษาท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติม เสริมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
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มาร่วมท ากิจกรรมในลกัษณะของกลุ่มหรือชมรม  
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   สอดคลอ้งกบั Phoothes (2008: abstract) ท่ีศึกษาเร่ืองการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน
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ปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนในความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง 
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   1.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนการสอนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้มี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พุทธศกัราช 2544 และ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินท่ีจดัท าข้ึนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
   ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อติดตามผลการน ารูปแบบท่ีได้เสนอในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อ
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์และช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป 
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Abstract 

The purposes of this research were; (1) to study community context:  perspective, history, 
physical, and biological; and characteristics of community: population, economic, social, 
language, belief system, traditions and culture, (2)  to study limitations, problems and obstacles to 
build the learning society, language and culture diversity of Phetchabun province, (3)  to study a 
model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity in 
Phetchabun province and (4) to monitor and evaluate a model development of the learning society 
of sustainable language and cultural diversity of Phetchabun province. The population were, native 
villagers, hill tribes (Hmong, Lisu, Yao, and Lahu), Chinese people, Nyah Kur (Chao bon), Lao 
Phuan people, who live in Phetchabun province, sample were selected by using purposive 
sampling. The research tools were the interview form and the observation form, data were 
collected by Researchers and staff conducted self-collected data from all groups in every district 
that interviewed and to observe the behavior of the participants in the group activities and the 
cohabitation between the groups, then the data were analyzed and described. The results of the 
research revealed that (1) Community context:  perspective, history, physical, and biological; and 
characteristics of community: population, economic, social, language, belief system, traditions and 
culture found that two communities were deferent from the other; Khek Noi village and Phet dam 
village, the areas were the steep mountain, but the rest areas were flat. They were Thai ethnicities, 
Thai nationality, Buddhists, Christians and Confucians. The faith was almost the same in 
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everywhere, there was just slightly different faith in some groups, especially about believing in the 
ghost. Tradition, overall, was almost as same as to each other. There was different in only some 
community that they kept some unique tradition for their children. Culture and Restrictions were 
the same in terms of community boundaries and educational opportunities, as well as problems in 
every community. (2)  The limitations, problems and obstacles were the same in terms of 
community boundaries, livelihoods, local animal husbandry. Problems and obstacles to build the 
learning society of language and cultural diversity. It was lack of Intellectual leaders. The place 
had limited space. There were some different social overlaps, the Elderly were ready to build the 
learning society, and accommodation, meals, travel and expenses needed (3) A model 
development of the learning society of sustainable language and cultural diversity needed a lot of 
money for transportation, accommodation, food and much more for overnight activities and 4) To 
monitor and evaluate a model development of the learning society of sustainable language and 
cultural diversity of Phetchabun province found that Follow up the community groups that the 
researcher conducted in groups, they had got knowledge, solved problems and found solutions for 
development for their own communities.  
 
Keywords: learning society, language diversity, cultural diversity 
 
Introduction 

Phetchabun Province has beautiful scenery, abundant with cereal crops. The people of 
various ethnic groups migrated to settle. There is a great diversity of languages and cultures. There 
are more than ten groups of languages and cultures (from linguistic maps of ethnic groups in 
Thailand, Suwilai and Team, 2004). This is a significant social capital, historic value, wisdom and 
knowledge in Southeast Asia. Standard Thai language is the only official language used in every 
level of work and in journalism. There are at least three languages in Phetchabun that the crisis are 
intense and clear, some will  have a chance to decay in this century that are Lao-bon, Lao-ngaew 
and Lao-klung. These communities were in a different crisis that they were very weak, Lack of 

confidence, have a disunited group, some big groups have reacted because they are afraid of 
overwhelming and loss. 

Cultural diversity in each community demonstrate the uniqueness of each community. The 
problems and needs of each community were different. Self-help or self-reliance varies from 
community to community. It may be similar in nature of social institutions, but cultural life in 
institutions is different. This shows that cultural diversity is important in the development work 
because country development that neglected the cultural differences and diversity contributed to 
the development gap, that’s why some communities do not have the right livelihood, (Somsak 
Srisuntisuk, 2000: 29) 

Community development in the past, Government pushed the policies and resources; 
work, knowledge, management, into the community by developing from top to down. In fact, it 
was not like that, because most people in the countryside have knowledge, experience, 
consciousness and good understanding of community development, Community development in 
the past, government’s guidelines did not meet the needs and real needs of the community and 
were the waste of development. 

From the existent fact, many organizations have adapted the concepts of community 
development in order to meet the real needs by using development policy of the bottom up that is 
to let the community think and be involved in the development from the beginning until the last 
process of evaluation, the development of learning community or development that focused on 
encouraging the community members to think critically to use the knowledge for solving the 
problems, to develop the potentials in various aspects, such as economy, society and environment 
as well, the results of the current development showed that bringing out one's knowledge from one 
subject to the other, it was only useful for a moment, but it cannot build a sustainable learning 
process and lead the country to a learning society in the right way. So it needs to change the 
strategy to combine the existing knowledge of people in the community with the new knowledge 
or technology from outside the community to solve problems by locating the area and needs of the 
community. 
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 Learning society means a group of people who are aware of the importance, necessity of 
learning and have skills and thinking processes to think, analyze and solve the problems, 
implementing knowledge to add value and produce the new innovation. The National Research 
Council of Thailand (NESDB) started the prototype of the learning community since the year 
2007, the aim was to use the knowledge, research, technology and local wisdom in community 
development to balance the sufficiency that will affect happiness, warmth of the family, the 
intensity of the economy, society as well as the sustainability of the natural resources and 
environment of the community. 
 From the background and importance of the problems, Researcher was interested in a 
model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity in 
Phetchabun province through community participatory process to solve the problems, developed 
communities’ potentials in various aspects of economic and social environment, encourage people 
in the community to bring knowledge to the implementation of community development. 
 
Research Objectives 

1. To study community perspective, history, physical, biological, Characteristics of 
community population, economic, social, language, belief system, traditions and culture 

2. To study limitations, problems and obstacles to build the learning society, language and 
culture diversity in Phetchabun province 

3. To study a model development of the learning society of sustainable language and 
cultural diversity in Phetchabun province  

4. To monitor and evaluate a model development of the learning society of sustainable 
language and cultural diversity in Phetchabun province 

 
Research Methodology 

This research was a participatory Action Research to build a learning society, sustainable 
language and cultural diversity in Phetchabun Province  

The method of conducting research were as follows: 
1) population and sample 

2) The tools used to collect data 
3) Building tools used in research 
4) Data Collection 
5) Data Analysis 
Population and sample 
The population were native villagers, Bansadiang villagers, Thai Lom people, the 

Chinese, Hill-tribes, Nyah people (Chao-bon) and Lao Phuan. The samples were as follow: 
Native Villagers: Bansadiang Moo 3 and Moo 11 of Muang District, Phetchabun province 
Thai Lom people: Na-Saeng Village, Moo 5 of Lomsak District, Phetchabun province 
Hill tribes Villagers:  Khek Noi Village, Khek dam Moo 2, 4, 11 and 12 of Khao Kho District 
Chinese:  Chinese people in Commercial Area of Lomsak District 
Nyah people (Chao bon): Nam Lao Village, Moo 5, Nam Lao Sub-District of Muang District 
Lao Phuan:  Dongkhui Village, Moo 6 and 13, of Chondaen district 
Select a specific sample of people who have good knowledge in language and culture by using 
purposive selection. 

Research tools 
1) the interview form structured with 2 episodes 
Episode 1: the general information of the interviewees 
Episode 2: a community context 
2) the observation form to observe the behavior of the participants in the group activities 

and the cohabitation between the groups. 
Creating research tools 
1) research on research process, Community Contextual Research and Abstracts used as a 

guideline to build an interview form and the participatory observation form 



ROMMAYASAN 163Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

 Learning society means a group of people who are aware of the importance, necessity of 
learning and have skills and thinking processes to think, analyze and solve the problems, 
implementing knowledge to add value and produce the new innovation. The National Research 
Council of Thailand (NESDB) started the prototype of the learning community since the year 
2007, the aim was to use the knowledge, research, technology and local wisdom in community 
development to balance the sufficiency that will affect happiness, warmth of the family, the 
intensity of the economy, society as well as the sustainability of the natural resources and 
environment of the community. 
 From the background and importance of the problems, Researcher was interested in a 
model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity in 
Phetchabun province through community participatory process to solve the problems, developed 
communities’ potentials in various aspects of economic and social environment, encourage people 
in the community to bring knowledge to the implementation of community development. 
 
Research Objectives 

1. To study community perspective, history, physical, biological, Characteristics of 
community population, economic, social, language, belief system, traditions and culture 

2. To study limitations, problems and obstacles to build the learning society, language and 
culture diversity in Phetchabun province 

3. To study a model development of the learning society of sustainable language and 
cultural diversity in Phetchabun province  

4. To monitor and evaluate a model development of the learning society of sustainable 
language and cultural diversity in Phetchabun province 

 
Research Methodology 

This research was a participatory Action Research to build a learning society, sustainable 
language and cultural diversity in Phetchabun Province  

The method of conducting research were as follows: 
1) population and sample 

2) The tools used to collect data 
3) Building tools used in research 
4) Data Collection 
5) Data Analysis 
Population and sample 
The population were native villagers, Bansadiang villagers, Thai Lom people, the 

Chinese, Hill-tribes, Nyah people (Chao-bon) and Lao Phuan. The samples were as follow: 
Native Villagers: Bansadiang Moo 3 and Moo 11 of Muang District, Phetchabun province 
Thai Lom people: Na-Saeng Village, Moo 5 of Lomsak District, Phetchabun province 
Hill tribes Villagers:  Khek Noi Village, Khek dam Moo 2, 4, 11 and 12 of Khao Kho District 
Chinese:  Chinese people in Commercial Area of Lomsak District 
Nyah people (Chao bon): Nam Lao Village, Moo 5, Nam Lao Sub-District of Muang District 
Lao Phuan:  Dongkhui Village, Moo 6 and 13, of Chondaen district 
Select a specific sample of people who have good knowledge in language and culture by using 
purposive selection. 

Research tools 
1) the interview form structured with 2 episodes 
Episode 1: the general information of the interviewees 
Episode 2: a community context 
2) the observation form to observe the behavior of the participants in the group activities 

and the cohabitation between the groups. 
Creating research tools 
1) research on research process, Community Contextual Research and Abstracts used as a 

guideline to build an interview form and the participatory observation form 



164 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

2) study how to live together in the community of each community to guide the formation 
of observation. 

3 )  construct the observation form based on the data from items 1 -2  and based on the 
research objectives. 

Data collection  
Researchers and staff conducted self-collected data from all groups in every district that 

interviewed and run a group activities. (Building a learning society of language and cultural 
diversity) 

Data Analysis 
1)  analyzed the interview form then summarized and described 
2)  analyzed the behavioral observation form then summarized and described 
3) observed the group activities of building the learning Society of sustainable language 

and culture diversity then analyzed and described  
 
Research Result 

Community context of each ethnic group 
Researchers and staff conducted self-collected data from all groups from every district has 

interviewed and run group activities. The interviews and group behavioral observations were 
summarized as follows. 

1) Community Context of Native Villagers: Bansadiang Moo 3 and Moo 11 
of Muang District 

Community context:  agricultural areas, cohabitation, the majority of them came from 
Lopburi province and from many others areas. 

Background: originally from Lomsak district, Thai nationality, Buddhist, lived as a 
kinship 

Physical characteristics: lowland area, live with many communities, there’s a lot of 
roaming, hot weather 

Biodiversity: There was 1  temple in Sadiang sub-district, there a water Reservoir in 
Padeang sub-district and group of village herbs. 

Economic characteristics: occupations: agricultures, Main dishes: vegetables; bamboo 
shoots, pak-wan (kind of vegetable), animal; oxen, buffalo, duck and pig 

Social characteristics: most of them did not finish school just because they relied on each 
other.                              

Language: some sound in standard Thai like / t/ , as in a word chock, but in Sadiang 
dialect pronounce /s/ as in a word sock 

Faith: godfather, shrine of god: Pah-Daeng, Poo-Luang, Poo-Khaeng Maeyaah 
Tradition: Thai folk plays like hide and seek ( Son-Aeb) , ( Nang-Phak)  ( Nang-Ling) 

(Buddha emerge Ceremony), Phra prang hamyard (Buddha Image style) Ramjong (Dancing Style), 
Haetian (Candlelight ceremony), 

Culture: lived as a kinship, belief in ghost, temperament, buddhist. 
Restrictions: lived as a kinship only 
Problems & Obstacles:   It had the same problem like all communities, especially 

children did not care about elderly.    
  

2) Community context of Thai Lom people; Nasaeng village 
Community context: agricultural area, cohabitation, the majority of them came from 

Lopburi and many other areas.          
Background: It’s located in the north of Phetchabun province, bordered with Dansai 

district of Loei province, the old name was Muanglom (Felt City), at first there was only single 
family, then many of them migrated from Nakhon Ratchasima province.  

Physical characteristics: It was a fat area, lived with many communities, transportation 
was the cars, and weather was quite cold.  
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Biodiversity: It was a cultural source, there were many temples, many small and large 
schools and the district administration, and the municipality was in charge of the community 
development, and the royal irrigation department supported the water supply. 

Economic characteristics: They were farmers, growing tobacco, rice, taro and 
vegetables. traditional food was vegetable, curry, vegetable salad, and papaya-salad, there was 
trading in the city. 

Social characteristics: They wore the traditional folk dress, some got higher education 
like master degree, and there was convenient transportation to many provinces such as Loei, Khon 
Kaen, Phitsanulok Province, unity community.                                                            

Language: Thai language, Lom dialect; a word “hma ̌n” in Lom dialect means lucky 
Faith: believed in ghosts, there was shrine called “Don Pu Ta” to play respect to, or also 

called “Don Tower".                                                
Tradition: making a merit to the house, ordained, bring food to ancestors who passed 

away. The rice ceremony after the Buddhist rent. There was making home merit to evict the evil 
spirits away from home. 

Culture: month 3, there was rice merit, food offerings to the monks in the Buddhist Lent 
Festival, sack running games, traditional marriage, and most death body kept at home for 3-6 
nights, then there was a reincarnation chant. 

Restrictions: no restriction 
Problems & Obstacles:   flood, drugs, controversy, local politics, wanting to get out of 

debt, not getting some political rights 
 

  3) Community context of Kheknoi village (hill tribe people) 
Community context: an agricultural area          
Background: Thai hill tribe “Hmong”, they migrated from Chiang Rai, Phayao and 

Nan to live in the boundaries of the three provinces of Phetchabun, Phitsanulok and Loei in 1945 

and was set up as a village under the local administration act of 1932, many villagers grow rice for 
sustenance. 

Physical characteristics:  Kheknoi Sub-district was a cold area throughout the year. The 
area was mostly flat, at present, the forest has been destroyed and temperature of Kheknoi had 
increased.  

Biodiversity: There are two schools, two churches, one waterfall, and one health center, 
two hill tribe relief centers, seven child development centers and the Hmong hill tribe center. 
        Economic characteristics: Main Career, gardening, occupation, trading, handicraft, most 
of the foreign workers, a group of women.  

Social characteristics: They can rely on each other and adapt themselves to the current 
economic and social conditions. 

Language: The language used in Kheknoi sub-district is "Hmong", a language that was 
similar to Chinese and Thai. 

Faith: Spirituality ghost father or mother like Chinese, ghost grandparents, pay  
homage 3 times a year, to see the fortune to eat chicken to look at the chicken hips, did the scrape 
of chicken. 

   - If there was a hole in the middle, there would be very good 
   - If there were 2 holes do not match, there would be very problem 
   - If there were 2 holes match, there would be a travel very often 
   - If it wasn’t a good fortune, killed the new chicken or found a new one. 
Tradition: Hmong new year held 3-10 days, There were many kinds of dance; flute 

dance, threshing basket dance, eat new rice, marriage, next to adult names, the tradition of pulling 
the girl to marriage (they made agreement of that first),then did apologize later on.   

Culture: It has been the largest Hmong village in Thailand, paid respect to ghosts of  
parents or ancestors, they were Christians, protestants, and Buddhists, death body was buried only, 
just going to ordained at temple by not necessary to invite any guests to join the ceremony, pray 
before going to bed, don’t destroy the forest. 
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            Restrictions: no restriction    
Problems & Obstacles: there’s no communication problems, people speak bilingual, 

Hmong and Thai for those who were older than 55, they would speak only Hmong. The children 
spoke two languages; Hmong and Chinese, there was a quarrel, drugs, rotten water; food were 
pork, chicken, fruit delivered from the city, they didn’t use air-conditioning in every household, 
population about 1,300 people. 

Expectations: to make local curriculum, but there’s one supported yet, to have an 
intellectual to be a leader and plan a new town and community development. 
. 

4) Community context of Phetdam village (hill tribe people) 
Community context: It’s an agricultural area, growing rice, corn fields, and turnips.        
Background: migrated from Chiang Mai. 
Physical characteristics:  The area have been cold all year round. The area is mostly flat.  

at present, the forest has been destroyed, causing temperature to increase.  
Biodiversity: lived in groups, there were small bus services, and every household have 

their own car         
Economic characteristics: main occupation; agricultural and animal farm like pig 

chicken. Part time job; Trading, Handicrafts 
Social characteristics: They relied on each other and adapt themselves to the current 

economic and social conditions. 
Language: Lisu and Thai language, the reason why people speak Thai because 

they had to use it for trading. 
Faith: believed in ghost of parents  
Tradition: grandson’s gratefulness, marriage   
Culture: respect to ghosts of parents or ancestors 

            Restrictions:     no restriction 

 Problems & Obstacles: There have been communication problems because the Lisu 
communicated with Hmong in different languages, it caused problems between the age of 60 years 
and older, because people of this age can speak Lisu Language only, can speak Thai a little, cannot 
communicate between Hmong and Lisu, but nowadays, with the changing economic and social 
conditions, material advancement has come, standard Thai was necessary to use for 
communication. 
 

5) Community Context of Chinese in Municipality of Lomsak 
Community context: It was an important commercial area of Lomsak district.         

        Background: it had been the trading area with a large group. Chinese people came from 
China, mostly men, then got married with Thai people, traveled by boat as well as migrated from 
China, took the boat to Bangkok and Sampheng, move to Ban Pong, Photharam, and moved the 
brothers to Dan Sai District, Lopburi and Taphan Hin district of Phijit province, finally moved to 
Lomsak district. 

Physical characteristics: It’s flat area, many communities joined together. It’s a trading 
area for fabric, food, equipment and spare parts, the weather is quite cold.  

Biodiversity:  as a cultural source, there were many temples near each other and 
many large and small schools, Local government organizations took care and help of develop the 
community, there were Irrigation canals help in agriculture. 

Economic characteristics: cultivation of vegetables, tobacco, asparagus 
traditional and folk-style dishes were noodles and knives, economic status was in a good level to 
the best. 

Social characteristics: most of them has not been good at writing Thai, some could speak 
Thai, wearing traditional folk dress, Thai ethnicity, Buddhist, and some have got doctoral degree, 
credited in Taoism, Confucianism, most of them was born in Thailand. There have been 3 people 
still being alive, there are about 6,000 Chinese in Lomsak; Chinese, Chaozhou, Hakka and 
Hokkien. 
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Language: Thai, Lao and speak chinese with chinese people, Chaozhou is a medium 
language spoken in Lomsak. 

Faith: to worship the Temperament (Shrine of Koksai), believed in ghosts of 
grandparents and ancestors, and there have been three shrines. 

Tradition: rice agitation, home merit making, ordination, worship to the god, Thai ghost 
 festival, Chinese ghost festival, Buddhist Rent Day, New Year Festival, Songkran Festival, 
Chinese New Year, January 1st, Home Cleaning House, there were 3 days of practice: pay day; 
before the end of the year, to buy food before the store closes, day of worship; in the morning, "Pai 
lao Eia" was a god worship.to pay respect (make a wai)with meat, boiled pork, chicken, fish (5 
pieces of meat) paper of money – gold and traveling day was the new year's day, the second day of 
the first month of the year. Cheng Meng Day; “Cheng” means pure and “Meng” means brightness 

Culture: The building was a townhouse, a two-stored shop, traditional 
Chinese wedding, death body wasn’t kept at home, but was buried at the cemetery, there were 
ancestor worship every year.           

Restrictions:  Chinese people rarely get government privileges.  
Problems & Obstacles: drugs, gambling, wanted to have good people to help developing 

the trading area as better as it could, and to expand the commercial community. 
 

6) Community context of Ban Nam Lao village (Nyah or Chao bon people) 
Community context:   It’s an agricultural area, it’s a fertile community, most villagers 

were people in the area, the house’s building together, sharing food and relying on each other, 
most have been living together as a big family, at present, the economic and social conditions have 
changed, the descendants of the village have turned to work in Bangkok or other provinces.         

Background: History’s been unknown, living with grandparents since they were born 
     Physical characteristics: There were deciduous forests, bamboo trees and large trees that 

was distributed in different parts of the area.  
         Biodiversity: There have been a high wooden house, some are single-stored 

houses, home style was vary in many ways, most of them feed the animals for food such as 
chicken, pork, etc. 
        Economic characteristics: The occupation of most villagers was to grow rice and corn.  

Social characteristics: They relied on each other, adopt them to the current economic and 
social conditions. 

            Language: Most of them spoke Thai language, there have been just about 50 people who 
were 55 years that still used "Chao bon language", unfortunately no one inherited this language, 
and most villagers teach their children to speak local Thai or standard Thai that used in Nam Lao 
village. 

Faith: Most of villagers believed in exorcising ceremony, fortune teller, the officiating of 
ceremony called “Rîak Kwa ̌n or Su ̀u Kwa ̌n”, godfather, in addition, being responsible in the farm, 
house, and also in the community governance by being a village council, while men were 
responsible for housing, the practice of religious rituals and the practice of exorcism, as well as 
Thai herbal expert, villagers believe in Buddhism and spiritual. 

Tradition: The long tradition of "Nyah or Lao Chao bon people" was Funtrut or Ramtrut 
 (kind of dance) It was popular during the Songkran festival every year, the ceremony was held 
during the night, the ceremony would have to make a full 3 nights, which was to say that the 
people in the village went to cut Tontrut (kind of tree) in the forest, it was like a galangal tree, in a 
large pile, then danced around that tree, after that hacked that tree by sword to expel evil from the 
village.  
             Culture: lived together as kinship, shared and had a simple life 
            Restrictions:  There was no problem in communicating or using the language 
" Nyah or Lao Chao bon people "so far, most of them use Thai as the main language to 
communicate and used the language "Chao bon" with only those who can speak that was only old 
people aged over 55 years. 



ROMMAYASAN 171Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

Language: Thai, Lao and speak chinese with chinese people, Chaozhou is a medium 
language spoken in Lomsak. 

Faith: to worship the Temperament (Shrine of Koksai), believed in ghosts of 
grandparents and ancestors, and there have been three shrines. 

Tradition: rice agitation, home merit making, ordination, worship to the god, Thai ghost 
 festival, Chinese ghost festival, Buddhist Rent Day, New Year Festival, Songkran Festival, 
Chinese New Year, January 1st, Home Cleaning House, there were 3 days of practice: pay day; 
before the end of the year, to buy food before the store closes, day of worship; in the morning, "Pai 
lao Eia" was a god worship.to pay respect (make a wai)with meat, boiled pork, chicken, fish (5 
pieces of meat) paper of money – gold and traveling day was the new year's day, the second day of 
the first month of the year. Cheng Meng Day; “Cheng” means pure and “Meng” means brightness 

Culture: The building was a townhouse, a two-stored shop, traditional 
Chinese wedding, death body wasn’t kept at home, but was buried at the cemetery, there were 
ancestor worship every year.           

Restrictions:  Chinese people rarely get government privileges.  
Problems & Obstacles: drugs, gambling, wanted to have good people to help developing 

the trading area as better as it could, and to expand the commercial community. 
 

6) Community context of Ban Nam Lao village (Nyah or Chao bon people) 
Community context:   It’s an agricultural area, it’s a fertile community, most villagers 

were people in the area, the house’s building together, sharing food and relying on each other, 
most have been living together as a big family, at present, the economic and social conditions have 
changed, the descendants of the village have turned to work in Bangkok or other provinces.         

Background: History’s been unknown, living with grandparents since they were born 
     Physical characteristics: There were deciduous forests, bamboo trees and large trees that 

was distributed in different parts of the area.  
         Biodiversity: There have been a high wooden house, some are single-stored 

houses, home style was vary in many ways, most of them feed the animals for food such as 
chicken, pork, etc. 
        Economic characteristics: The occupation of most villagers was to grow rice and corn.  

Social characteristics: They relied on each other, adopt them to the current economic and 
social conditions. 

            Language: Most of them spoke Thai language, there have been just about 50 people who 
were 55 years that still used "Chao bon language", unfortunately no one inherited this language, 
and most villagers teach their children to speak local Thai or standard Thai that used in Nam Lao 
village. 

Faith: Most of villagers believed in exorcising ceremony, fortune teller, the officiating of 
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 Problems & Obstacles: There was no communication problem, but there was a problem 
with the language being lost because no one inherited, most of the Chao bon language was used to 
tease children and youth, so the language had not been spoken or taught.  

 
7) Community context of Lao Phuan, Dong Khui village 
Community context:  most of them were famers.  
Background: It was an agricultural area, a farm, a corn field 

the original settlers lived with their grandparents, but they were originally on the mountain, and 
moved down to the flat area and moved to Taphan Hin district, Phichit province.  

Physical characteristics: They were agricultures, lived in a group, not far away from 
eachother, traveling quite hard, the weather was cool. 

Biodiversity: The house was a high wooden platform, some were concrete single- 
stored houses, there were many different styles of houses, and temple was the community center. 

Economic characteristics: Most of them grew rice, gardening, and young people worked 
in the city and the other province, the elderly were at home. 

Social characteristics: Thai nationality and Thai race, local food; fermented fish, pickled- 
fish, and grilled fish, Pet; pig and chicken, there have been 2 upper level schools.  

     Language: most of them speak Lao Phuan, Lao Phuan dialect; the word “board” called 
“kradaan”, the word in standard Thai like “Khanomcheen” (kind of noodle) called “Khao Puun”; 
“the moon” called “E-girng” called; “mortar” called “Soi”; “Spoon” called “Buang”; “Speak” 
called “Wao”. 

Faith:  Believed in buddhism, followed the Buddha’s teaching, Festivals; 
Kathin, Loy krathong, Songkran. 

                        Culture: Traditional Thai style dress, Buddhist Lent, the end of Buddhist Rent, and Kathin 
 Ceremony held in the temple.               

                     Tradition: lived as a relatives, relied on each other, most of the culture were from the city, 
 the youth followed that along with their ancestors. 

Restrictions: There’s trouble in communicating. 
Problems & Obstacles: There were few and common problems like other community, 

that was their descendants did not speak Lao Phuan language ignoring it, and it would be lost from 
their society.  

 
4.2 Building the Learning Society of Language and Cultural Diversity 

Group Involvement: The more familiar and more intimate, collaborate on well 
equipment Arrangement. 

Talk and discussion: Some of the ideas were shared by group leaders and pointers in 
conversation. 

Group activities: everyone had collaborated, Activities were led and offered by leader. 
Suggestions: did not dare to give suggestion much, just informed that one wasn’t good at speaking, 
but took the advice from the leader. The problems solution:  They were rarely interested in solving 
the problems, they thought it was the responsibility of the leaders and the government to solve the 
problems, It's a habit that just helped and relied on oneself, group leaders made group members 
familiarized themselves with each other, then they could discus among the group that focused on 
community problems in various areas, to analyze the causes, the real reason that happened today 
by providing knowledge and understanding within the group to solve problems and develop 
problems associated with the development of the problem in terms of economic, social and 
environmental issues, encourage the community members of the group be knowledgeable in many 
aspects and integrated knowledge to help promote and solve the problems for further community 
development. For problems solutions and community development, they only waited for the 
leaders to suggest and follow what they were going to do. Observation of sample behavior, Native 
of Sadiang people, Thailom people, Na Saeng Villagers, Hill Tribe people from Kheknoi and Khek 
dam villages, Lao Phuan of Dong Khui Village, and Nyah (Chao bon) of Ban Nam Lao village, 
activity participation and suggestions, and problems solution were not different in every 
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problems, It's a habit that just helped and relied on oneself, group leaders made group members 
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community that were the leaders offered the ideas and all matters, then the groups supported all 
them. 

Observations of all groups in all communities, they did not have a place to build a learning 
 society, Children in the community did not pay attention to the local wisdom of the community 
and most of the people in the community did not care about it, just let it was as usual, But they did 
care of their own livelihood, while running activities to build a learning society of language and 
cultural diversity, from all interviews, there was no problems, just there were some agreements to 
participate activities. 

A model development of the learning society of sustainable language and cultural 
diversity of Phetchabun province at Dongkhui village, Dongkhui Sub-district of Chon Dean 
District was the most appropriate area. 

To build a model development of the learning society of sustainable language and cultural 
 diversity of Phetchabun province had run at the headman's home during the research period only, 
There was no different in the activities of the Dong Khui group during interview because each 
group had to travel from far to build the learning society of sustainable language and cultural 
diversity in Dong Khui sub-district. It could not build a society of learning the diversity of 
language and culture for all groups together. 

 
Limitations and obstacles to build the learning society 

The study of community context, to build a model development of the learning society of  
sustainable language and cultural diversity of Phetchabun province found that there was no scholar 
to help to build learning community seriously, continuously, it’s lack of strong leaders, formal 
local leaders, and informal leaders, community leaders rarely focused on building a learning 
society, leaders in bureaucracy and community were not able to act as community faith, 
government officials in each workplace had very little working relationship, Educational agencies 
also could not be intellectual relevance of community etc. 

Learning activities that related to the life of the community must be based on the original 

 or changing lifestyle in which to improve, If you wanted to change, made sure it's really good to 
the community, It's important to not neglect the activities that strengthened the society, so that the 
members of the community had the same mind, feeling love, cherish the land and had a strong 
commitment to community development, It could not be done by any one agency, either alone or 
in the same way as in the past that wasted the country's budget, it also made the community 
development promotion delayed and not covered in all contexts. 

 
Evaluation of building a model development of the learning society of sustainable language 
and cultural diversity of Phetchabun province 

Evaluation of a research project was an important step that could not be neglected, the 
results of the evaluation would reflect the progress of the research project and the results of the 
past research project as well as the weaknesses, strengths, problems and obstacles of the research 
project, It was useful to consider, to seek and to determine how to implement or improve 
measurement, this allowed the research project to run smoothly and to achieve the objectives. 
After completion of the research project and activities, in order to develop a model 
development of the learning society of sustainable language and cultural diversity of Phetchabun 
province, the research team had not left the area, but still constantly monitoring and evaluating the 
continuity, and the progression of those projects, throughout activities, joined the research team 
and the community research team, then approximately 1 month, The results of the discussion were 
as follows. 

1. Building a model development of the learning society of sustainable language and 
cultural diversity was a useful project, things to be considered was what to do for villagers benefit, 
not only for one group that invested, but also how to increase the income for community, this is 
what the villagers had asked the research team to think of future problems. 

2. The unity of the community, community showed to the research team that they had 
cooperation, love, harmony, trust in co-operation, and joint problem solving of the community, 
better than the first time that conducted research in the area. 
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3. The villagers learned together with the research team, including the continuation of 
 the villagers brought the results of research to solve problems or develop community, focused on 
the needs and constraints of the community. 

4. The research team should cooperate with the network of community organizations to 
develop the project continuously. It was also good for the villagers to develop strength for the 
community to solve the problem of poverty, the knowledge of the project should be expanded to 
spread the results to personnel and disseminate to the public, and the research team should monitor 
the potential impacts on the community. 

 
Conclusion  

Research on a model development of the learning society of sustainable language and 
cultural diversity in Phetchabun province, population and sample were native villagers, 
Bansadiang villagers, Thai Lom people, the Chinese, Hill-tribes, Nyah people (Chao-bon) and Lao 
Phuan. The objectives were to study the context of the community, its history, its traditions and its 
limitations, problems and obstacles on a model development of the learning society of sustainable 
language and cultural diversity in Phetchabun province. And to monitor and evaluate of building 
the model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity. The 
tools were the interview and the observation forms, Analyze the data by summarizing then 
described and recommendations were as follows: 

Community context 
The community context had difference in 2 communities; Khek Noi village 

and Phet dam village, the areas were the steep mountain, but the rest areas were flat. They were 
Thai ethnicities, Thai nationality, there were Chinese in almost every area at Lomsak district. 
There were Buddhists in every community, there were both Buddhists and Christians in some 
communities, some Chinese were Buddhists, but some were Confucians. The faith was almost the 
same in everywhere, there was just slightly different faith in some groups, especially about 
believing in the ghost. Tradition, overall, was almost the same as general Thai tradition, just in 

only some community, there was different that they kept some unique tradition for their children. 
Culture was the same, Restrictions were the same, and especially for community boundaries and 
educational opportunities. There were the same problems in every community. 
 

Limitations and Problems 
The limitations of each community were the same in terms of community 

boundaries, livelihoods, local animal husbandry. Problems and obstacles to build the learning 
society of language and cultural diversity. It was lack of a good leader who was intellectual. It was 
lack of place for group activities to build the learning society in the community because of limited 
space. There were some different social overlaps, and some people thought that the traditions were 
not related their community. They could join the group to build the learning society, especially the 
elderly, but accommodation, meals, travel expenses must be provided, and it required a lot of 
money to build and combine the learning society from different group to a single group. 

 
Building a learning society of language and cultural diversity in Phetchabun 

province, Thailand 
It had to use a lot of money for traveling, providing accommodation, food and 

 much more for overnight activities to build the learning society of language and cultural diversity 
could be in only within the community groups at the time of research, because it had less support 
budget, it took part during research period, because after the researcher returned home, everyone 
had to make a living for the family, so it had done only in a short time and within their group only. 

 
Monitoring, Evaluating of building the learning society of language and cultural 

diversity in Phetchabun province, Thailand 
1. Follow up the community groups that the researcher conducted in groups. 

They had got knowledge, solved problems and found solutions for development for their own 
communities 
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2. Bring all community groups together, it required a lot of budget for traveling, 
Accommodation, food and medicine, but it had to do so to strengthen communities for sustainable 
development.  
 
Recommendations   

It is recommended that further studies should be conducted for other community that have 
diversity in languages, cultures and other communities that have diversity in wisdom, ethnicity etc. 
should also be conducted in order to strengthen the community for sustainable development of the 
Community, Region and Nation. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง ในจงัหวดั
มหาสารคาม และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจงัหวดั
มหาสารคาม โดยด าเนินการศึกษาวิจยัมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในเขตจงัหวดั
มหาสารคาม ท่ีมุ่งเน้นในการผลิตขา้วกลอ้งอินทรีย ์ซ่ึงเป็นขา้วกลอ้งปลอดสารเคมีจ านวน 4 กลุ่ม 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสนทนากลุ่ม ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ประธานกลุ่มในการสนทนา
จ านวน 4 คน ผูว้ิจยัจ  านวน 3 คน และผูช่้วยวิจยัจ  านวน 2 คน ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง หลงัจาก
การสนทนากลุ่มเรียบร้อย ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษา
พบว่า การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ลิตข้าวกล้องตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน อันเกิดจากการสร้างเครือข่าย , การเรียนรู้ ตลอดจน
กระบวนการบริหารจดัการภายในกลุ่ม, การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประเด็นส าคญั 
คือ การน าเสนอเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงระหวา่งเร่ืองขา้วกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าการตลาด เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยให้กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งเพิ่มศกัยภาพทางการบริหารจดัการ รวมถึงสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค จนในทา้ยท่ีสุด
ก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของกลุ่มและสามารถอยูร่อดต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 
 This research aims (1) to study value chain of rice producers and (2) to build up 
community strength of rice producers in Mahasarakham province. The research is conducted using 
target groups as four rice producers in Mahasarakham province that focus on the organic brown rice 
producers. The data collection was conducted by focus groups method which participants include 
four leaders of rice producers, three researchers, two assistant researchers and three hours for focus 
group discussion. The data analysis performs using content analysis, after the group discussion. The 
results found that the build up community strength of rice producers according to the value chain 
concept that consist of primary activities and support activities cause of network creating, learning, 
internal processing and the supporting from relevant department. Especially, the telling story 
combines between rice story and local wisdom for marketing that is important factor to help added 
management potential of rice producers. Moreover, it creates competitive ability under uncertainty 
environment and the changing consumer behavior and the finally cause the community strength and 
survival. 
 
Keyword: rice procedure, value vhain, building up strength, Mahasarakham province 
 
บทน า 

ในปี 1980 ไดมี้การน าเสนอแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Porter, 1980) ซ่ึงแนวคิดนั้นแสดงให้เห็น
ถึงห่วงโซ่คุณค่าวา่มีบทบาทส าคญัต่อกลุ่มหรือองคก์ารเป็นอยา่งมาก การเพิ่มคุณค่าลงไปในห่วงโซ่
อุปทานของสินคา้  ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะท าให้กลุ่มหรือองค์การนั้นประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจทันที (Sathitdhiensiri, 2015) แนวคิดของการพฒันาห่วงโซ่คุณค่า คือ การบริหาร
กิจกรรมในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือประโยชน์ใหก้บัสินคา้ ผลิตภณัฑ์
หรือบริการ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดยเร่ิมตั้งแต่ กิจกรรมส่วนต้นน ้ า 

 
 

กิจกรรมส่วนกลางน ้ า กิจกรรมส่วนปลายน ้ า และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การพฒันาเทคโนโลยี  การจดัหา 
ทั้งหมดนั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในการท าหน้าท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั (Eamlaorpakdee, 
2012) โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้ว
กลอ้งในจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากหากกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งมีการด าเนินการตามหลกักิจกรรม
ส่วนตน้น ้า กิจกรรมส่วนกลางน ้า กิจกรรมส่วนปลายน ้า และกิจกรรมสนบัสนุนของห่วงโซ่คุณค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพแลว้นั้นจะสามารถสร้างให้กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งมีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนได้
หรือไม่ ดงันั้น เพื่อตอ้งการทราบวา่ห่วงโซ่คุณค่าจะส่งผลต่อการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิต
ขา้วกลอ้งไดอ้ยา่งไร การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงไดใ้ชว้ธีิการสนทนากลุ่ม (Focus groups) ของกลุ่มผูผ้ลิต
ขา้วกลอ้ง แลว้น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในการตีความสรุปผล 
โดยรูปแบบการน าเสนอท่ีปรากฏในงานวิจยัน้ีจะประกอบไปดว้ย การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การออกแบบงานวิจยัโดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยคาดว่าผลการวิจยัจะเป็น
แนวทางในการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งต่อไปในอนาคต   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
 แนวคิด  ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) แสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบของกิจกรรมต่างๆ ใน 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ซ่ึงห่วงโซ่อุปทานเป็นกระบวนการในการบูรณาการองคก์รต่าง ๆ ท่ี
มีส่วนร่วมในการเปล่ียนวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่งผา่นสินคา้เหล่านั้นให้แก่ผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย (Vogot, 2005) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โซ่อุปทาน ซ่ึงโซ่อุปทานไดร้วมเอาตน้ทุน เวลา การ
ขนส่ง การบรรจุและการจดัเก็บทั้งหมดซ่ึงอาจเก่ียวเน่ืองกบัขั้นตอนท่ีต่างกนัในกระบวนการผลิต 
เพื่อให้สามารถส่งมอบสินคา้ในกระบวนการผลิตให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม แนวคิดหน่ึงท่ีเป็น
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กิจกรรมในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือประโยชน์ใหก้บัสินคา้ ผลิตภณัฑ์
หรือบริการ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดยเร่ิมตั้งแต่ กิจกรรมส่วนต้นน ้ า 

 
 

กิจกรรมส่วนกลางน ้ า กิจกรรมส่วนปลายน ้ า และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การพฒันาเทคโนโลยี  การจดัหา 
ทั้งหมดนั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในการท าหน้าท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั (Eamlaorpakdee, 
2012) โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้ว
กลอ้งในจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากหากกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งมีการด าเนินการตามหลกักิจกรรม
ส่วนตน้น ้า กิจกรรมส่วนกลางน ้า กิจกรรมส่วนปลายน ้า และกิจกรรมสนบัสนุนของห่วงโซ่คุณค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพแลว้นั้นจะสามารถสร้างให้กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งมีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนได้
หรือไม่ ดงันั้น เพื่อตอ้งการทราบวา่ห่วงโซ่คุณค่าจะส่งผลต่อการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิต
ขา้วกลอ้งไดอ้ยา่งไร การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงไดใ้ชว้ธีิการสนทนากลุ่ม (Focus groups) ของกลุ่มผูผ้ลิต
ขา้วกลอ้ง แลว้น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพในการตีความสรุปผล 
โดยรูปแบบการน าเสนอท่ีปรากฏในงานวิจยัน้ีจะประกอบไปดว้ย การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การออกแบบงานวิจยัโดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยคาดว่าผลการวิจยัจะเป็น
แนวทางในการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งต่อไปในอนาคต   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
 แนวคิด  ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) แสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบของกิจกรรมต่างๆ ใน 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ซ่ึงห่วงโซ่อุปทานเป็นกระบวนการในการบูรณาการองคก์รต่าง ๆ ท่ี
มีส่วนร่วมในการเปล่ียนวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่งผา่นสินคา้เหล่านั้นให้แก่ผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย (Vogot, 2005) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โซ่อุปทาน ซ่ึงโซ่อุปทานไดร้วมเอาตน้ทุน เวลา การ
ขนส่ง การบรรจุและการจดัเก็บทั้งหมดซ่ึงอาจเก่ียวเน่ืองกบัขั้นตอนท่ีต่างกนัในกระบวนการผลิต 
เพื่อให้สามารถส่งมอบสินคา้ในกระบวนการผลิตให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม แนวคิดหน่ึงท่ีเป็น
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แนวคิดท่ีโดดเด่นของห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นส่วนขบัเคล่ือนให้องคก์ารสามารถท่ีจะน าศกัยภาพมาใช้
ให้เกิดความครอบคลุมในกระบวนการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทัง่สินค้าถึงมือผูบ้ริโภคนั้น ได้แก่ 
แนวคิด  ห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีท าให้สภาพแวดล้อมภายในมีความสามารถส าหรับการ
พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน (Hopkins, 2009) เพราะประสิทธิภาพของการแบ่งปันสารสนเทศ
และขอ้มูลข่าวสารภายในระหว่างองค์กรในห่วงโซ่ท่ีเก่ียวขอ้ง จะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดใน
การจดัสรรทรัพยากรให้เขา้สู่ระบบการพฒันาเพื่อให้ยากส าหรับการลอกเลียนแบบของคู่แข่งขนั 
(Fearne, 2008; Fearne & Martinez, 2012) ดงันั้นห่วงโซ่คุณค่าจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการ
เพิ่มคุณค่าและสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ตามค านิยามของห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การ
เช่ือมโยงของมูลค่ากิจกรรมในการสร้างสรรคจ์ากวตัถุดิบพื้นฐานสู่การควบคุมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จ
และขายให้แก่ลูกค้า ตามแนวคิดของ Don and Maryanne (1995) ในขณะเดียวกัน ห่วงโซ่คุณค่า 
หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัปัจจยัการผลิต โดยเร่ิม
ตั้งแต่กระบวนการน าวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต กระบวนการจดัจ าหน่าย กระบวนการ
จดัส่งสินคา้สู่ผูบ้ริโภค และกระบวนการบริการหลงัการขาย ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Porter (1980) ท่ีมองว่า ธุรกิจขา้วเป็นลูกโซ่แห่งกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์คุณค่าต่อเน่ืองสัมพนัธ์กัน
เหมือนกบัลูกโซ่ เพื่อส่งมอบคุณค่าทั้งหมดให้กบัลูกคา้ โดยแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมเป็นช่วง ๆ นบัตั้งแต่การน าวตัถุดิบท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจ  าหน่าย เขา้สู่กิจกรรมการผลิต จนกระทัง่
ผา่นออกมาเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป และส้ินสุดท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย รวมทั้ง
กิจกรรมการบริการหลงัการขาย เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ขา้วท่ีสามารถตอบสนองแก่ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
  แนวความคิดทีเ่กี่ยวกบัความเข้มแข็งของชุมชน 
 ชุมชนเป็นรากฐานของประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมท่ีส าคญัในการสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ให้กบัประเทศ ถา้ฐานรากเขม้แข็งหรือแข็งแรงแลว้ประเทศก็จะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี ความเขม้แข็งของชุมชนจึงได้รับความสนใจและให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันั้น ความ
เขม้แข็งของชุมชน หมายถึง การพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั (Office of the National Fund for Housing and Urban Communities, 
Office of Rajabhat Institutes Council, Ministry of University Affairs, 2003 : 4) ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

 
 

กบัแนวคิดของ Taoprasert (2009) ท่ีวา่ ความเขม้แขง็ของชุมชน เป็นกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัดว้ย
จิตส านึกร่วมกนั มีบทบาทและขีดความสามารถในการจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ
ตนบนพื้นฐานของสิทธิร่วมกันอย่างเท่าเทียมและพึ่ งพาตนเองได้ โดยอาศัยองค์กร/กลไก /
กระบวนการ และกิจกรรมทั้งหลายท่ีกลุ่มประชาชนจดัข้ึนในลกัษณะหุ้นส่วนท่ีเกิดจากความรัก
ความสมานฉนัท์และเอ้ืออาทรต่อกนั เครือข่ายในแนวราบและเป็นองค์รวม โดยท่ีชุมชนจะมีความ
เข้มแข็งตามท่ีคาดหวงัและต้องการได้นั้ น จะตอ้งประกอบไปด้วย 4 ประการ ตามแนวคิดของ 
Poung-ngam (2002 : 4) ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป็นชุมชนท่ีมีสภาพรวมกนัเป็นปึกแผน่ คือ สมาชิกชุมชนมีศกัยภาพ มีการพ่ึงพาอาศยั
และร่วมมือกนัในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม ทั้งดา้นอาชีพ วฒันธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม การพฒันาชุมชน และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 2.  เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพท่ีพึ่งพิงตนเองไดใ้นระดบัสูง โดยมีทุน  แรงงาน ทรัพยากร เพื่อ
เป็นการยงัชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเอง และการพึ่งพิงภายนอกอยูใ่นลกัษณะท่ีชุมชนมีอ านาจใน
การจดัการ การเลือกสรร การตดัสินใจ การมีส่วนร่วมสูง 
 3.  เป็นชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
โดยอาศยัความรู้และกลไกภายในชุมชน ก าหนดแนวทางของการแกปั้ญหา โดยอาศยัความร่วมมือ
ภายในชุมชนเป็นหลกั 
 4.  เป็นชุมชนท่ีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้สร้าง 
ภูมิปัญญาของตนเองในดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจดัการ การปกครอง วฒันธรรม ฯลฯ มี
ผลใหชุ้มชนมีความรู้และความสามารถท่ีจะพฒันาตนเอง และถ่ายทอดความรู้นั้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
  1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม  
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ การมุ่งศึกษาระบบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ
จนกระทัง่เป็นผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้งสู่ผูบ้ริโภค ภายใตก้รอบแนวคิดของห่วงโซ่อุปทานท่ีจะน าไปสู่
การ  พิจารณาปัจจยัท่ีสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง 
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แนวคิดท่ีโดดเด่นของห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นส่วนขบัเคล่ือนให้องคก์ารสามารถท่ีจะน าศกัยภาพมาใช้
ให้เกิดความครอบคลุมในกระบวนการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทัง่สินค้าถึงมือผูบ้ริโภคนั้น ได้แก่ 
แนวคิด  ห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีท าให้สภาพแวดล้อมภายในมีความสามารถส าหรับการ
พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน (Hopkins, 2009) เพราะประสิทธิภาพของการแบ่งปันสารสนเทศ
และขอ้มูลข่าวสารภายในระหว่างองค์กรในห่วงโซ่ท่ีเก่ียวขอ้ง จะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดใน
การจดัสรรทรัพยากรให้เขา้สู่ระบบการพฒันาเพื่อให้ยากส าหรับการลอกเลียนแบบของคู่แข่งขนั 
(Fearne, 2008; Fearne & Martinez, 2012) ดงันั้นห่วงโซ่คุณค่าจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการ
เพิ่มคุณค่าและสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ตามค านิยามของห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การ
เช่ือมโยงของมูลค่ากิจกรรมในการสร้างสรรคจ์ากวตัถุดิบพื้นฐานสู่การควบคุมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จ
และขายให้แก่ลูกค้า ตามแนวคิดของ Don and Maryanne (1995) ในขณะเดียวกัน ห่วงโซ่คุณค่า 
หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัปัจจยัการผลิต โดยเร่ิม
ตั้งแต่กระบวนการน าวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต กระบวนการจดัจ าหน่าย กระบวนการ
จดัส่งสินคา้สู่ผูบ้ริโภค และกระบวนการบริการหลงัการขาย ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Porter (1980) ท่ีมองว่า ธุรกิจขา้วเป็นลูกโซ่แห่งกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์คุณค่าต่อเน่ืองสัมพนัธ์กัน
เหมือนกบัลูกโซ่ เพื่อส่งมอบคุณค่าทั้งหมดให้กบัลูกคา้ โดยแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมเป็นช่วง ๆ นบัตั้งแต่การน าวตัถุดิบท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจ  าหน่าย เขา้สู่กิจกรรมการผลิต จนกระทัง่
ผา่นออกมาเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป และส้ินสุดท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย รวมทั้ง
กิจกรรมการบริการหลงัการขาย เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ขา้วท่ีสามารถตอบสนองแก่ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
  แนวความคิดทีเ่กี่ยวกบัความเข้มแข็งของชุมชน 
 ชุมชนเป็นรากฐานของประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมท่ีส าคญัในการสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ให้กบัประเทศ ถา้ฐานรากเขม้แข็งหรือแข็งแรงแลว้ประเทศก็จะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี ความเขม้แข็งของชุมชนจึงได้รับความสนใจและให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันั้น ความ
เขม้แข็งของชุมชน หมายถึง การพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั (Office of the National Fund for Housing and Urban Communities, 
Office of Rajabhat Institutes Council, Ministry of University Affairs, 2003 : 4) ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

 
 

กบัแนวคิดของ Taoprasert (2009) ท่ีวา่ ความเขม้แขง็ของชุมชน เป็นกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัดว้ย
จิตส านึกร่วมกนั มีบทบาทและขีดความสามารถในการจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ
ตนบนพื้นฐานของสิทธิร่วมกันอย่างเท่าเทียมและพึ่ งพาตนเองได้ โดยอาศัยองค์กร/กลไก /
กระบวนการ และกิจกรรมทั้งหลายท่ีกลุ่มประชาชนจดัข้ึนในลกัษณะหุ้นส่วนท่ีเกิดจากความรัก
ความสมานฉนัท์และเอ้ืออาทรต่อกนั เครือข่ายในแนวราบและเป็นองค์รวม โดยท่ีชุมชนจะมีความ
เข้มแข็งตามท่ีคาดหวงัและต้องการได้นั้ น จะตอ้งประกอบไปด้วย 4 ประการ ตามแนวคิดของ 
Poung-ngam (2002 : 4) ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป็นชุมชนท่ีมีสภาพรวมกนัเป็นปึกแผน่ คือ สมาชิกชุมชนมีศกัยภาพ มีการพึ่งพาอาศยั
และร่วมมือกนัในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม ทั้งดา้นอาชีพ วฒันธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม การพฒันาชุมชน และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 2.  เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพท่ีพ่ึงพิงตนเองไดใ้นระดบัสูง โดยมีทุน  แรงงาน ทรัพยากร เพื่อ
เป็นการยงัชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเอง และการพึ่งพิงภายนอกอยูใ่นลกัษณะท่ีชุมชนมีอ านาจใน
การจดัการ การเลือกสรร การตดัสินใจ การมีส่วนร่วมสูง 
 3.  เป็นชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
โดยอาศยัความรู้และกลไกภายในชุมชน ก าหนดแนวทางของการแกปั้ญหา โดยอาศยัความร่วมมือ
ภายในชุมชนเป็นหลกั 
 4.  เป็นชุมชนท่ีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้สร้าง 
ภูมิปัญญาของตนเองในดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจดัการ การปกครอง วฒันธรรม ฯลฯ มี
ผลใหชุ้มชนมีความรู้และความสามารถท่ีจะพฒันาตนเอง และถ่ายทอดความรู้นั้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
  1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม  
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ การมุ่งศึกษาระบบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ
จนกระทัง่เป็นผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้งสู่ผูบ้ริโภค ภายใตก้รอบแนวคิดของห่วงโซ่อุปทานท่ีจะน าไปสู่
การ  พิจารณาปัจจยัท่ีสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง 
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3.  ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้ง ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม         
มีจ  านวน 6 กลุ่ม (The Community Development Department of Maha Sarakham Province. 2015) 
ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 กลุ่มตามแนวคิดของ Kitzenger (1995) ท่ีกล่าววา่ จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 4 
คนต่อกลุ่มการสนทนา เพียงพอต่อการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มได ้โดยพิจารณาการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นสมศรี-หนองโก อ าเภอกนัทรวชิยั 
2. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นหนองโจด  อ าเภอเมือง 
3. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นโนนสมบูรณ์  อ าเภอเมือง 
4. กลุ่มขา้วกลอ้งกุดรัง  อ าเภอกุดรัง 

  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นประธานกลุ่มขา้วกลอ้งท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และ
มุ่งเน้นในการผลิตขา้วกล้องอินทรีย ์ซ่ึงเป็นขา้วกล้องปลอดสารเคมี  และมีประสบการณ์ในการ
จ าหน่ายทั้งในและต่างจงัหวดั ตลอดจนเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้เร่ืองขา้วกลอ้งเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kruger และ Casey (2000) ท่ีกล่าววา่ การสนทนากลุ่มนั้นควรจะประกอบดว้ยกลุ่ม
ของคนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนั (homogeneous) 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)  มุ่งศึกษาระบบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนกระทัง่เป็นผลิตภณัฑ์ขา้ว
กลอ้งสู่ผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความเขม้แขง้ให้แก่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจงัหวดั
มหาสารคาม ซ่ึงมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1) ผูว้จิยัไดร่้วมประชุมเพื่อการวางแผน ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีสนใจในการศึกษา  
2) ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มขา้วกลอ้งจากส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดั

มหาสารคาม และจากส านกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัขา้วกล้อง
เบ้ืองตน้ และด าเนินการเลือกกลุ่มตวัอยา่งและตดัสินใจเลือกสถานท่ีส าหรับการจดัสนทนากลุ่มและ
ค านวณค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

3) ผูว้ิจยัด าเนินการลงพื้นท่ีเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
ช้ีแจงรายละเอียดในหนงัสือยนิยอมการเขา้ร่วมโครงการวิจยั ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทราบและลง
นาม แสดงความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวจิยั 

4) การด าเนินการสนทนากลุ่มจากประธานกลุ่มขา้วกลอ้งทั้ง 4 กลุ่ม น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ผลการวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  
เคร่ืองมือในการวจัิย  
 การด าเนินการโดยใช้ข้อค าถามเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured 
Interview) ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีเป็นลักษณะปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ของแต่ละคนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัน้ี ใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบดว้ย
ผูว้จิยัจ  านวน 3 คน และผูช่้วยวจิยัจ  านวน 2 คน ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) การเปิดการสนทนากลุ่ม โดยผูด้  าเนินการสนทนา แนะน าผูเ้ขา้ร่วมและสร้างปฏิสัมพนัธ์
เพื่อสร้างความคุน้เคยและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการสนทนา จากนั้นเร่ิมประเด็นการสนทนา
ไปตามล าดบัประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว ้

2) ระหว่างด าเนินการสนทนากลุ่ม ผูช่้วยวิจัยท าหน้าท่ีในการจดบันทึกข้อความ การ
บนัทึกเสียงระหวา่งการสนทนา และสังเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
สนทนากลุ่ม 3 ชัว่โมง  

3) การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากด าเนินการสนทนากลุ่มเรียบร้อยแลว้ ด าเนินการถอดเทป 
และใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลซ ้ าจากผูร่้วมวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้ง 

4) การรายงานผลการวจิยั และสรุปการวจิยั 
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3.  ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้ง ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม         
มีจ  านวน 6 กลุ่ม (The Community Development Department of Maha Sarakham Province. 2015) 
ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 กลุ่มตามแนวคิดของ Kitzenger (1995) ท่ีกล่าววา่ จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 4 
คนต่อกลุ่มการสนทนา เพียงพอต่อการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มได ้โดยพิจารณาการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นสมศรี-หนองโก อ าเภอกนัทรวชิยั 
2. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นหนองโจด  อ าเภอเมือง 
3. กลุ่มขา้วกลอ้งบา้นโนนสมบูรณ์  อ าเภอเมือง 
4. กลุ่มขา้วกลอ้งกุดรัง  อ าเภอกุดรัง 

  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นประธานกลุ่มขา้วกลอ้งท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และ
มุ่งเน้นในการผลิตขา้วกล้องอินทรีย ์ซ่ึงเป็นขา้วกล้องปลอดสารเคมี  และมีประสบการณ์ในการ
จ าหน่ายทั้งในและต่างจงัหวดั ตลอดจนเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้เร่ืองขา้วกลอ้งเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kruger และ Casey (2000) ท่ีกล่าววา่ การสนทนากลุ่มนั้นควรจะประกอบดว้ยกลุ่ม
ของคนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนั (homogeneous) 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)  มุ่งศึกษาระบบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนกระทัง่เป็นผลิตภณัฑ์ขา้ว
กลอ้งสู่ผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความเขม้แขง้ให้แก่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจงัหวดั
มหาสารคาม ซ่ึงมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1) ผูว้จิยัไดร่้วมประชุมเพื่อการวางแผน ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีสนใจในการศึกษา  
2) ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มขา้วกลอ้งจากส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดั

มหาสารคาม และจากส านกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัขา้วกล้อง
เบ้ืองตน้ และด าเนินการเลือกกลุ่มตวัอยา่งและตดัสินใจเลือกสถานท่ีส าหรับการจดัสนทนากลุ่มและ
ค านวณค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

3) ผูว้ิจยัด าเนินการลงพื้นท่ีเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
ช้ีแจงรายละเอียดในหนงัสือยนิยอมการเขา้ร่วมโครงการวิจยั ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทราบและลง
นาม แสดงความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวจิยั 

4) การด าเนินการสนทนากลุ่มจากประธานกลุ่มขา้วกลอ้งทั้ง 4 กลุ่ม น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ผลการวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  
เคร่ืองมือในการวจัิย  
 การด าเนินการโดยใช้ข้อค าถามเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured 
Interview) ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีเป็นลักษณะปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ของแต่ละคนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัน้ี ใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบดว้ย
ผูว้จิยัจ  านวน 3 คน และผูช่้วยวจิยัจ  านวน 2 คน ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) การเปิดการสนทนากลุ่ม โดยผูด้  าเนินการสนทนา แนะน าผูเ้ขา้ร่วมและสร้างปฏิสัมพนัธ์
เพื่อสร้างความคุน้เคยและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการสนทนา จากนั้นเร่ิมประเด็นการสนทนา
ไปตามล าดบัประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว ้

2) ระหว่างด าเนินการสนทนากลุ่ม ผูช่้วยวิจัยท าหน้าท่ีในการจดบันทึกข้อความ การ
บนัทึกเสียงระหวา่งการสนทนา และสังเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
สนทนากลุ่ม 3 ชัว่โมง  

3) การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากด าเนินการสนทนากลุ่มเรียบร้อยแลว้ ด าเนินการถอดเทป 
และใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลซ ้ าจากผูร่้วมวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้ง 

4) การรายงานผลการวจิยั และสรุปการวจิยั 
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ผลการวจัิย  
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงเก่ียวกบักิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ

สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งในจงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ 
 
1. กจิกรรมส่วนต้นน า้   
กิจกรรมส่วนน้ี เก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิตขา้ว พิจารณาตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุขา้ว การส่งเสริมการ

ผลิตขา้ว การเก็บเก่ียวและการตรวจสอบมาตรฐานขา้ว  ส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจังหวดั
มหาสารคาม นิยมใชพ้นัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมนิล ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี และขา้วลืมผวั และ
ใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการปลูกขา้วท่ีมุ่งเนน้การน าระบบเกษตรอินทรียเ์ขา้มาใชใ้นการปลูกขา้ว 
เป็นการผลิตขา้วแบบปลอดสารเคมี หรือท่ีเรียกว่า “ขา้วกลอ้งอินทรีย”์ ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
นิยมทานอาหารสุขภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งสามารถจ าหน่ายขา้วในราคาท่ีสูงข้ึน และยงัส่งผลให้
ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วมีตน้ทุนท่ีลดลง มีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค านึงถึง
กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตร
จงัหวดั ในการใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และความช่วยเหลือ  

2. กจิกรรมส่วนกลางน า้   
กิจกรรมส่วนน้ี เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตขา้ว ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองของการ

แปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว และค านึงเร่ืองคุณภาพของการแปรรูป  การจดัเก็บผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสม
โดยไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐในส่วนของเร่ืองการรับรอง
มาตรฐานของโรงเรือนท่ีใช้ส าหรับการจดัเก็บ หรือท ากิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ ส าหรับการ
แปรรูปกลุ่มมีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัตามความถนัดและความสามารถของกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กบัขา้วกลอ้ง ดงัเช่น  การแปรรูปเป็นลกัษณะของการกะเทาะเปลือกให้กลายเป็นขา้วกลอ้ง และการ
บรรจุหีบห่อดว้ยการอดัสุญญากาศ, ขา้วกลอ้งงอก, น ้าขา้วกลอ้ง, ขา้วก่ึงส าเร็จรูป (โจก๊ก่ึงส าเร็จรูป), 
บวัลอย, ขา้วเกรียบ,  เจลลา้งมือ และท่ีพอกหนา้ เป็นตน้ 

3. กจิกรรมส่วนปลายน า้   
กิจกรรมส่วนน้ี เป็นกระบวนการพิจารณาระบบตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการแข่งขนั และการ

ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ขา้ว ซ่ึงผูผ้ลิตขา้วกลอ้งในจงัหวดัมหาสารคามนั้น มุ่งเนน้การน าเสนอ

 
 

เร่ืองราว วิถีชีวิตท่ีแสดงความเป็นตวัตนอยา่งแทจ้ริงของเกษตรกร ทั้งการแต่งกาย  บุคลิกภาพ การ
แสดงความจริงใจกบัผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ีมีการสร้างแรง
ดึงดูดความสนใจในการเลือกซ้ือ จากการจดัท าบรรจุหีบห่อท่ีมีลวดลายสวยงาม และเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภณัฑ์  ผา่นกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายท่ีมุ่งเน้น  “การเล่าเร่ืองราว (story)”  ต่อผูบ้ริโภค, อาศยัปาก
ต่อปากของผูบ้ริโภค (Word of mount), การสาธิตผลิตภณัฑ ์(Demonstrations)  ตลอดจนการพยายาม
หารูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลาย  และอาศยัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการหาตลาด 
ออกงานแสดงสินคา้   
 
ตารางท่ี 1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องในจังหวดั 
    มหาสารคาม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
ความเข้มแข็ง 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของข้าวกล้อง 
กจิกรรมหลกั กจิกรรม

สนับสนุน กจิกรรมต้นน า้ กจิกรรมกลางน า้ กจิกรรมปลาย
น า้ 

- หน่วยงานท่ีให้
การสนบัสนุน
กระบวนการทุก
ส่วนของกลุ่ม
ผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง 
- ค  านึงถึง
คุณภาพของขา้ว
ท่ีไดรั้บการ
รับรอง  
- การถ่ายทอด 

-  พนัธ์ุขา้วท่ีมี
คุณภาพ 
-  ความคาดหวงั
ของกลุ่มขา้ว
กลอ้ง 
-  ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคขา้ว
ในปัจจุบนั 
-  กระบวนการ
ผลิตขา้วโดยไม่
ใชส้ารเคมี 

-  การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 
-  คุณภาพของ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 
-  แนวคิดทางทุน
สังคม กบัทุน
ทางการเงิน 
- ความ
หลากหลายใน
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 

-  วธีิการ
จ าหน่าย 
-  ผลิตภณัฑ์ 
-  การแสดง
ความเป็นตวัตน
ของกลุ่มขา้ว
กลอ้ง โดยผา่น
วธีิการบอกเล่า
เร่ืองราว (story) 
- มุ่งเนน้ถึง
วธีิการท่ี
แสดงออกถึง

โครงสร้าง
พืน้ฐานของกลุ่ม 
-  การรวมตวัของ
สมาชิกกลุ่มขา้ว
กลอ้ง 
-   การก าหนด
ขอ้ตกลงของกลุ่ม 
 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ผลการวจัิย  
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงเก่ียวกบักิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ
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มหาสารคาม นิยมใชพ้นัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมนิล ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี และขา้วลืมผวั และ
ใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการปลูกขา้วท่ีมุ่งเนน้การน าระบบเกษตรอินทรียเ์ขา้มาใชใ้นการปลูกขา้ว 
เป็นการผลิตขา้วแบบปลอดสารเคมี หรือท่ีเรียกว่า “ขา้วกลอ้งอินทรีย”์ ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
นิยมทานอาหารสุขภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งสามารถจ าหน่ายขา้วในราคาท่ีสูงข้ึน และยงัส่งผลให้
ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วมีตน้ทุนท่ีลดลง มีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค านึงถึง
กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตร
จงัหวดั ในการใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และความช่วยเหลือ  

2. กจิกรรมส่วนกลางน า้   
กิจกรรมส่วนน้ี เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตขา้ว ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองของการ

แปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว และค านึงเร่ืองคุณภาพของการแปรรูป  การจดัเก็บผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสม
โดยไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐในส่วนของเร่ืองการรับรอง
มาตรฐานของโรงเรือนท่ีใช้ส าหรับการจดัเก็บ หรือท ากิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ ส าหรับการ
แปรรูปกลุ่มมีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัตามความถนัดและความสามารถของกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กบัขา้วกลอ้ง ดงัเช่น  การแปรรูปเป็นลกัษณะของการกะเทาะเปลือกให้กลายเป็นขา้วกลอ้ง และการ
บรรจุหีบห่อดว้ยการอดัสุญญากาศ, ขา้วกลอ้งงอก, น ้าขา้วกลอ้ง, ขา้วก่ึงส าเร็จรูป (โจก๊ก่ึงส าเร็จรูป), 
บวัลอย, ขา้วเกรียบ,  เจลลา้งมือ และท่ีพอกหนา้ เป็นตน้ 

3. กจิกรรมส่วนปลายน า้   
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เร่ืองราว วิถีชีวิตท่ีแสดงความเป็นตวัตนอยา่งแทจ้ริงของเกษตรกร ทั้งการแต่งกาย  บุคลิกภาพ การ
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ตารางท่ี 1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องในจังหวดั 
    มหาสารคาม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
ความเข้มแข็ง 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของข้าวกล้อง 
กจิกรรมหลกั กจิกรรม

สนับสนุน กจิกรรมต้นน า้ กจิกรรมกลางน า้ กจิกรรมปลาย
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องคค์วามรู้
ระหวา่งกลุ่ม
ผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง 
- การใชเ้ร่ืองราว 
(story) ในการ
ถ่ายทอดและ 
จูงใจใหผู้ซ้ื้อเกิด
ความเขา้ใจและ
สนใจซ้ือขา้ว
กลอ้ง 
- จิตส านึกของ
การเป็นผูผ้ลิต 
มุ่งเนน้ความ
ปลอดภยัในการ
บริโภค 
- ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน 
โดยการจดัตั้ง
เป็นกลุ่มสมาชิก  
- ระบบการ
บริหารจดัการ
ภายในของกลุ่ม
ผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง 
 

-  การปลูกขา้ว
เนน้ประเพณีตาม
วถีิชีวติ เคารพ
พระแม่โพสพ   
พระแม่ธรณี 
-  จิตส านึกของ
ผูผ้ลิตขา้วกลอ้งท่ี
เนน้ถึงความ
ปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค 
- มาตรฐานการ
รับรองคุณภาพ
ส าหรับการผลิต
ขา้วกลอ้ง 

 ความจริงใจ 
ซ่ือสัตยใ์นการ
น าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ 

-  การคดัเลือก
สมาชิกเขา้มาใน
กลุ่ม 
-  ผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บของ
สมาชิก 
-  การจดัประชุม
ส าหรับสมาชิก 
 
การพฒันา
เทคโนโลยี 
-  การใชเ้คร่ือง
อดัสุญญากาศใน
การบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ 
 
การจัดหาปัจจัย
การผลติ  
-  การคดัเลือก
พนัธ์ุขา้ว 
-  หน่วยงาน
สนบัสนุน 

-  การสนบัสนุนการช่วยเหลือทั้งภายในและระหวา่งกลุ่ม
ของหน่วยงานภายนอก 
-  การสร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ใน
จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ใน
กระบวนการปลูกขา้วกลอ้งท่ีปลอดสารเคมี ตลอดจนการ
แบ่งปันเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บความนิยม และกลวธีิใน
การน าเสนอ การกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค 

 
 

 
 

4. กจิกรรมสนับสนุน   
กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่ม การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

พฒันาเทคโนโลยี และการจดัหาปัจจยัการผลิต พบวา่ การรวมกลุ่มของผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง เกิดจากการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรจงัหวดั และเกิดจากความตอ้งการหา
รายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว ชุมชนของตนเอง เป็นระบบสมาชิกท่ีมีกระบวนการคดัเลือกสมาชิกท่ี
เกิดจากความสมัครใจ ให้ความส าคัญต่อความเป็นวฒันธรรมของการผลิตข้าว นั่นคือ มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอาใจใส่ต่อกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ  ใน
ขณะเดียวกนัการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก ดงัเช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั ท่ีเป็นแหล่งให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การแจกเมล็ดพนัธ์ุในการเพาะปลูกด้วย ตลอดจนการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผูผ้ลิตข้าวกล้องอย่างถูกวิธีและประหยดัต้นทุน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคัญท่ี
สนับสนุนให้กลุ่มผู ้ผลิตข้าวกล้องนั้ นสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   

5. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเข้มแข็ง   
ห่วงโซ่คุณค่าของข้าวกล้อง ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีเช่ือมโยงกันและท าหน้าท่ี

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผูผ้ลิตข้าวกล้อง อนัเป็น
ประโยชน์สูงสุดท่ีกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งจะไดรั้บจากการน าห่วงโซ่คุณค่าไปใช้  โดยการสร้างความ
เขม้แข็งให้กับกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง สามารถวดัได้จากปัจจยั 7 ปัจจยั  ได้แก่ หน่วยงานท่ีให้การ
สนบัสนุนกระบวนการทุกส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, ค านึงถึงคุณภาพของขา้วท่ีไดรั้บการรับรอง
, การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใชเ้ร่ืองราว (story) ในการถ่ายทอดและจูง
ใจให้ผูซ้ื้อเกิดความเขา้ใจและสนใจซ้ือขา้วกลอ้ง, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต มุ่งเนน้ความปลอดภยั
ในการบริโภค, ความร่วมมือในการด าเนินงาน โดยการจดัตั้งเป็นกลุ่มสมาชิก, ระบบการบริหาร
จดัการภายในของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง  ดงัตารางแสดงความสัมพนัธ์ 
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, การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใชเ้ร่ืองราว (story) ในการถ่ายทอดและจูง
ใจให้ผูซ้ื้อเกิดความเขา้ใจและสนใจซ้ือขา้วกลอ้ง, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต มุ่งเนน้ความปลอดภยั
ในการบริโภค, ความร่วมมือในการด าเนินงาน โดยการจดัตั้งเป็นกลุ่มสมาชิก, ระบบการบริหาร
จดัการภายในของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง  ดงัตารางแสดงความสัมพนัธ์ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั มีประเด็นส าคญัท่ีควรอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัจากการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจระบบกระบวนการด าเนินการของกลุ่มท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์
และเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั น าไปสู่การส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ท่ีมากข้ึน สร้างมูลค่า
ใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง อนัจะน าไปสู่การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ และสร้างความเขม้แขง็ให้แก่
กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kanchanamukda 
(2006) กล่าวว่า การท่ีกิจการจะสามารถสร้างความเขม้แข็งไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ 
และวเิคราะห์ เก่ียวกบัสายโซ่คุณค่าของกิจการใหร้อบคอบ  

2. ผลการวิจยัท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผูผ้ลิตข้าวกล้อง ในจงัหวดั
มหาสารคามนั้น ประกอบไปดว้ย การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง, การไดรั้บการ
รับรองคุณภาพของขา้ว, การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใชเ้ร่ืองราว (story) 
ในการถ่ายทอดและจูงใจให้ผูซ้ื้อเกิดความเขา้ใจและสนใจซ้ือขา้วกลอ้ง, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต 
มุ่งเนน้ความปลอดภยัในการบริโภค, ความร่วมมือในการด าเนินงาน, ระบบการบริหารจดัการภายใน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tumlangka  (2013) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการเรียนรู้ ปัจจยัด้านระบบ
เครือข่าย ปัจจัยด้านระบบความสัมพนัธ์ และปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่านิยม วฒันธรรม 
ประเพณี  
 
สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัเร่ือง  ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง ในจงัหวดั
มหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 
และเพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างความเขม้เข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง ในจงัหวดัมหาสารคาม จาก
การศึกษาพบวา่ การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งท่ีอาศยัปัจจยัท่ีประกอบดว้ย  7 ปัจจยั  
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก, การค านึงถึงคุณภาพของขา้วท่ีไดรั้บการรับรอง, การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใช้เร่ืองราว (story) ในการถ่ายทอดและจูงใจ

 
 

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต, ความร่วมมือในการด าเนินงาน และระบบการบริหารจดัการ
ภายใน โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ร่วมกบัห่วงโซ่คุณค่าท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั และ กิจกรรม
สนบัสนุน ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง การผลิตขา้วกลอ้งนั้นเกิดจาก
การเรียนรู้ เขา้ใจในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมองถึงสุขภาพ เนน้ความปลอดภยั จึงส่งผล
ให้ผูผ้ลิตขา้วกล้องนั้นหันมาปลูกขา้วกล้องอินทรีย ์โดยพิจารณาค านึงถึงพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสม มี
กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การรับรองของ GAP, มาตรฐาน อย. และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ สามารถก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย และท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนด้วย อีกทั้ งการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับ โดยมุ่งเน้นการ
น าเสนอขายในลกัษณะท่ีเป็นการเล่าเร่ืองราว (story) ของขา้ว การแสดงความจริงใจ การสาธิต
ตวัอยา่งให้แก่ผูบ้ริโภค ในดา้นปัจจยัระบบเครือข่ายและปัจจยัดา้นระบบความสัมพนัธ์จะตอ้งอาศยั
การสนับสนุน การช่วยเหลือจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยเครือข่ายภายในจะต้องมี
ความสัมพนัธ์แบบพี่แบบน้อง อยู่แบบเครือญาติ มีความยุติธรรม การปฏิบติัตามระเบียบของกลุ่ม 
ส่วนเครือข่ายภายนอกจะเป็นการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
เกษตรจงัหวดัมหาสารคาม สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม และส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส าหรับ
การจดัอบรม การจดัประชุมความรู้เก่ียวกบัขา้ว การหาแหล่งจ าหน่าย การสร้างความสัมพนัธ์ของแต่
ละกลุ่ม และการเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนให้กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานตามท่ี
ก าหนด และประการสุดทา้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี นั้น 
กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง จะตอ้งมีความรัก ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้ว เคารพพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี 
ปลูกขา้วดว้ยจิตส านึก เอาใจใส่ขา้วท่ีปลูก ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะอยู่ในแนวคิดพื้นฐานทุนทางการเงิน 
และทุนทางสังคม มุมมองทุนทางการเงิน เป็นในแง่ของการท าให้กลุ่มสามารถอยู่รอดได ้ดว้ยการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถสร้างผลก าไรท่ีพอเหมาะ ในขณะท่ีทุนทางสังคมนั้น เป็นการคงอยูข่อง
วฒันธรรมของข้าว การท าครอบครัวให้เป็นครอบครัว มีความอบอุ่น ได้อยู่กันพร้อมหน้า การ
ออกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จะมุ่งเน้นการแสดงความเป็นตวัตน ความเป็นชาวบา้น และส่ิงท่ีท าให้กลุ่ม
ผูผ้ลิตขา้วกลอ้งสามารถสร้างความเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นัน่คือ การมีความเป็นอตัลกัษณ์ของความ
เป็นเกษตรกร มีวิธีคิด กระบวนการผลิต และวิธีการด าเนินการดว้ยตนเองเป็นพื้นฐาน มากกวา่การ
ปฏิบติัตามกรอบหรือนโยบายของหน่วยงานราชการท่ีใหก้ารส่งเสริม ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยั
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อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั มีประเด็นส าคญัท่ีควรอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัจากการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้องในจงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจระบบกระบวนการด าเนินการของกลุ่มท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์
และเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั น าไปสู่การส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ท่ีมากข้ึน สร้างมูลค่า
ใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง อนัจะน าไปสู่การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ และสร้างความเขม้แขง็ให้แก่
กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kanchanamukda 
(2006) กล่าวว่า การท่ีกิจการจะสามารถสร้างความเขม้แข็งไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ 
และวเิคราะห์ เก่ียวกบัสายโซ่คุณค่าของกิจการใหร้อบคอบ  

2. ผลการวิจยัท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผูผ้ลิตข้าวกล้อง ในจงัหวดั
มหาสารคามนั้น ประกอบไปดว้ย การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง, การไดรั้บการ
รับรองคุณภาพของขา้ว, การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใชเ้ร่ืองราว (story) 
ในการถ่ายทอดและจูงใจให้ผูซ้ื้อเกิดความเขา้ใจและสนใจซ้ือขา้วกลอ้ง, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต 
มุ่งเนน้ความปลอดภยัในการบริโภค, ความร่วมมือในการด าเนินงาน, ระบบการบริหารจดัการภายใน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tumlangka  (2013) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการเรียนรู้ ปัจจยัด้านระบบ
เครือข่าย ปัจจัยด้านระบบความสัมพนัธ์ และปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่านิยม วฒันธรรม 
ประเพณี  
 
สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัเร่ือง  ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง ในจงัหวดั
มหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง ในจงัหวดัมหาสารคาม 
และเพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างความเขม้เข็งของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกล้อง ในจงัหวดัมหาสารคาม จาก
การศึกษาพบวา่ การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้งท่ีอาศยัปัจจยัท่ีประกอบดว้ย  7 ปัจจยั  
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก, การค านึงถึงคุณภาพของขา้วท่ีไดรั้บการรับรอง, การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง, การใช้เร่ืองราว (story) ในการถ่ายทอดและจูงใจ

 
 

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ, จิตส านึกของการเป็นผูผ้ลิต, ความร่วมมือในการด าเนินงาน และระบบการบริหารจดัการ
ภายใน โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ร่วมกบัห่วงโซ่คุณค่าท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั และ กิจกรรม
สนบัสนุน ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วกลอ้ง การผลิตขา้วกลอ้งนั้นเกิดจาก
การเรียนรู้ เขา้ใจในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมองถึงสุขภาพ เนน้ความปลอดภยั จึงส่งผล
ให้ผูผ้ลิตขา้วกล้องนั้นหันมาปลูกขา้วกล้องอินทรีย ์โดยพิจารณาค านึงถึงพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสม มี
กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การรับรองของ GAP, มาตรฐาน อย. และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ สามารถก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย และท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนด้วย อีกทั้ งการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับ โดยมุ่งเน้นการ
น าเสนอขายในลกัษณะท่ีเป็นการเล่าเร่ืองราว (story) ของขา้ว การแสดงความจริงใจ การสาธิต
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การสนับสนุน การช่วยเหลือจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยเครือข่ายภายในจะต้องมี
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ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัปัตตานี  
Performance of  Pattani Thai Women  Empowerment Funds 

 
คณสันันท์  พละไชย1 / วนัพิชิต  ศรีสุข2 
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1 ,2สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสงัคม  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
Social  Development  Administration,  Humanities  and Social Sciences,  Prince of  Songkla University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนบทบาทสตรี เก็บ
ขอ้มูลจากผูรั้บทุนอุดหนุนโครงการ จ านวน 9 โครงการ จากทั้งส้ิน 156 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีไม่
สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้น่ืองจากผูรั้บทุนไม่ประสงคใ์ห้ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพ 1) ดา้น
การวางแผน  แต่ละโครงการมีการก าหนดแผนงาน ในการบริหาร คน เงิน วสัดุ  และวิธีการบริหาร
โครงการไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัระยะเวลาซ่ึงพิจารณาไดจ้ากขอ้เสนอโครงการ   2) ดา้นการ
ปฏิบติั ขาดความต่อเน่ือง และมิไดมุ่้งสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นโครงการอย่างแทจ้ริง   3) ดา้นการ
ตรวจสอบ พบว่า ไม่มีกระบวนการตรวจสอบภายในกลุ่ม รวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก   4) ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันา  ไม่พบวา่มีการด าเนินการในส่วนน้ี 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพการบริหาร,  กองทุนพฒันาบทบาทสตรี, ปัตตานี     
 
Abstract 
 This study aimed to explore performance of Pattani Thai Women  Empowerment Funds.  
Data were collected from funds receivers from 9 out of 156 projects since funds receivers of some 
projects did not want to provide data.  Results of the study based on efficiency showed the following: 
1) planning-each project clearly set a plan on management, personal, supplies, and management 
method and it was appropriate with time span in accordance with the project proposal; 2) 



ROMMAYASAN 201Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัปัตตานี  
Performance of  Pattani Thai Women  Empowerment Funds 

 
คณสันันท์  พละไชย1 / วนัพิชิต  ศรีสุข2 

Khanatsanan  Phalachai /  Wanpichit  Srisuk 
 
1 ,2สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสงัคม  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
Social  Development  Administration,  Humanities  and Social Sciences,  Prince of  Songkla University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนบทบาทสตรี เก็บ
ขอ้มูลจากผูรั้บทุนอุดหนุนโครงการ จ านวน 9 โครงการ จากทั้งส้ิน 156 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีไม่
สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้น่ืองจากผูรั้บทุนไม่ประสงคใ์ห้ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพ 1) ดา้น
การวางแผน  แต่ละโครงการมีการก าหนดแผนงาน ในการบริหาร คน เงิน วสัดุ  และวิธีการบริหาร
โครงการไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัระยะเวลาซ่ึงพิจารณาไดจ้ากขอ้เสนอโครงการ   2) ดา้นการ
ปฏิบติั ขาดความต่อเน่ือง และมิไดมุ้่งสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นโครงการอย่างแทจ้ริง   3) ดา้นการ
ตรวจสอบ พบว่า ไม่มีกระบวนการตรวจสอบภายในกลุ่ม รวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก   4) ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันา  ไม่พบวา่มีการด าเนินการในส่วนน้ี 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพการบริหาร,  กองทุนพฒันาบทบาทสตรี, ปัตตานี     
 
Abstract 
 This study aimed to explore performance of Pattani Thai Women  Empowerment Funds.  
Data were collected from funds receivers from 9 out of 156 projects since funds receivers of some 
projects did not want to provide data.  Results of the study based on efficiency showed the following: 
1) planning-each project clearly set a plan on management, personal, supplies, and management 
method and it was appropriate with time span in accordance with the project proposal; 2) 



202 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

 
 

implementation-lacked of continuity and did not truly achieve the goal; 3) monitoring-there was no 
monitoring within the group and from outside agency; and 3) improvement for development-it was 
not found. 
 
Keywords:  efficiency in administration, Thai Women  Empowerment Funds, Pattani 
           
บทน า 
 การเกิดข้ึนของ “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี” โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญั คือเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต ่าในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ หรือส าหรับการส่งเสริมและ
พฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ  หรือสวสัดิการใหแ้ก่สตรี  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาศกัยภาพ
และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวงัและดูแลปัญหาของสตรี  ตลอดจนการช่วยเหลือเยยีวยาสตรีท่ีประสบ
ปัญญาทุกระบบ  การรณรงคใ์ห้สังคมเขา้ใจปัญหาสตรีในทุกมิติ  การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิสตรี  
เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักิจกรรมในงานพฒันาบทบาทสตรีและแกไ้ขปัญหา
สตรีขององค์กรต่างๆ  การสร้างภาวะผูน้ าสตรี  การพฒันาองค์ความรู้  คุณภาพชีวิต  รวมทั้งสร้าง
ความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของสตรี  และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนโครงการอ่ืน 
ๆ โดยการน าศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย  ซ่ึงนบัว่าเป็นพลงัสังคมอย่างหน่ึง ท่ียงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นระบบ ให้มีการน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อพฒันาและขยาย
ศกัยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลงัทางสังคมท่ีเขม้แข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่
ความเสมอภาค อยา่งสร้างสรรค ์และมีสันติสุขอยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูช้าย ส าหรับการด าเนินงาน
ดงักล่าว รัฐบาลจะท างานร่วมกบัองคก์รสตรี ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาส
สตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขบัเคล่ือนกองทุน เพื่อให้
สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Community Development Department,   2016) 
 ท่ีผ่านมากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการบริหารจดัการดว้ยตวัเองคือ   มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ  คณะกรรมการระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการระดบัอ าเภอ  

 
 

และคณะกรรมการระดบัต าบล  โดยคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  ระดบัอ าเภอและระดบัต าบลนั้นจะ
มีกระบวนการคดัเลือกภายในหรือท่ีเรียกวา่เป็นการคดัเลือกกนัเอง  โดยมีผูว้า่ราชการในจงัหวดันั้นๆ 
เป็นท่ีปรึกษาโดยต าแหน่ง   ซ่ึงเม่ือปล่อยเงินกูอ้อกแลว้นั้นคณะกรรมการจงัหวดัจะมีหนา้ท่ีในการ
ดูแลรับผดิชอบในการติดตามการเรียกเก็บเงินเขา้สู่กองทุนฯ   
 จากอดีต-ปัจจุบนัโครงการท่ีไดรั้บพิจารณาและไดรั้บอนุมติัเงินจากกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจงัหวดัปัตตานี  มีจ  านวน 825  โครงการ  สามารถจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี (Phalachai, 2016: 702-
713) 
 
ตารางท่ี 1 
ประเภทของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 
 

ประเภทโครงการ จ านวน ร้อยละ 
พานิชยกรรมและอาชีพบริการ 301 36.48 
เกษตรกรรม 227 27.52 
หตักรรม 161 19.52 
คหกรรม 83 10.06 
อุตสาหกรรม 51 6.18 
ศิลปกรรม 2 .24 

รวม 825 100 
 
 Wongdaree (2013)  กล่าวว่า การจดัสรรงบประมาณจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีให้
จงัหวดัปัตตานี  เป็นเงินจ านวน 100,000,000 บาท  โดยแบ่งออกเป็น  2  ยอด  คือ  เงินอุดหนุนจ านวน  
20,000,000 บาทและเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีก 80,000,000  บาท  เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนโครงการ
และขบัเคล่ือนศกัยภาพสตรีภายในจงัหวดั และหลงัจากขบัเคล่ือนงานไดส้ักระยะหน่ึงกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีเกิดการชะลอตวั  เน่ืองจากการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการจากท่ีให้กองทุนพฒันา
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implementation-lacked of continuity and did not truly achieve the goal; 3) monitoring-there was no 
monitoring within the group and from outside agency; and 3) improvement for development-it was 
not found. 
 
Keywords:  efficiency in administration, Thai Women  Empowerment Funds, Pattani 
           
บทน า 
 การเกิดข้ึนของ “กองทุนพฒันาบทบาทสตรี” โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญั คือเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต ่าในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ หรือส าหรับการส่งเสริมและ
พฒันาไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ  หรือสวสัดิการใหแ้ก่สตรี  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาศกัยภาพ
และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวงัและดูแลปัญหาของสตรี  ตลอดจนการช่วยเหลือเยยีวยาสตรีท่ีประสบ
ปัญญาทุกระบบ  การรณรงคใ์ห้สังคมเขา้ใจปัญหาสตรีในทุกมิติ  การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิสตรี  
เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักิจกรรมในงานพฒันาบทบาทสตรีและแกไ้ขปัญหา
สตรีขององค์กรต่างๆ  การสร้างภาวะผูน้ าสตรี  การพฒันาองค์ความรู้  คุณภาพชีวิต  รวมทั้งสร้าง
ความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของสตรี  และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนโครงการอ่ืน 
ๆ โดยการน าศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย  ซ่ึงนบัว่าเป็นพลงัสังคมอย่างหน่ึง ท่ียงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นระบบ ให้มีการน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อพฒันาและขยาย
ศกัยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลงัทางสังคมท่ีเขม้แข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่
ความเสมอภาค อยา่งสร้างสรรค ์และมีสันติสุขอยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูช้าย ส าหรับการด าเนินงาน
ดงักล่าว รัฐบาลจะท างานร่วมกบัองคก์รสตรี ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ เพื่อให้โอกาส
สตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา เพื่อสตรีทุกคน โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขบัเคล่ือนกองทุน เพื่อให้
สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Community Development Department,   2016) 
 ท่ีผ่านมากองทุนพฒันาบทบาทสตรีมีการบริหารจดัการดว้ยตวัเองคือ   มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแห่งชาติ  คณะกรรมการระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการระดบัอ าเภอ  

 
 

และคณะกรรมการระดบัต าบล  โดยคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  ระดบัอ าเภอและระดบัต าบลนั้นจะ
มีกระบวนการคดัเลือกภายในหรือท่ีเรียกวา่เป็นการคดัเลือกกนัเอง  โดยมีผูว้า่ราชการในจงัหวดันั้นๆ 
เป็นท่ีปรึกษาโดยต าแหน่ง   ซ่ึงเม่ือปล่อยเงินกูอ้อกแลว้นั้นคณะกรรมการจงัหวดัจะมีหนา้ท่ีในการ
ดูแลรับผดิชอบในการติดตามการเรียกเก็บเงินเขา้สู่กองทุนฯ   
 จากอดีต-ปัจจุบนัโครงการท่ีไดรั้บพิจารณาและไดรั้บอนุมติัเงินจากกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีจงัหวดัปัตตานี  มีจ  านวน 825  โครงการ  สามารถจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี (Phalachai, 2016: 702-
713) 
 
ตารางท่ี 1 
ประเภทของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 
 

ประเภทโครงการ จ านวน ร้อยละ 
พานิชยกรรมและอาชีพบริการ 301 36.48 
เกษตรกรรม 227 27.52 
หตักรรม 161 19.52 
คหกรรม 83 10.06 
อุตสาหกรรม 51 6.18 
ศิลปกรรม 2 .24 

รวม 825 100 
 
 Wongdaree (2013)  กล่าวว่า การจดัสรรงบประมาณจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีให้
จงัหวดัปัตตานี  เป็นเงินจ านวน 100,000,000 บาท  โดยแบ่งออกเป็น  2  ยอด  คือ  เงินอุดหนุนจ านวน  
20,000,000 บาทและเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีก 80,000,000  บาท  เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนโครงการ
และขบัเคล่ือนศกัยภาพสตรีภายในจงัหวดั และหลงัจากขบัเคล่ือนงานไดส้ักระยะหน่ึงกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีเกิดการชะลอตวั  เน่ืองจากการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการจากท่ีให้กองทุนพฒันา
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บทบาทสตรีบริหารจดัการด้วยตวัเองนั้น  ให้รวมกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีกรมการพฒันาชุมชนตามมติ จึงท าใหก้ารบริหารงานเป็นหนา้ท่ีของกรมพฒันาชุมชน  
 ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีงบประมาณสุดท้ายท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศได้มีบทบาทในการบริหารจดัการ โดยในปีดังกล่าว กองทุน
บทบาทสตรีปัตตานีไดอ้นุมติัโครงการให้ขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี จ านวน 156 โครงการซ่ึงจากการ
ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบนั โครงการทั้งหมดมีทั้งท่ีประสบ
ความส าเร็จ และลม้เหลวบนเง่ือนไขของอุปสรรคท่ีแตกต่างหลากหลาย สะทอ้นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารโครงการของผูน้ าสตรี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัปัตตานี   ซ่ึงข้อค้นพบจะเป็นการสะท้อนสภาพการบริหาร
โครงการให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารทรัพยากรต่างๆ ทั้งดา้นคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
และการจดัการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูน้ าสตรีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการในกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย (Research Methodology) 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  
 ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย  (Methodology)  โดย
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants)  9  โครงการ (ท่ีประสงค์ให้ขอ้มูล)  ท่ีรับเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน  จากกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานีปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 

 
 

  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวจัิย  

จากการศึกษา 9 โครงการผู ้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี  
ประกอบดว้ยโครงการกลุ่มตดัเยบ็เส่ือผา้สตรี  กลุ่มสตรีเล้ียงเป็ดไข่ กลุ่มโคขุนเพื่อจ าหน่าย  กลุ่ม
เล้ียงสุกรพนัธ์ุขนุเพื่อจ าหน่าย กลุ่มเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่าย กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้สตรี กลุ่มต่อยอดผา้คลุม
บาวาดว้ยจกัคอม  และกลุ่มเล้ียงโคขนุ 2 กลุ่ม   

ด้านการบริหาร 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร โดยพิจารณาจากการใชปั้จจยับริหาร ประกอบดว้ย 

คน เงิน วสัดุ และการจดัการ เพื่อการบริหารโครงการในกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานี 
ดงัน้ี 

1. คน (Man)  ในแต่ละโครงการจะมีสมาชิกอยูด่ว้ยกนั 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม  
รองประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มจ านวน 3 คน ทั้งน้ีในแต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มนั้นจะมี
การบริหารคนท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบจะข้ึนอยูก่บัความถนดัของสมาชิก 
เพราะโครงการหรือกลุ่มท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความตอ้งการของสมาชิกทุกคน จึงท าใหส้มาชิกมีความตะ
หนกัและรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของโครงการ อีกทั้งสมาชิกทุกคนสามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนั เสมือนทุกคนเป็นผูน้ ากลุ่ม  

2. เงิน (Money)  แต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มจะไดรั้บการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯท่ีไม่ 
เท่ากนั  ข้ึนอยูก่บัการเสนอวงเงินขอกู ้  ซ่ึงจากทั้ง 9 โครงการ/กลุ่ม มีเพียงกลุ่มต่อยอดผา้คลุมบาวา
ดว้ยจกัรคอมเท่านั้นท่ีไดรั้บเงินทุนตามจ านวนวงเงินท่ีเสนอไป  ทั้งน้ีกลุ่มอ่ืนๆ ไดรั้บเงินในจ านวนท่ี

ปัจจยัการบริหารโครงการในกองทุนฯ 
คน  
เงิน 
วสัดุ 

การจดัการ 

แนวคิดกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี

จงัหวดัปัตตานี 
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บทบาทสตรีบริหารจดัการด้วยตวัเองนั้น  ให้รวมกองทุนพฒันาบทบาทสตรีเป็นกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีกรมการพฒันาชุมชนตามมติ จึงท าใหก้ารบริหารงานเป็นหนา้ท่ีของกรมพฒันาชุมชน  
 ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีงบประมาณสุดท้ายท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศได้มีบทบาทในการบริหารจดัการ โดยในปีดังกล่าว กองทุน
บทบาทสตรีปัตตานีไดอ้นุมติัโครงการให้ขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ี จ านวน 156 โครงการซ่ึงจากการ
ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบนั โครงการทั้งหมดมีทั้งท่ีประสบ
ความส าเร็จ และลม้เหลวบนเง่ือนไขของอุปสรรคท่ีแตกต่างหลากหลาย สะทอ้นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารโครงการของผูน้ าสตรี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัปัตตานี   ซ่ึงข้อค้นพบจะเป็นการสะท้อนสภาพการบริหาร
โครงการให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารทรัพยากรต่างๆ ทั้งดา้นคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
และการจดัการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูน้ าสตรีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการในกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย (Research Methodology) 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  
 ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย  (Methodology)  โดย
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants)  9  โครงการ (ท่ีประสงค์ให้ขอ้มูล)  ท่ีรับเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน  จากกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานีปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 

 
 

  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวจัิย  

จากการศึกษา 9 โครงการผู ้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี  
ประกอบดว้ยโครงการกลุ่มตดัเยบ็เส่ือผา้สตรี  กลุ่มสตรีเล้ียงเป็ดไข่ กลุ่มโคขุนเพื่อจ าหน่าย  กลุ่ม
เล้ียงสุกรพนัธ์ุขนุเพื่อจ าหน่าย กลุ่มเล้ียงแพะเพื่อจ าหน่าย กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้สตรี กลุ่มต่อยอดผา้คลุม
บาวาดว้ยจกัคอม  และกลุ่มเล้ียงโคขนุ 2 กลุ่ม   

ด้านการบริหาร 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร โดยพิจารณาจากการใชปั้จจยับริหาร ประกอบดว้ย 

คน เงิน วสัดุ และการจดัการ เพื่อการบริหารโครงการในกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานี 
ดงัน้ี 

1. คน (Man)  ในแต่ละโครงการจะมีสมาชิกอยูด่ว้ยกนั 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม  
รองประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มจ านวน 3 คน ทั้งน้ีในแต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มนั้นจะมี
การบริหารคนท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบจะข้ึนอยูก่บัความถนดัของสมาชิก 
เพราะโครงการหรือกลุ่มท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความตอ้งการของสมาชิกทุกคน จึงท าใหส้มาชิกมีความตะ
หนกัและรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของโครงการ อีกทั้งสมาชิกทุกคนสามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนั เสมือนทุกคนเป็นผูน้ ากลุ่ม  

2. เงิน (Money)  แต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มจะไดรั้บการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯท่ีไม่ 
เท่ากนั  ข้ึนอยูก่บัการเสนอวงเงินขอกู ้  ซ่ึงจากทั้ง 9 โครงการ/กลุ่ม มีเพียงกลุ่มต่อยอดผา้คลุมบาวา
ดว้ยจกัรคอมเท่านั้นท่ีไดรั้บเงินทุนตามจ านวนวงเงินท่ีเสนอไป  ทั้งน้ีกลุ่มอ่ืนๆ ไดรั้บเงินในจ านวนท่ี

ปัจจยัการบริหารโครงการในกองทุนฯ 
คน  
เงิน 
วสัดุ 

การจดัการ 

แนวคิดกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนพฒันาบทบาทสตรี

จงัหวดัปัตตานี 
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นอ้ยกวา่วงเงินท่ีเสนอไป ท าใหก้ารบริหารจดัการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนงานไว ้ซ่ึงแต่ละกลุ่มเลือก
จะใชง้บประมาณท่ีไดรั้บในการบริหารจดัการ โดยไม่ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ  และ
หลายกลุ่มเลือกท่ีจะน าเงินจ านวนดงักล่าวมาสนบัสนุนอาชีพท่ีแต่ละคนท าอยู ่  และมีเพียงบางกลุ่ม
เลือกท่ีจะเปล่ียนแผนการใชจ่้ายเพื่อใหส้ามารถด าเนินงานต่อไปได ้  ซ่ึงท าใหมี้ผลต่อการบริหารวสัดุ 
(Materials)  ซ่ึงจะกล่าวถึงในประเด็นถดัไป 

3. วสัดุ (Materials) เน่ืองจากงบประมาณท่ีขอนั้น  ใชใ้นการบริหารตลอดทั้งโครงการ   
รวมทั้งการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการด้วย  อีกทั้งส่วนใหญ่โครงการท่ีขอรับทุนเป็น
โครงการใหม่ท าให้ตอ้งจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงเป็นผลดีท่ีไดว้สัดุ-อุปกรณ์ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่มีอุปสรรคคือวสัดุท่ีจดัซ้ือมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก  
ท าให้สมาชิกตอ้งแบ่งและปรับเปล่ียนกนัใชง้านตามความเหมาะสม  และไม่พบการสนบัสนุนวสัดุ-
อุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

4. การบริหารจัดการ(Management) จ าแนกพิจารณาโดยใชแ้นวคิดวงจรคุณภาพดงัน้ี 
4.1 ด้านการวางแผน   มีการก าหนดเป้าหมาย  แผนการด าเนินโครงการตาม 

วตัถุประสงค์  อย่างเป็นขั้นตอน  ชดัเจนและรัดกุม  โดยใช้วิธีการประชุมหารือ  เพื่อให้สมาชิกมี
ความรู้ความเขา้ใจสอดคล้องกนั  สามารถด าเนินงานได้ตามวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยการ
ก าหนดแผนงานนั้นสมาชิกทุกคนในโครงการ/กลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนในการบริหารจดัการ
คน  เงิน วสัดุ โดยจะมุ่งไปท่ีคน เน่ืองจากคนถือวา่เป็นก าลงัส าคญัต่อการขบัเคล่ือนงาน  ดงันั้นการ
เลือกคนให้เหมาะสมกบังานนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มค าถึงเป็นอบัดบัแรก  โดยสมาชิกจะ
เป็นผูเ้ลือกภาระงานในโครงการ/กลุ่มด้วยตวัเอง  ประการท่ีสองการบริหารเงิน มีการก าหนด
แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กลุ่ม  ท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเพียงการ
ประชุมหารือวางแผนการเงินไปทีละขั้น  ตามความเหมาะสมและสมาชิกในโครงการ/กลุ่ม 
เห็นสมควร มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย แต่ไม่ต่อเน่ือง และไม่เป็นระบบ เป็นเพียงการเขียนใน
ลกัษณะตามความเขา้ใจ คือ มีรายรับ  และมีรายจ่ายเท่านั้นซ่ึงการวางแผนดา้นการเงินน้ี  พบวา่ เป็น
เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีด าเนินการทั้งน้ีหลายโครงการ/กลุ่ม มิไดด้ าเนินการวางแผนดา้นการเงิน  และ
ไม่มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายแต่อยา่งใด  เน่ืองจากเป็นการจดัตั้งกลุ่มเพื่อขอกูย้มืเงินจากกองทุนฯ  
เพียงเท่านั้น  โดยปัจจยัหลกัในการขอกูใ้นรูปแบบน้ีคือ การน าเงินท่ีได้จากการกูย้ืมมาสนับสนุน

 
 

อาชีพท่ีสมาชิกแต่ละคนด าเนินการอยู ่ โดยมิไดด้ าเนินงานจริงตามท่ีไดเ้ขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
เอาไว ้ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กนั อาทิ  เครือญาติ หรือ เพื่อนบา้นท่ี
สนิทสนมกนัเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์สมาชิกท่ีขอกูย้มืเงิน มีประเด็นท่ี น่าสนใจ คือ “…ป้า
ขอกูย้มืเงินไปแต่ไดเ้งินมาไม่ตรงตามท่ีป้าขอ แลว้โครงการท่ีป้าเขียนไปเป็นโครงการเล้ียงโคขุน ได้
เงินมากลุ่มป้าก็อยากท านะแต่ซ้ือโคขุนไดลู้กโคมา 1 ตวัเล้ียงกนั 5 คนแบบน้ี  เสียเวลามาก คน 5 คน
เล้ียงโคตวัเดียวแลว้ลองคิดดูวา่คุม้ไหม ?...” สมาชิกอีกท่าน กล่าววา่  “…โครงการน้ีถามวา่ดีไหมดี
มาก เรา 5 คนตั้งกลุ่มมาตอนแรกท่ียงัไม่ไดเ้งินวาดฝันกนันะแต่ละคนว่าจะท าแบบนานๆ  เหมือน
เพื่อนเขา  แต่พอไดเ้งินมาไม่ครบท่ีขอเลยเอาเงินมาแบ่งกนัใหต่้างคนต่างท า ป้าจ าไดข้องป้าเล้ียงเป็ด
อยูไ่ดไ้ม่ก่ีวนัเงินท าคอกเป็ดไม่พอ  เลยตอ้งเล้ียงแบบปล่อย  แลว้หมามนัก็ไล่กดัเป็ด แรกๆตาย 2 ตวั 
วนัหลังๆ หมามันมาเป็นฝูง กัดตาย 5 – 6 ตัว ป้าตัดสินใจขายหมด จบไม่เล้ียง...”  ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์เป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีพบอุปสรรคระหวา่งการด าเนินโครงการท าให้ตอ้งยุติการด าเนิน
โครงการในลกัษณะกลุ่มแลว้หนัมาท าด าเนินงานเชิงเด่ียวแทน  ในส่วนท่ีไม่ไดด้ าเนินงานตั้งแต่แรก
ก็มี  ซ่ึงสมาชิกเลือกท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินมาแบ่งกนัเพื่อท่ีจะสะดวกและง่ายต่อการบริหาร
จดัการ  และพบว่าการบริหารจดัการโครงการในลกัษณะน้ีจะพบปัญหาน้อยกว่าการบริหารงาน
ลกัษณะด าเนินงานเป็นกลุ่ม  
 4.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน  ในระยะเร่ิมโครงการ พบว่า โครงการมีการ
วางแผนงานนั้น  มีการด าเนินงานหรือการปฏิบติัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้แต่เม่ือโครงการด าเนินมา
ไดส้ักระยะหน่ึงพบวา่การปฏิบติังานนั้นมิไดเ้ป็นไปตามแผนงานอยา่งชดัเจน มีการปรับเปล่ียนการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่แลว้ ไม่ไดย้ึดแผนงานท่ีไดว้างเอาไว ้แต่
ทั้งน้ีส่ิงท่ีพบมากท่ีสุดในดา้นการปฏิบติั  คือ  ทุกกลุ่มด าเนินงานตามสถานการณ์ท่ีกลุ่มเผชิญอยู ่โดย
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา  ทั้งน้ีแผนท่ีวางไวน้ั้นจะถูกปรับเปล่ียนโดย
การประชุมหารือและมกัจะไดข้อ้ยติุในท่ีประชุมเสมอ  โดยทุกกลุ่มมกัเลือกแนวทางจากในท่ีประชุม
ไปใช้ในการปฏิบติังานในสถานการณ์นั้นๆ ท่ีเผชิญอยู่ ในส่วนของโครงการท่ีประสบปัญหาและ
อุปสรรคมกัเลือกท่ีจะยติุโครงการในลกัษณะกลุ่ม   และหนัมาบริหารจดัการเชิงเดียวโดยตนเองเป็น
หลกั  ซ่ึงเทคนิคในการบริหารของสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป  เพื่อความอยูร่อดของงาน   
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นอ้ยกวา่วงเงินท่ีเสนอไป ท าใหก้ารบริหารจดัการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนงานไว ้ซ่ึงแต่ละกลุ่มเลือก
จะใชง้บประมาณท่ีไดรั้บในการบริหารจดัการ โดยไม่ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ  และ
หลายกลุ่มเลือกท่ีจะน าเงินจ านวนดงักล่าวมาสนบัสนุนอาชีพท่ีแต่ละคนท าอยู ่  และมีเพียงบางกลุ่ม
เลือกท่ีจะเปล่ียนแผนการใชจ่้ายเพื่อใหส้ามารถด าเนินงานต่อไปได ้  ซ่ึงท าใหมี้ผลต่อการบริหารวสัดุ 
(Materials)  ซ่ึงจะกล่าวถึงในประเด็นถดัไป 

3. วสัดุ (Materials) เน่ืองจากงบประมาณท่ีขอนั้น  ใชใ้นการบริหารตลอดทั้งโครงการ   
รวมทั้งการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการด้วย  อีกทั้งส่วนใหญ่โครงการท่ีขอรับทุนเป็น
โครงการใหม่ท าให้ตอ้งจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงเป็นผลดีท่ีไดว้สัดุ-อุปกรณ์ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่มีอุปสรรคคือวสัดุท่ีจดัซ้ือมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก  
ท าให้สมาชิกตอ้งแบ่งและปรับเปล่ียนกนัใชง้านตามความเหมาะสม  และไม่พบการสนบัสนุนวสัดุ-
อุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

4. การบริหารจัดการ(Management) จ าแนกพิจารณาโดยใชแ้นวคิดวงจรคุณภาพดงัน้ี 
4.1 ด้านการวางแผน   มีการก าหนดเป้าหมาย  แผนการด าเนินโครงการตาม 

วตัถุประสงค์  อย่างเป็นขั้นตอน  ชดัเจนและรัดกุม  โดยใช้วิธีการประชุมหารือ  เพื่อให้สมาชิกมี
ความรู้ความเขา้ใจสอดคล้องกนั  สามารถด าเนินงานได้ตามวตัถุประสงค์ของโครงการ โดยการ
ก าหนดแผนงานนั้นสมาชิกทุกคนในโครงการ/กลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผนในการบริหารจดัการ
คน  เงิน วสัดุ โดยจะมุ่งไปท่ีคน เน่ืองจากคนถือวา่เป็นก าลงัส าคญัต่อการขบัเคล่ือนงาน  ดงันั้นการ
เลือกคนให้เหมาะสมกบังานนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มค าถึงเป็นอบัดบัแรก  โดยสมาชิกจะ
เป็นผูเ้ลือกภาระงานในโครงการ/กลุ่มด้วยตวัเอง  ประการท่ีสองการบริหารเงิน มีการก าหนด
แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กลุ่ม  ท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเพียงการ
ประชุมหารือวางแผนการเงินไปทีละขั้น  ตามความเหมาะสมและสมาชิกในโครงการ/กลุ่ม 
เห็นสมควร มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย แต่ไม่ต่อเน่ือง และไม่เป็นระบบ เป็นเพียงการเขียนใน
ลกัษณะตามความเขา้ใจ คือ มีรายรับ  และมีรายจ่ายเท่านั้นซ่ึงการวางแผนดา้นการเงินน้ี  พบวา่ เป็น
เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีด าเนินการทั้งน้ีหลายโครงการ/กลุ่ม มิไดด้ าเนินการวางแผนดา้นการเงิน  และ
ไม่มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายแต่อยา่งใด  เน่ืองจากเป็นการจดัตั้งกลุ่มเพื่อขอกูย้มืเงินจากกองทุนฯ  
เพียงเท่านั้น  โดยปัจจยัหลกัในการขอกูใ้นรูปแบบน้ีคือ การน าเงินท่ีได้จากการกูย้ืมมาสนับสนุน

 
 

อาชีพท่ีสมาชิกแต่ละคนด าเนินการอยู ่ โดยมิไดด้ าเนินงานจริงตามท่ีไดเ้ขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
เอาไว ้ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กนั อาทิ  เครือญาติ หรือ เพื่อนบา้นท่ี
สนิทสนมกนัเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์สมาชิกท่ีขอกูย้มืเงิน มีประเด็นท่ี น่าสนใจ คือ “…ป้า
ขอกูย้มืเงินไปแต่ไดเ้งินมาไม่ตรงตามท่ีป้าขอ แลว้โครงการท่ีป้าเขียนไปเป็นโครงการเล้ียงโคขุน ได้
เงินมากลุ่มป้าก็อยากท านะแต่ซ้ือโคขุนไดลู้กโคมา 1 ตวัเล้ียงกนั 5 คนแบบน้ี  เสียเวลามาก คน 5 คน
เล้ียงโคตวัเดียวแลว้ลองคิดดูวา่คุม้ไหม ?...” สมาชิกอีกท่าน กล่าววา่  “…โครงการน้ีถามวา่ดีไหมดี
มาก เรา 5 คนตั้งกลุ่มมาตอนแรกท่ียงัไม่ไดเ้งินวาดฝันกนันะแต่ละคนว่าจะท าแบบนานๆ  เหมือน
เพื่อนเขา  แต่พอไดเ้งินมาไม่ครบท่ีขอเลยเอาเงินมาแบ่งกนัใหต่้างคนต่างท า ป้าจ าไดข้องป้าเล้ียงเป็ด
อยูไ่ดไ้ม่ก่ีวนัเงินท าคอกเป็ดไม่พอ  เลยตอ้งเล้ียงแบบปล่อย  แลว้หมามนัก็ไล่กดัเป็ด แรกๆตาย 2 ตวั 
วนัหลังๆ หมามันมาเป็นฝูง กัดตาย 5 – 6 ตัว ป้าตัดสินใจขายหมด จบไม่เล้ียง...”  ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์เป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีพบอุปสรรคระหวา่งการด าเนินโครงการท าให้ตอ้งยุติการด าเนิน
โครงการในลกัษณะกลุ่มแลว้หนัมาท าด าเนินงานเชิงเด่ียวแทน  ในส่วนท่ีไม่ไดด้ าเนินงานตั้งแต่แรก
ก็มี  ซ่ึงสมาชิกเลือกท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินมาแบ่งกนัเพื่อท่ีจะสะดวกและง่ายต่อการบริหาร
จดัการ  และพบว่าการบริหารจดัการโครงการในลกัษณะน้ีจะพบปัญหาน้อยกว่าการบริหารงาน
ลกัษณะด าเนินงานเป็นกลุ่ม  
 4.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน  ในระยะเร่ิมโครงการ พบว่า โครงการมีการ
วางแผนงานนั้น  มีการด าเนินงานหรือการปฏิบติัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้แต่เม่ือโครงการด าเนินมา
ไดส้ักระยะหน่ึงพบวา่การปฏิบติังานนั้นมิไดเ้ป็นไปตามแผนงานอยา่งชดัเจน มีการปรับเปล่ียนการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่แลว้ ไม่ไดย้ึดแผนงานท่ีไดว้างเอาไว ้แต่
ทั้งน้ีส่ิงท่ีพบมากท่ีสุดในดา้นการปฏิบติั  คือ  ทุกกลุ่มด าเนินงานตามสถานการณ์ท่ีกลุ่มเผชิญอยู ่โดย
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา  ทั้งน้ีแผนท่ีวางไวน้ั้นจะถูกปรับเปล่ียนโดย
การประชุมหารือและมกัจะไดข้อ้ยติุในท่ีประชุมเสมอ  โดยทุกกลุ่มมกัเลือกแนวทางจากในท่ีประชุม
ไปใช้ในการปฏิบติังานในสถานการณ์นั้นๆ ท่ีเผชิญอยู่ ในส่วนของโครงการท่ีประสบปัญหาและ
อุปสรรคมกัเลือกท่ีจะยติุโครงการในลกัษณะกลุ่ม   และหนัมาบริหารจดัการเชิงเดียวโดยตนเองเป็น
หลกั  ซ่ึงเทคนิคในการบริหารของสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป  เพื่อความอยูร่อดของงาน   
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   4.3. ด้านการตรวจสอบ  พบว่า สมาชิกในโครงการแต่ละโครงการยงัให้
ความส าคญันอ้ยและยงัเป็นเร่ืองใหม่ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม/โครงการ โดยผูว้ิจยัแบ่งการตรวจสอบ
ในส่วนน้ีออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การตรวจสอบภายในกลุ่ม และ 2) คือการตรวจสอบจากภายนอก 
ดงัน้ี 

    1) การตรวจสอบจากภายในกลุ่ม เป็นการตรวจสอบแผนงานท่ีได้
วางเอาไวไ้ปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีมี
แผนการด าเนินงาน ประกอบกบัการปฏิบติัหรือการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีกลุ่มหรือ
โครงการเผชิญนั้น  ประจกัษไ์ดว้า่การตรวจสอบภายในกลุ่มเป็นไปไดย้ากล าบาก  รวมถึงสมาชิกแต่
ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มยงัไม่มีความรู้  และทกัษะในการบริหารเท่าท่ีควร  จากการสัมภาษณ์จะ
เห็นไดว้า่มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีเป็นกลุ่มต่อยอดจากงานเดิม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใหม่ สมาชิก
ใหม่ ผูน้ ากลุ่มคนใหม่ทั้งน้ีทกัษะและประสบการณ์เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงท่ียากต่อการน ามาปฏิบติั 

    2) การตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองศก์รภายนอก  พบวา่  กลุ่ม
และสมาชิกเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบการด าเนินงาน เพราะถือว่าการตรวจสอบ
นั้นจะท าให้กลุ่มได้มีแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  แต่ทั้งน้ี พบว่า  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
ตรวจสอบหรือให้การสนับสนุนแต่อย่างใด  โดยสมาชิกให้ความเห็นว่าอาจเป็นเพราะกลุ่มหรือ
โครงการท่ีด าเนินงานอยู่นั้นเป็นโครงการใหม่  ท่ียงัไม่เขม้แข็งและขาดความน่าสนใจ  จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกท่านหน่ึงกล่าววา่ “…จะให้ใครมาดูงานท่ีเราท ากนัละ  ขนาดคนในหมู่บา้นยงัไม่รู้
เลยวา่พวกเราท าอะไร…”  

   ทั้งน้ีผูว้ิจยัมองถึงประเด็นท่ีน่าสนใจจากประเด็นขา้งตน้ คือ การติดตาม
และการประเมินผลจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี   ซ่ึงมีอยู่ 3 ระดบัหลกัๆ คือระดบัต าบล  ระดบั
อ าเภอ  และระดับจังหวดั   ท่ีอาจต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการ  เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแล  และใหก้ารสนบัสนุนไดท้ัว่ถึงทุกโครงการ เป็นตน้ 

   4.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนา  ในดา้นน้ีถือเป็นดา้นต่อเน่ือง
จากการตรวจสอบขา้งตน้  คือเม่ือตรวจสอบแล้วพบปัญหา ขอ้พบพร่องสมาชิกสามารถปรับปรุง 
แกไ้ข  เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปต่อได ้ แต่ เม่ือไม่พบกระบวนการตรวจสอบใดๆ  จึงไม่พบการ
ด าเนินการในส่วนน้ีของกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บทุน 

 
 

อภิปรายผล 
 โครงการภายใตก้ารรับทุนกูย้ืมจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้สตรีมี
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  โดยการปล่อยเงินกูย้มืใหแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปใชเ้ป็นตน้ทุนในการสร้าง
กลุ่มสร้างอาชีพให้แก่สตรี  ซ่ึงท าให้สตรีได้มีบทบาทในการสร้างอาชีพ สร้างความมัน่คงให้แก่
ครอบครัว  รวมถึงบทบาทในการบริการโครงการ  ทั้งน้ีผูว้ิจยัขออภิปรายผลในกรอบของปัจจยัการ
บริหารดงัน้ี 
 ดา้นคน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Seuatong, 2015: 14-16) กล่าวว่า คนคือปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดและจากการศึกษา พบว่า โครงการหรือกลุ่มทุกกลุ่ม ให้ความส าคญักบัสมาชิกในกลุ่ม
เป็นอนัดับแรก รวมทั้งให้สมาชิกมีความตะหนักอยู่เสมอว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกนั สามารถเสนอความคิดและสามารถเลือกงานตามความถนดัของตนเอง โดยตอ้งอยูบ่นความ
เหมาะสมและเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน   
 ดา้นการเงิน มีการอนุมติัวงเป็นท่ีต ่ากวา่วงเงินท่ีขอกูย้มืจากกองทุนฯ  ท าใหเ้งินท่ีไดรั้บไม่
เพียงพอต่อภาระงาน  อีกทั้งสมาชิกแต่ละโครงการเลือกท่ีจะไม่ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีสามารถยื่นขอกูย้ืม  หรือขอรับการสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Noping (2015) 
เร่ืองการประเมินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีชุมชนกลว้ยกลาง  ต าบลกลว้ยแพะ  อ าเภอเมืองล าปาง  
จงัหวดัล าปาง  กล่าววา่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานกองทุนคือ  งบประมาณท่ีไดรั้บ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกกองทุน  และยงักล่าวต่ออีกวา่  วสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบติังานของกองทุน  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาด้านวสัดุ  ท่ีว่า  ต้องน าเงินท่ีกู้ยืมจาก
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมาเพื่อจดัซ้ือวสัดุท่ีใช้ในโครงการ  ท าให้ได้วสัดุไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของสมาชิก   
 ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจากวงจรการบริหารของเดมม่ิง (PDCA)  ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันา  
พบวา่ 
 ดา้นการวางแผน มีการวางแผนงานในการบริหาร คน เงิน วสัดุ  ไวอ้ยา่งชดัเจน  เหมาะสม 
กบัเวลา  ตามขอ้เสนอโครงการท่ีเขียนไวเ้พื่อยื่นเสนอขอกูย้ืมเงิน  แต่ทั้งน้ีมิไดด้ าเนินการปฏิบติัไป
ตามแผนงานท่ีวางไว  ้  อีกทั้งขาดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ือง  ด้วยภาระงานท่ีเป็นงานหลัก  และ
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   4.3. ด้านการตรวจสอบ  พบว่า สมาชิกในโครงการแต่ละโครงการยงัให้
ความส าคญันอ้ยและยงัเป็นเร่ืองใหม่ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม/โครงการ โดยผูว้ิจยัแบ่งการตรวจสอบ
ในส่วนน้ีออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การตรวจสอบภายในกลุ่ม และ 2) คือการตรวจสอบจากภายนอก 
ดงัน้ี 

    1) การตรวจสอบจากภายในกลุ่ม เป็นการตรวจสอบแผนงานท่ีได้
วางเอาไวไ้ปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีมี
แผนการด าเนินงาน ประกอบกบัการปฏิบติัหรือการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีกลุ่มหรือ
โครงการเผชิญนั้น  ประจกัษไ์ดว้า่การตรวจสอบภายในกลุ่มเป็นไปไดย้ากล าบาก  รวมถึงสมาชิกแต่
ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มยงัไม่มีความรู้  และทกัษะในการบริหารเท่าท่ีควร  จากการสัมภาษณ์จะ
เห็นไดว้า่มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีเป็นกลุ่มต่อยอดจากงานเดิม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใหม่ สมาชิก
ใหม่ ผูน้ ากลุ่มคนใหม่ทั้งน้ีทกัษะและประสบการณ์เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงท่ียากต่อการน ามาปฏิบติั 

    2) การตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองศก์รภายนอก  พบวา่  กลุ่ม
และสมาชิกเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบการด าเนินงาน เพราะถือว่าการตรวจสอบ
นั้นจะท าให้กลุ่มได้มีแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  แต่ทั้งน้ี พบว่า  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
ตรวจสอบหรือให้การสนับสนุนแต่อย่างใด  โดยสมาชิกให้ความเห็นว่าอาจเป็นเพราะกลุ่มหรือ
โครงการท่ีด าเนินงานอยู่นั้นเป็นโครงการใหม่  ท่ียงัไม่เขม้แข็งและขาดความน่าสนใจ  จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกท่านหน่ึงกล่าววา่ “…จะให้ใครมาดูงานท่ีเราท ากนัละ  ขนาดคนในหมู่บา้นยงัไม่รู้
เลยวา่พวกเราท าอะไร…”  

   ทั้งน้ีผูว้ิจยัมองถึงประเด็นท่ีน่าสนใจจากประเด็นขา้งตน้ คือ การติดตาม
และการประเมินผลจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรี   ซ่ึงมีอยู่ 3 ระดบัหลกัๆ คือระดบัต าบล  ระดบั
อ าเภอ  และระดับจังหวดั   ท่ีอาจต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการ  เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแล  และใหก้ารสนบัสนุนไดท้ัว่ถึงทุกโครงการ เป็นตน้ 

   4.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนา  ในดา้นน้ีถือเป็นดา้นต่อเน่ือง
จากการตรวจสอบขา้งตน้  คือเม่ือตรวจสอบแล้วพบปัญหา ขอ้พบพร่องสมาชิกสามารถปรับปรุง 
แกไ้ข  เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปต่อได ้ แต่ เม่ือไม่พบกระบวนการตรวจสอบใดๆ  จึงไม่พบการ
ด าเนินการในส่วนน้ีของกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บทุน 

 
 

อภิปรายผล 
 โครงการภายใตก้ารรับทุนกูย้ืมจากกองทุนพฒันาบทบาทสตรีซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้สตรีมี
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  โดยการปล่อยเงินกูย้มืใหแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปใชเ้ป็นตน้ทุนในการสร้าง
กลุ่มสร้างอาชีพให้แก่สตรี  ซ่ึงท าให้สตรีได้มีบทบาทในการสร้างอาชีพ สร้างความมัน่คงให้แก่
ครอบครัว  รวมถึงบทบาทในการบริการโครงการ  ทั้งน้ีผูว้ิจยัขออภิปรายผลในกรอบของปัจจยัการ
บริหารดงัน้ี 
 ดา้นคน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Seuatong, 2015: 14-16) กล่าวว่า คนคือปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดและจากการศึกษา พบว่า โครงการหรือกลุ่มทุกกลุ่ม ให้ความส าคญักบัสมาชิกในกลุ่ม
เป็นอนัดับแรก รวมทั้งให้สมาชิกมีความตะหนักอยู่เสมอว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกนั สามารถเสนอความคิดและสามารถเลือกงานตามความถนดัของตนเอง โดยตอ้งอยูบ่นความ
เหมาะสมและเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน   
 ดา้นการเงิน มีการอนุมติัวงเป็นท่ีต ่ากวา่วงเงินท่ีขอกูย้มืจากกองทุนฯ  ท าใหเ้งินท่ีไดรั้บไม่
เพียงพอต่อภาระงาน  อีกทั้งสมาชิกแต่ละโครงการเลือกท่ีจะไม่ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีสามารถยื่นขอกูย้ืม  หรือขอรับการสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Noping (2015) 
เร่ืองการประเมินกองทุนพฒันาบทบาทสตรีชุมชนกลว้ยกลาง  ต าบลกลว้ยแพะ  อ าเภอเมืองล าปาง  
จงัหวดัล าปาง  กล่าววา่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานกองทุนคือ  งบประมาณท่ีไดรั้บ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกกองทุน  และยงักล่าวต่ออีกวา่  วสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบติังานของกองทุน  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาด้านวสัดุ  ท่ีว่า  ต้องน าเงินท่ีกู้ยืมจาก
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีมาเพื่อจดัซ้ือวสัดุท่ีใช้ในโครงการ  ท าให้ได้วสัดุไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของสมาชิก   
 ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจากวงจรการบริหารของเดมม่ิง (PDCA)  ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันา  
พบวา่ 
 ดา้นการวางแผน มีการวางแผนงานในการบริหาร คน เงิน วสัดุ  ไวอ้ยา่งชดัเจน  เหมาะสม 
กบัเวลา  ตามขอ้เสนอโครงการท่ีเขียนไวเ้พื่อยื่นเสนอขอกูย้ืมเงิน  แต่ทั้งน้ีมิไดด้ าเนินการปฏิบติัไป
ตามแผนงานท่ีวางไว  ้  อีกทั้งขาดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ือง  ด้วยภาระงานท่ีเป็นงานหลัก  และ
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อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างท าโครงการท าให้หลายโครงการตอ้งยุติการด าเนินงานในลกัษณะกลุ่ม 
และหันมาด าเนินงานท่ีเป็นงานเดียวเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารงานรวมถึงบริหารเงิน  
ในดา้นการตรวจสอบ ไม่พบกระบวนการตรวจสอบ  เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนและไม่ปฏิบติังาน
ตามแผนท า  รวมทั้งไม่พบการตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเช่นกนั  ส่วนดา้นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันาไม่พบวา่มีการด าเนินการ ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยัของ (Seuatong, 2015) 
ศึกษาประสิทธิผลในการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  ท่ี
พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีอ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี ดา้นการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง = 3.44  และดา้นการปรับปรุงใหม่  
ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย = 3.45 
 
ข้อเสนอแนะ(Recommendation) 
 1 กองทุนพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัปัตตานีมีโครงการท่ีเป็นโครงการต่อเน่ืองและ
ลม้เหลว ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดโครงการต่อเน่ืองและการลม้เหลวของโครงการ 
 2 โครงการท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารควรมีการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนรายกรณี 
เพื่อเป็นตน้แบบแก่กลุ่ม/โครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมพฒันาชุมชน. (2559). ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. คน้เม่ือ 15 กรกฎาคม 2560  

จาก http://lopburi.cdd.go.th/files/women-%20  back  ground.pdf 
   . (2559). คู่มือนักพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 
    กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก. 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. (2552). บทบาทหญิงชาย. คน้เม่ือ12  สิงหาคม  2559  

จาก http://www.fai-dee.com/data-youth/data-youth4.htm 
 
 

 
 

คณสันนัท ์พละไชย. (2559). สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี .  
  (สร้างสรรค ์งานวจิยัเพื่อขบัเคล่ือนประเทศสู่ความมัน่คง  มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในยคุ Thailand  

4.0 การประชุมวชิาการระดบัชาติคร้ังท่ี 6) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี   
หนา้  702-713. 

ณรงค ์นนัทวรรธนะ . (2547) . การบริหารโครงการ . กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
นิตยา วงศเ์ดอรี. (2556).  รายงานผลการตรวจติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2556 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ระหว่างวนัท่ี 19 - 25  
มิถนุายน 2556 ณ จังหวดัสงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา. 

ปยตุา  จนัทร์เส็ง. (2557). การประเมินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตต าบลบ่อ  
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา. 

พชัราภรณ์  เสือทอง. (2558). ประสิทธิผลในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ าเภอชะอ า  
จังหวดัเพชรบุรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยันานาชาติ 
แสตมฟอร์ด. 

มหัุมมดั อิบรอฮีม อัต-ตุวยัญิรีย์. (2560).  อัร-ริบา (ดอกเบีย้). (ออนไลน์). คน้จาก   
  http://www.islammore.com/view/867   
วนัทนา  สุวะจนัทร์ และธีระ  ฤทธีรอด. (2558). ปัญหาท่ีพบในการด าเนินโครงการกองทุนพฒันา 

บทบาทสตรี. วารสารการบริหารท้องถ่ิน. 8(4), pp. 53-63. 
สายฝน  โนปิง. (2558).  การประเมินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนกล้วยกลาง ต าบลกล้วยแพะ  
  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง.  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
  ราชภฏัล าปาง.  
สุธาสินี โพธ์ิจนัทร์. (2558). PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง. Productivity  World  
  19(115), หนา้ 93-97. 
ส านกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัปัตตานี. (2559).  สร้างสรรค์สตรีให้เป็นพลังส าคัญใน 

การพัฒนาประเทศ.ส านกังานพฒันาชุมชน:  ศาลากลางจงัหวดัปัตตานี. 
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. (2558). รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2558. กรุงเทพฯ : 
  ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. 



ROMMAYASAN 211Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

 
 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างท าโครงการท าให้หลายโครงการตอ้งยุติการด าเนินงานในลกัษณะกลุ่ม 
และหันมาด าเนินงานท่ีเป็นงานเดียวเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารงานรวมถึงบริหารเงิน  
ในดา้นการตรวจสอบ ไม่พบกระบวนการตรวจสอบ  เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนและไม่ปฏิบติังาน
ตามแผนท า  รวมทั้งไม่พบการตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเช่นกนั  ส่วนดา้นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันาไม่พบวา่มีการด าเนินการ ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยัของ (Seuatong, 2015) 
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บ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการวจิยั
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
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5) ความรู้เร่ืองวฒันธรรมทางการเมือง 6) ความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 7) ความรู้อยา่งมีวสิัยทศัน์ 
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 การศึกษาโมเดลการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวตัถุประสงค ์คือ  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวั
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Abstract 
 Education model developing Indicators competency of northeastern local administrators. 
Its purpose is to study the subject. Elements and indicators of performance management, local 
administration and the Northeast. Research by a theoretical concept papers related research 
capacity of the local government administration. To create a theoretical framework on the 
development of performance indicators, the management organization. The findings concepts, 
theory is the main component of the 4 elements are core competencies of knowledge. 
Competencies, skills and performance characteristics of life Elements, 14 elements: 1) a focus on 
achievement, 2) Administration 3) Landscape expertise 4) good governance 5) Knowledge of the 
cultural, political, 6) knowingly changed 7) Knowledge is subjective. Landscape 8) thinking skills 
leader 9) innovative information and communications technology skills 10) Management skills 
performance 11) skill live together in unity and quality 12) propulsion order. Successful 13) 
Freight 14), personal attributes and indicators 52 indicators. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัโลกเขา้สู่สังคมแห่งการส่ือสารท่ีใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีหลากหลายและ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงการส่ือสารดงักล่าว เรียกวา่ การส่ือสารไร้พรมแดน “โลก
ไร้พรมแดน”(borderless world) ส่งผลใหมี้การไหลบ่าของขอ้มูลข่าวสาร วฒันธรรมจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึงอยา่งรวดเร็ว จนท าให้เกิดการซึมซบัวฒันธรรม การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จนพฒันาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี กับข้อมูลข่าวสารเข้าด้วยกัน การ
ผสมผสานดังกล่าวต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เพื่อเช่ือมต่อ Information กับ Operational เข้า
ด้วยกันโดยใช้ Internet of things เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีท าหน้าท่ีในการเช่ือมต่ออุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ โทรทศัน์ กลอ้งวงจรปิด และอ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั การ
ผสมผสานดงักล่าวท าให้โลกกลายเป็น “โลกยุคดิจิทลั” “ Digital world” เป็นโลกท่ีเปล่ียนแปลงวิถี

 
 

ชีวิตของมนุษย์จากการเคยอาศยัพึ่ งพากันไปสู่การพึ่ งพาเทคโนโลยี มีความเป็นอิสระทางด้าน
ความคิด อิสระในการใชชี้วติ  
 การเปล่ียนแปลงอย่างพลวตัรดังกล่าว ท าให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทัว่โลกต้อง
ปรับตวัและปฏิรูปการปฏิบัติราชการให้เข้ากับบริบทการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้ ง
ประเทศไทยดว้ย เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นความคิด  การ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงเป็นความตอ้งการของประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นนโยบาย
ของผูบ้ริหารประเทศท่ีปรับพลิกฟ้ืนบทบาทของรัฐและการบริหารงานและการบริการของรัฐให้เท่า
เทียมกบัการให้บริการของภาคเอกชนและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในยุคโลกาภิวตัน์ 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไดรั้บความสนใจมากข้ึนเป็นล าดบัในฐานะเป็นเคร่ืองมือและกลไก
ของความคิดและการปฏิบติั ในการปฏิรูประบบราชการภายใตค้วามคิดการจดัระเบียบโลกใหม่ 
( New World Order) (Office of the Pubic Sector Development Commission, 2001 : 4 )  โ ด ย
สาระส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่นั้น ไดแ้ก่ ภาครัฐหรือส่วนราชการตอ้งลดบทบาท
การแทรกแซงและจ ากดัขนาดของรัฐและระบบราชการลง โดยอาศยักลไกตลาดเขา้มาท าหน้าท่ีใน
การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ แทน มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีการแปรสภาพหน่วยราชการให้เป็น
องค์กรอิสระรูปแบบใหม่ มีการน าเอาแนวคิด วิธีการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมา
ประยกุตใ์ช ้รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคมเขา้มามีบทบาทใน
การจดัการตนเอง เป็นตน้ (Nimpanit, 2007  :  421)  
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีใชอ้  านาจรัฐ ซ่ึงให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง ตามหลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในระบอบประชาธิปไตย 
ซ่ึงมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจากอ านาจการเมืองและใช้อ านาจทางการบริหาร ท่ีราชการส่วนกลาง
กระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินสามารถก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ชุมชน และน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมี
ความแตกต่างจากองค์กรส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีลกัษณะส าคญั เช่น มี
อ านาจหน้าท่ีท่ีหลากหลาย (Multi- function agency) ผู ้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชน (Local election) มีความเป็นอิสระในอ านาจการบริหารจดัการ (Local autonomy) มีอ านาจ
ในการจดัเก็บรายได้ (Local Income) นอกเหนือจากเงินอุดหนุนของส่วนกลาง ภายใต้บริบทท่ี
เปล่ียนไป เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัผ่านประชามติ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 มีความ
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สาระส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่นั้น ไดแ้ก่ ภาครัฐหรือส่วนราชการตอ้งลดบทบาท
การแทรกแซงและจ ากดัขนาดของรัฐและระบบราชการลง โดยอาศยักลไกตลาดเขา้มาท าหน้าท่ีใน
การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ แทน มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีการแปรสภาพหน่วยราชการให้เป็น
องค์กรอิสระรูปแบบใหม่ มีการน าเอาแนวคิด วิธีการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมา
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ชุมชน และน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมี
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อ านาจหน้าท่ีท่ีหลากหลาย (Multi- function agency) ผู ้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชน (Local election) มีความเป็นอิสระในอ านาจการบริหารจดัการ (Local autonomy) มีอ านาจ
ในการจดัเก็บรายได้ (Local Income) นอกเหนือจากเงินอุดหนุนของส่วนกลาง ภายใต้บริบทท่ี
เปล่ียนไป เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัผ่านประชามติ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 มีความ
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ชัดเจนว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจะยกฐานะข้ึนไปเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงกฎหมายตอ้งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการจดับริการสาธารณะมากข้ึน ดังเห็นได้จาก
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 ท่ีก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีกวา้งข้ึน รวมทั้งมีแผนการการถ่ายโอน
ภารกิจ การถ่ายโอนงบประมาณ และการแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง (Vichairam, 2014 : 3)  
 การเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงคต์ามความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตอ้งมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทกัษะ 
(Know-how) ความสามารถ เจตคติ/ลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่าง ๆ (Attitude) และคุณลกัษณะอ่ืน 
ๆ ท่ีท  าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน มีความสามารถเหนือบุคคลอ่ืน หรืออาจเป็นคุณลกัษณะท่ีทุกคนมีและได้
ใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายสมรรถนะเป็นพฤติกรรมท่ีแฝง
อยู่ภายในของตวับุคคลท่ีต้องแสดงออกมาด้วยการลงมือปฏิบติัและท าให้เกิดความแตกต่างจาก
บุคคลธรรมดาท าได ้กล่าวคือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ีเพื่อให้เกิดการ
บรรลุผลและวตัถุประสงค์ต่าง ๆทกัษะในการขบัเคล่ือนองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน
สามารถเผชิญหนา้กบัปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง  
 สมรรถนะ (competency) เป็นทกัษะในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการพฒันาศกัยภาพท่ีซ่อนอยูใ่นตวัของบุคลากร
เพื่อส่งผลไปสู่การพฒันาองคก์ร ดงันั้น สมรรถนะทางการบริหาร จึงหมายถึง คุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่
ภายในตวัของปัจเจกบุคคล ท่ีช่วยผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีได ้หรือ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นงานท่ีปัจเจกบุคคลนั้นรับผิดชอบ สมรรถนะเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ(skills) และคุณสมบติัต่าง ๆ อนัได้แก่ เจตคติ / แรงจูงใจ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ สมรรถนะมีความจ าเป็นต่อบุคคลใน
การท างานใหป้ระสบความส าเร็จ มีผลงานไดต้ามเกณฑต์ามมาตรฐานการท างาน เกิดผลสัมฤทธ์ิและ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้(Spencer and Spencer, 
1993) 
 ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจศึกษาสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีตวัแบบของ

 
 

การศึกษา เพราะเป็นพื้นท่ีการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการท่องเท่ียว ดา้นกีฬาและวฒันธรรม อีกทั้งผูว้ิจยัไดมี้บทบาทดา้น
การศึกษาและมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีความเห็นวา่สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งมีสมรรถนะ มีความรู้ มีทกัษะ ในแกไ้ขปัญหาองค์กร 
ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะทางการบริหารจะเป็นบุคคล
ส าคญัท่ีจะน าองค์กรให้ไปสู่ผลส าเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีองค์กรตอ้งการและสอดคล้องกบับริบทของ
สังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงได ้
 
ค าถามการวจัิย 
 มีองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีอะไรบา้งของสมรรถนะผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย       
 ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีอะไรบา้งของ
สมรรถนะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดพื้นท่ีเก็บขอ้มูล คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้ง 20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดั
ชยัภูมิ จงัหวดัสกลนคร จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดันครพนม จงัหวดัเลย จงัหวดั



ROMMAYASAN 219Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

ชัดเจนว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจะยกฐานะข้ึนไปเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงกฎหมายตอ้งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการจดับริการสาธารณะมากข้ึน ดังเห็นได้จาก
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 ท่ีก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีกวา้งข้ึน รวมทั้งมีแผนการการถ่ายโอน
ภารกิจ การถ่ายโอนงบประมาณ และการแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง (Vichairam, 2014 : 3)  
 การเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงคต์ามความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตอ้งมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทกัษะ 
(Know-how) ความสามารถ เจตคติ/ลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่าง ๆ (Attitude) และคุณลกัษณะอ่ืน 
ๆ ท่ีท  าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน มีความสามารถเหนือบุคคลอ่ืน หรืออาจเป็นคุณลกัษณะท่ีทุกคนมีและได้
ใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายสมรรถนะเป็นพฤติกรรมท่ีแฝง
อยู่ภายในของตวับุคคลท่ีต้องแสดงออกมาด้วยการลงมือปฏิบติัและท าให้เกิดความแตกต่างจาก
บุคคลธรรมดาท าได ้กล่าวคือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ีเพื่อให้เกิดการ
บรรลุผลและวตัถุประสงค์ต่าง ๆทกัษะในการขบัเคล่ือนองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน
สามารถเผชิญหนา้กบัปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง  
 สมรรถนะ (competency) เป็นทกัษะในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการพฒันาศกัยภาพท่ีซ่อนอยูใ่นตวัของบุคลากร
เพื่อส่งผลไปสู่การพฒันาองคก์ร ดงันั้น สมรรถนะทางการบริหาร จึงหมายถึง คุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่
ภายในตวัของปัจเจกบุคคล ท่ีช่วยผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีได ้หรือ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นงานท่ีปัจเจกบุคคลนั้นรับผิดชอบ สมรรถนะเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ(skills) และคุณสมบติัต่าง ๆ อนัได้แก่ เจตคติ / แรงจูงใจ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ สมรรถนะมีความจ าเป็นต่อบุคคลใน
การท างานใหป้ระสบความส าเร็จ มีผลงานไดต้ามเกณฑต์ามมาตรฐานการท างาน เกิดผลสัมฤทธ์ิและ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตอ้งการขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้(Spencer and Spencer, 
1993) 
 ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจศึกษาสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีตวัแบบของ

 
 

การศึกษา เพราะเป็นพื้นท่ีการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการท่องเท่ียว ดา้นกีฬาและวฒันธรรม อีกทั้งผูว้ิจยัไดมี้บทบาทดา้น
การศึกษาและมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีความเห็นวา่สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งมีสมรรถนะ มีความรู้ มีทกัษะ ในแกไ้ขปัญหาองค์กร 
ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะทางการบริหารจะเป็นบุคคล
ส าคญัท่ีจะน าองค์กรให้ไปสู่ผลส าเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีองค์กรตอ้งการและสอดคล้องกบับริบทของ
สังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงได ้
 
ค าถามการวจัิย 
 มีองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีอะไรบา้งของสมรรถนะผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย       
 ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีอะไรบา้งของ
สมรรถนะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดพื้นท่ีเก็บขอ้มูล คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้ง 20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดั
ชยัภูมิ จงัหวดัสกลนคร จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดันครพนม จงัหวดัเลย จงัหวดั
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ยโสธร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัอ านาจเจริและจงัหวดั
มุกดาหาร 
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
 ในการวจิยัระยะน้ีเป็นการคน้หากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีเพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคิดการวจิยั
ท่ีทนัสมยั ซ่ึงขอ้มูลจากการศึกษาปรากฏการณ์และผนวกกบัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ของ
งานวจิยั เพื่อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งใหก้บักรอบแนวคิดการวจิยัในการพฒันาตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยสมรรถนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั จ านวน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะความรู้ 
สมรรถนะทกัษะและสมรรถนะลกัษณะชีวติ องคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 14 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริหาร 3) ภูมิความรู้ความช านาญ 4) ธรรมาภิบาล 5) ความรู้เร่ือง
วฒันธรรมทางการเมือง 6) ความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 7) ความรู้อยา่งมีวสิัยทศัน์ 8) ทกัษะการ
คิดอยา่งผูน้ า 9) ทกัษะนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 10) ทกัษะการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน 11) ทกัษะการอยูร่่วมกนัอยา่งมีเอกภาพและคุณภาพ 12) แรงขบัเพื่อประสบผลส าเร็จ 13) 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ 14) คุณลกัษณะส่วนบุคคล และตวับ่งช้ี จ  านวน 52 ตวับ่งช้ี  
  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการเขียนบทความเชิงวชิาการ
และบทความวจิยั โดยเร่ิมจากการศึกษาจากการเขียนบทความวชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
การตีพิมพ ์(Tossamas et al. 2017) ศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, Sanya. 2014A 
: 49-51) จากนั้นคน้หาเน้ือหาสาระดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล 
(Kenaphoom, Sanya. 2014B : 1-19) และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาความลงตวัของ
เน้ือหาสาระ (Kenaphoom, Sanya. 2014D) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดยวธีิ
การบูรณาการระเบียบวธีิท่ีหลากหลาย (Kenaphoom, Sanya. 2013 : 169-185) การพยากรณ์
ปรากฏการณ์แบบอุปนยั  แบบนิรนยั (Chandarasorn, 2014) จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียนจึงขอ
น าเสนอเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

 1. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
  McClelland (1973 : 1-4) นกัจิตวทิยาชั้นน าไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง “Competency” ซ่ึงเป็น
การมองคนในภาพรวม (Holistic view) กล่าวคือ เป็นการมองคนทั้งส่ิงท่ีปรากฏเห็นและส่ิงท่ีซ่อน
เร้นภายในซ่ึงมองเห็นไดย้าก และไม่สามารถพิจารณาจากปริญญาบตัร หรือใบรับรอง แต่เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งคน้ลึกจึงจะพบ (Yavaprabhas, 2003  :  35) 
 สมรรถนะ” หรือ “ขีดความสามารถ” สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สมรรถนะตามแนว 
British approach ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระกาศนียบตัรรับรองวทิยาฐานะของพนกังานหรือ
บุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบติังานท่ีสามารถยอมรับไดข้องงานและวชิาชีพนั้น 
ส่วนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาบุคลากร ก าหนดจาก
พฤติกรรมของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี  
 Boyatzis (1982 : 58) ไดใ้หค้  านิยามวา่ สมรถนะ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงถือเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบ้รรลุถึงความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร และท าใหบุ้คคลมุ่งมัน่สู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
   Mitrani, Dalziel and Fitt  (1992 : 11) กล่าวถึงสมรรถนะวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังานในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้
ความหมายสมรรถนะของ Spencer and Spencer, (1993 p. 9) ไวว้า่เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ี์ใชแ้ละ/หรือการปฏิบติังานท่ีไดผ้ล
การท างานท่ีดีข้ึนกวา่เดิม นอกจากน้ี Spencer and Spencer, (1993 p. 11) ไดข้ยายความหมายของ
สมรรถนะวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ท่ีมีความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ี์ใช ้(Criterion reference) และ/หรือการปฏิบติังานท่ี
ไดผ้ลงานสูงกวา่มาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามภาพ
ต่อไปน้ี 
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ยโสธร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัอ านาจเจริและจงัหวดั
มุกดาหาร 
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
 ในการวจิยัระยะน้ีเป็นการคน้หากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีเพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคิดการวจิยั
ท่ีทนัสมยั ซ่ึงขอ้มูลจากการศึกษาปรากฏการณ์และผนวกกบัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ของ
งานวจิยั เพื่อเป็นการเสริมความแขง็แกร่งใหก้บักรอบแนวคิดการวจิยัในการพฒันาตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยสมรรถนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั จ านวน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะความรู้ 
สมรรถนะทกัษะและสมรรถนะลกัษณะชีวติ องคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 14 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริหาร 3) ภูมิความรู้ความช านาญ 4) ธรรมาภิบาล 5) ความรู้เร่ือง
วฒันธรรมทางการเมือง 6) ความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 7) ความรู้อยา่งมีวสิัยทศัน์ 8) ทกัษะการ
คิดอยา่งผูน้ า 9) ทกัษะนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 10) ทกัษะการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน 11) ทกัษะการอยูร่่วมกนัอยา่งมีเอกภาพและคุณภาพ 12) แรงขบัเพื่อประสบผลส าเร็จ 13) 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ 14) คุณลกัษณะส่วนบุคคล และตวับ่งช้ี จ  านวน 52 ตวับ่งช้ี  
  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการเขียนบทความเชิงวชิาการ
และบทความวจิยั โดยเร่ิมจากการศึกษาจากการเขียนบทความวชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
การตีพิมพ ์(Tossamas et al. 2017) ศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, Sanya. 2014A 
: 49-51) จากนั้นคน้หาเน้ือหาสาระดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล 
(Kenaphoom, Sanya. 2014B : 1-19) และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาความลงตวัของ
เน้ือหาสาระ (Kenaphoom, Sanya. 2014D) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดยวธีิ
การบูรณาการระเบียบวธีิท่ีหลากหลาย (Kenaphoom, Sanya. 2013 : 169-185) การพยากรณ์
ปรากฏการณ์แบบอุปนยั  แบบนิรนยั (Chandarasorn, 2014) จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียนจึงขอ
น าเสนอเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

 1. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
  McClelland (1973 : 1-4) นกัจิตวทิยาชั้นน าไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง “Competency” ซ่ึงเป็น
การมองคนในภาพรวม (Holistic view) กล่าวคือ เป็นการมองคนทั้งส่ิงท่ีปรากฏเห็นและส่ิงท่ีซ่อน
เร้นภายในซ่ึงมองเห็นไดย้าก และไม่สามารถพิจารณาจากปริญญาบตัร หรือใบรับรอง แต่เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งคน้ลึกจึงจะพบ (Yavaprabhas, 2003  :  35) 
 สมรรถนะ” หรือ “ขีดความสามารถ” สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สมรรถนะตามแนว 
British approach ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระกาศนียบตัรรับรองวทิยาฐานะของพนกังานหรือ
บุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบติังานท่ีสามารถยอมรับไดข้องงานและวชิาชีพนั้น 
ส่วนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาบุคลากร ก าหนดจาก
พฤติกรรมของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี  
 Boyatzis (1982 : 58) ไดใ้หค้  านิยามวา่ สมรถนะ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงถือเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบ้รรลุถึงความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร และท าใหบุ้คคลมุ่งมัน่สู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
   Mitrani, Dalziel and Fitt  (1992 : 11) กล่าวถึงสมรรถนะวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังานในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้
ความหมายสมรรถนะของ Spencer and Spencer, (1993 p. 9) ไวว้า่เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ี์ใชแ้ละ/หรือการปฏิบติังานท่ีไดผ้ล
การท างานท่ีดีข้ึนกวา่เดิม นอกจากน้ี Spencer and Spencer, (1993 p. 11) ไดข้ยายความหมายของ
สมรรถนะวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ท่ีมีความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ี์ใช ้(Criterion reference) และ/หรือการปฏิบติังานท่ี
ไดผ้ลงานสูงกวา่มาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามภาพ
ต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1:  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการ 
 ท่ีมา:  Spencer and Spencer (1993 : 11) 
 จากภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ สมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีสัมพนัธ์กนัจะประกอบดว้ย
คุณลกัษณะดงัน้ี 
   1.  แรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นแรงขบัใน
การก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรือการถอยออกไปจากส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 
   2.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึง
การตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ 
   3.  แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) ค่านิยม 
(Value) และภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self image) ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิด
พฤติกรรมและท าใหส้ามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดใ้นช่วงระยะ
สั้น ๆ ได ้
   4.  ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของขอ้มูลหรือเน้ือหาเฉพาะดา้นท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงครอบครองอยู ่
   5.  ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกายภาพ 
การใชค้วามคิด และจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิด วเิคราะห์ ใชค้วามรู้ก าหนดเหตุผลหรือ
การวางแผนในการจดัการ 

 
 

 Zwell (2000 : 26-53) ไดแ้บ่งและจดักลุ่มองคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ 
ดงัน้ี 
  1.  สมรรถนะดา้นการใฝ่สัมฤทธ์ิในหนา้ท่ีงาน (Task Achievement Competencies) 
ประกอบดว้ย การมุ่งในผลลพัธ์ (Results Orientation) การจดัการผลการปฏิบติังาน (Managing 
Performance) อิทธิพล (Influence) ความคิดริเร่ิม (Initiative) ประสิทธิภาพในการผลิต (Production 
Efficiency) ความยดืหยุน่ (Flexibility) นวตักรรม (Innovation) ความสนใจในคุณภาพ (Concern for 
Quality) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Expertise) 
  2.  สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Competencies) ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) การมุ่งมัน่ในการบริการ (Service Orientation) ตระหนกัรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
(Interpersonal Awareness) ความเขา้ใจในความเป็นไปขององคก์าร (Organizational Savvy) การ
สร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) ความ
ตั้งใจในการติดต่อส่ือสาร (Attention to Communication) ความรู้สึกไวต่อวฒันธรรม (Cross-
Cultural Sensitivity) 
  3.  สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) 
ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) การพฒันาตนเอง (Self-
Development) ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision 
Quality) การจดัการความเครียด (Stress Management) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การ
คิดรวบยอด (Conceptual Thinking) 
  4.  สมรรถนะดา้นการจดัการ (Managerial Competencies) ประกอบดว้ยหนา้ท่ีการ
ท างานหลกัท่ีส าคญัคือ การจดัการโครงการ การนิเทศพนกังาน และการพฒันาพนกังาน สมรรถนะน้ี
ประกอบดว้ย การสร้างทีมการท างาน (Building Teamwork) การจูงใจผูอ่ื้น (Motivation Other) การ
สร้างพลงัจูงใจแก่ผูอ่ื้น (Empowering Others) การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Other) 
  5.  สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็นสมรรถนะส าคญั
เฉพาะ ท่ีช่วยใหบุ้คคลน าผูอ่ื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค ์วสิัยทศัน์และภารกิจหลกั
ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) การคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 
การใหค้วามสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) การจดัการเปล่ียนแปลง 
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ภาพท่ี 1:  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการ 
 ท่ีมา:  Spencer and Spencer (1993 : 11) 
 จากภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ สมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีสัมพนัธ์กนัจะประกอบดว้ย
คุณลกัษณะดงัน้ี 
   1.  แรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นแรงขบัใน
การก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรือการถอยออกไปจากส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 
   2.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึง
การตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ 
   3.  แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) ค่านิยม 
(Value) และภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self image) ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิด
พฤติกรรมและท าใหส้ามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดใ้นช่วงระยะ
สั้น ๆ ได ้
   4.  ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของขอ้มูลหรือเน้ือหาเฉพาะดา้นท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงครอบครองอยู ่
   5.  ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกายภาพ 
การใชค้วามคิด และจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิด วเิคราะห์ ใชค้วามรู้ก าหนดเหตุผลหรือ
การวางแผนในการจดัการ 

 
 

 Zwell (2000 : 26-53) ไดแ้บ่งและจดักลุ่มองคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ 
ดงัน้ี 
  1.  สมรรถนะดา้นการใฝ่สัมฤทธ์ิในหนา้ท่ีงาน (Task Achievement Competencies) 
ประกอบดว้ย การมุ่งในผลลพัธ์ (Results Orientation) การจดัการผลการปฏิบติังาน (Managing 
Performance) อิทธิพล (Influence) ความคิดริเร่ิม (Initiative) ประสิทธิภาพในการผลิต (Production 
Efficiency) ความยดืหยุน่ (Flexibility) นวตักรรม (Innovation) ความสนใจในคุณภาพ (Concern for 
Quality) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Expertise) 
  2.  สมรรถนะดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Competencies) ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) การมุ่งมัน่ในการบริการ (Service Orientation) ตระหนกัรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
(Interpersonal Awareness) ความเขา้ใจในความเป็นไปขององคก์าร (Organizational Savvy) การ
สร้างสัมพนัธภาพ (Relationship Building) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) ความ
ตั้งใจในการติดต่อส่ือสาร (Attention to Communication) ความรู้สึกไวต่อวฒันธรรม (Cross-
Cultural Sensitivity) 
  3.  สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) 
ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) การพฒันาตนเอง (Self-
Development) ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision 
Quality) การจดัการความเครียด (Stress Management) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การ
คิดรวบยอด (Conceptual Thinking) 
  4.  สมรรถนะดา้นการจดัการ (Managerial Competencies) ประกอบดว้ยหนา้ท่ีการ
ท างานหลกัท่ีส าคญัคือ การจดัการโครงการ การนิเทศพนกังาน และการพฒันาพนกังาน สมรรถนะน้ี
ประกอบดว้ย การสร้างทีมการท างาน (Building Teamwork) การจูงใจผูอ่ื้น (Motivation Other) การ
สร้างพลงัจูงใจแก่ผูอ่ื้น (Empowering Others) การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Other) 
  5.  สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็นสมรรถนะส าคญั
เฉพาะ ท่ีช่วยใหบุ้คคลน าผูอ่ื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค ์วสิัยทศัน์และภารกิจหลกั
ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) การคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 
การใหค้วามสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) การจดัการเปล่ียนแปลง 
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(Change Management) การสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร (Building Organizational Commitment) 
การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) วตัถุประสงค ์หลกัการ และค่านิยม (Purpose, Principle and 
Values) 
 Chareonwongsak (2016) โมเดลสมรรถนะ  (Ksl 31220) เป็นโมเดลเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยศกัยภาพและสมรรถนะพร้อมรับรองการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จน
สามารถร่วมกนัพฒันาประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกได ้การพฒันาโมเดล
สมรรถนะ  (Ksl 31220) อยา่งครบถว้นทุกองคป์ระกอบ จะท าใหคุ้ณกลายเป็น คนเก่ง โดยเฉพาะการ
เป็น คนเก่งในยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีตอ้งอาศยัการประสานและเช่ือมโยงทั้งศาสตร์และศิลป์จากมิติองค์
ความรู้  และลกัษณะชีวติ 
 โมเดลสมรรถนะ ( Ksl 31220) ประกอบดว้ยการพฒันาสมรรถนะในตนเองทั้งหมด  3 
ดา้น ไดแ้ก่  
 1.  ดา้นความรู้  ครบ 3 มิติแห่งความรู้ ประกอบดว้ย รู้ลึก รู้กวา้ง รู้ไกล 
 2. ดา้นทกัษะ  12 หมวดทกัษะ ในสังคมแห่งความรู้และจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นอยา่งนอ้ย 12 ทกัษะ หรือ 12 S  เพื่อใหมี้ความเก่งในดา้นต่างๆ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1. เก่งคิด 
การพฒันาทกัษะส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะการคิด คือการคิด 10 มิติ ประกอบดว้ย การคิดเชิงวพิากษ ์ 
(Critical Thinking) การคิดเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking)   การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative  Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์   (Synthesis-type  Thinking) การคิดเชิงมโนทศัน์   
(Conceptual Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ  (Integrative Thinking) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic 
Thinking) การคิดเชิงประยกุต ์Applicative Thinking การคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking) และ
การคิดเชิงกลยทุธ์  (Strategic Thinking) ทกัษะการใชเ้หตุผล ทกัษะการตดัสินใจ 2. เก่งส่ือ โดย
พฒันาทกัษะส าคญั  ไดแ้ก่ ทกัษะภาษา และทกัษะการส่ือสาร 3. เก่งงาน โดยพฒันาทกัษะส าคญั 
ไดแ้ก่ ทกัษะการจดัการ ตน คน งาน เงิน ทกัษะการจดัระบบ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการ
ประกอบการ  4. เก่งคน โดยพฒันาทกัษะส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะการอยูร่่วมกนักบัผู ้ทกัษะการสร้าง
เครือข่าย และทกัษะการเป็นผูน้ า 
 3. ดา้นลกัษณะชีวติ ครบ 21 ลกัษณะชีวติ ไดแ้ก่ การมีวสิัยทศัน์ การมีวนิยั การมีความ
มุ่งมัน่ขยนัพากเพียร การเอาจริงเอาจงั ความอดทน การกระท าดีเลิศทุกเวลา ความรอบคอบ กลา้พูด
และคิดแง่บวกและมีความกลา้หาญ 

 
 

 จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ ผูว้จิยัจึงอาจสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัตอ้งมีความสามารถใน
การบริหารงานในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ตอ้งมีสมรรถนะซ่ึงสมรรถนะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 คือ สมรรถนะหลกั (Core competency) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
ผูบ้ริหารทุกคนในองคก์ารจ าเป็นตอ้งมี ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์าร อาทิ ความรู้ดา้นการบริหาร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความเช่ียวชาญและธรรมาภิบาล เป็นตน้ 
ประเภทท่ี 2 คือ สมรรถนะความรู้ (Knowledge) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จและไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ อาทิ ความรู้วฒันธรรมทาง
การเมือง การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและรู้อยา่งมีวสิัยทศัน์  ประเภทท่ี 3 คือ  สมรรถนะทกัษะ 
(Skill) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารทุกคนในองคก์ารจ าเป็นตอ้งมี อาทิ ทกัษะการคิดอยา่งผูน้ า 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบริหารผลการปฏิบติังาน และทกัษะการอยูร่่วมกนัอยา่งมีเอกภาพและ
คุณภาพ ประเภทท่ี 4 คือ สมรรถนะลกัษณะชีวติ  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารทุกคนในองคก์าร
จ าเป็นตอ้งมีทั้งภายในและภายนอกองคก์าร อาทิ แรงขบัเพื่อประสบความส าเร็จ  มนุษยสัมพนัธ์ 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคล เป็นตน้ 
 2. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบั
ค าวา่ “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าวา่ administer  หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง  ๆ  ส่วนค าวา่ การจดัการ(management) 
นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) 
หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงค์
รองหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
หน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การ
บริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ (management administration) เก่ียวขอ้งกบั
ภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การน าแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) 
มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม่จ  าเป็น การลด
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจดว้ยการให้รางวลัตอบแทน เป็นตน้  นอกเหนือจากการท่ี
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(Change Management) การสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร (Building Organizational Commitment) 
การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) วตัถุประสงค ์หลกัการ และค่านิยม (Purpose, Principle and 
Values) 
 Chareonwongsak (2016) โมเดลสมรรถนะ  (Ksl 31220) เป็นโมเดลเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยศกัยภาพและสมรรถนะพร้อมรับรองการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จน
สามารถร่วมกนัพฒันาประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกได ้การพฒันาโมเดล
สมรรถนะ  (Ksl 31220) อยา่งครบถว้นทุกองคป์ระกอบ จะท าใหคุ้ณกลายเป็น คนเก่ง โดยเฉพาะการ
เป็น คนเก่งในยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีตอ้งอาศยัการประสานและเช่ือมโยงทั้งศาสตร์และศิลป์จากมิติองค์
ความรู้  และลกัษณะชีวติ 
 โมเดลสมรรถนะ ( Ksl 31220) ประกอบดว้ยการพฒันาสมรรถนะในตนเองทั้งหมด  3 
ดา้น ไดแ้ก่  
 1.  ดา้นความรู้  ครบ 3 มิติแห่งความรู้ ประกอบดว้ย รู้ลึก รู้กวา้ง รู้ไกล 
 2. ดา้นทกัษะ  12 หมวดทกัษะ ในสังคมแห่งความรู้และจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นอยา่งนอ้ย 12 ทกัษะ หรือ 12 S  เพื่อใหมี้ความเก่งในดา้นต่างๆ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1. เก่งคิด 
การพฒันาทกัษะส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะการคิด คือการคิด 10 มิติ ประกอบดว้ย การคิดเชิงวพิากษ ์ 
(Critical Thinking) การคิดเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking)   การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative  Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์   (Synthesis-type  Thinking) การคิดเชิงมโนทศัน์   
(Conceptual Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ  (Integrative Thinking) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic 
Thinking) การคิดเชิงประยกุต ์Applicative Thinking การคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking) และ
การคิดเชิงกลยทุธ์  (Strategic Thinking) ทกัษะการใชเ้หตุผล ทกัษะการตดัสินใจ 2. เก่งส่ือ โดย
พฒันาทกัษะส าคญั  ไดแ้ก่ ทกัษะภาษา และทกัษะการส่ือสาร 3. เก่งงาน โดยพฒันาทกัษะส าคญั 
ไดแ้ก่ ทกัษะการจดัการ ตน คน งาน เงิน ทกัษะการจดัระบบ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการ
ประกอบการ  4. เก่งคน โดยพฒันาทกัษะส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะการอยูร่่วมกนักบัผู ้ทกัษะการสร้าง
เครือข่าย และทกัษะการเป็นผูน้ า 
 3. ดา้นลกัษณะชีวติ ครบ 21 ลกัษณะชีวติ ไดแ้ก่ การมีวสิัยทศัน์ การมีวนิยั การมีความ
มุ่งมัน่ขยนัพากเพียร การเอาจริงเอาจงั ความอดทน การกระท าดีเลิศทุกเวลา ความรอบคอบ กลา้พูด
และคิดแง่บวกและมีความกลา้หาญ 

 
 

 จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ ผูว้จิยัจึงอาจสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัตอ้งมีความสามารถใน
การบริหารงานในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ตอ้งมีสมรรถนะซ่ึงสมรรถนะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 คือ สมรรถนะหลกั (Core competency) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
ผูบ้ริหารทุกคนในองคก์ารจ าเป็นตอ้งมี ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์าร อาทิ ความรู้ดา้นการบริหาร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความเช่ียวชาญและธรรมาภิบาล เป็นตน้ 
ประเภทท่ี 2 คือ สมรรถนะความรู้ (Knowledge) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จและไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ อาทิ ความรู้วฒันธรรมทาง
การเมือง การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและรู้อยา่งมีวสิัยทศัน์  ประเภทท่ี 3 คือ  สมรรถนะทกัษะ 
(Skill) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารทุกคนในองคก์ารจ าเป็นตอ้งมี อาทิ ทกัษะการคิดอยา่งผูน้ า 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบริหารผลการปฏิบติังาน และทกัษะการอยูร่่วมกนัอยา่งมีเอกภาพและ
คุณภาพ ประเภทท่ี 4 คือ สมรรถนะลกัษณะชีวติ  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารทุกคนในองคก์าร
จ าเป็นตอ้งมีทั้งภายในและภายนอกองคก์าร อาทิ แรงขบัเพื่อประสบความส าเร็จ  มนุษยสัมพนัธ์ 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคล เป็นตน้ 
 2. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบั
ค าวา่ “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าวา่ administer  หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง  ๆ  ส่วนค าวา่ การจดัการ(management) 
นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) 
หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงค์
รองหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
หน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การ
บริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ (management administration) เก่ียวขอ้งกบั
ภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การน าแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) 
มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม่จ  าเป็น การลด
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจดว้ยการให้รางวลัตอบแทน เป็นตน้  นอกเหนือจากการท่ี
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ภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ใหส้ัมปทาน
โทรศพัทมื์อถือ การขนส่ง เหลา้ บุหร่ี อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้  าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือ
ประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนก าไรใหส้ังคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขายสินคา้ราคาถูก 
หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม 
 การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบติังานใด  ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน่วยงานและ/หรือบุคคล) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง  ๆ  เช่น (1) การบริหารนโยบาย 
(Policy)  (2) การบริหารอ านาจหนา้ท่ี (Authority)  (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  (4) การ
บริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society)  (5) การวางแผน (Planning)  (6) การจดัองคก์าร (Organizing)  
(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing)  (8) การอ านวยการ (Directing)  (9) การประสานงาน 
(Coordinating)  (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) เช่นน้ีเป็นการน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด  ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั คน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง  ๆ  เช่น (1) การบริหารคน (Man)  (2) การ
บริหารเงิน (Money)  (3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Material)  (4) การบริหารงานทัว่ไป 
(Management)  (5) การบริหารการใหบ้ริการประชาชน (Market)  (6) การบริหารคุณธรรม 
(Morality)  (7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร (Message)  (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการ
บริหารการวดัผล (Measurement) เช่นน้ี เป็นการน า “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกวา่ 
9M 
 Patchayapheuk (1992) มองการบริหารในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการน าเอาการตดัสินใจ และนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวขอ้งกบั
การน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
 Dockthaisong (1994) ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร คือ การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือประเทศ หรือการจดัการ
เพื่อผลก าไรของทุกคนในองคก์าร 
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ภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ใหส้ัมปทาน
โทรศพัทมื์อถือ การขนส่ง เหลา้ บุหร่ี อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้  าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือ
ประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนก าไรใหส้ังคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขายสินคา้ราคาถูก 
หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม 
 การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบติังานใด  ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน่วยงานและ/หรือบุคคล) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง  ๆ  เช่น (1) การบริหารนโยบาย 
(Policy)  (2) การบริหารอ านาจหนา้ท่ี (Authority)  (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  (4) การ
บริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society)  (5) การวางแผน (Planning)  (6) การจดัองคก์าร (Organizing)  
(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing)  (8) การอ านวยการ (Directing)  (9) การประสานงาน 
(Coordinating)  (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) เช่นน้ีเป็นการน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด  ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั คน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง  ๆ  เช่น (1) การบริหารคน (Man)  (2) การ
บริหารเงิน (Money)  (3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Material)  (4) การบริหารงานทัว่ไป 
(Management)  (5) การบริหารการใหบ้ริการประชาชน (Market)  (6) การบริหารคุณธรรม 
(Morality)  (7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร (Message)  (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการ
บริหารการวดัผล (Measurement) เช่นน้ี เป็นการน า “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกวา่ 
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อุปกรณ์ และการจดัการ อยา่งประหยดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อท าใหก้ารบริการสาธารณะมี
คุณภาพ 
 กระบวนการพฒันาคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการ (PDCA) 
 ส าหรับผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ในการบริหารคุณภาพ เพื่อสร้างความ มัน่ใจและเป็น
หลกัประกนัต่อ ชุมชน และสังคม ไดต้ามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่าง ๆ  เม่ือ
กล่าวถึงการบริหารงานคุณภาพ คนส่วนใหญ่จะรู้จกัวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) กนัเป็น
อยา่งดี คือ วงจร Plan – Do – Check – Act หรือ PDCA (ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ, 2545 : 12) 
ประกอบดว้ย 1. การจดัท าและวางแผน (Plan) 2. การปฏิบติัตามแผน (Do) 3. การติดตามประเมินผล 
(Check) และ4. การก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี์ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน (Act) 
(Mathurosesuwan, 1999 : 23-24) 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  กระบวนการพฒันาคุณภาพรูปแบบการบริหาร
จดัการคือ การบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการบริหารใหมี้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หากน าวงจร PDCA มาใช ้จะมีการปฏิบติัเป็นไปตามขั้นตอน และ
ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 
 3. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ความส าคัญของการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นเทคนิควธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีน ามาประยกุตใ์ช้
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และวธีิการบริหารงานภาครัฐ จากเดิมท่ีใหค้วามส าคญัต่อ
ทรัพยากรหรือปัจจยัน าเขา้ (Input) และระเบียบเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความถูกตอ้งโดยหนัมาเนน้
ถึงวตัถุประสงคห์รือสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงาน ทั้งในแง่ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ 
(Outcome) และความคุม้ค่าของเงิน (Value of money)   
  Meksawan (1996 : 13) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ วา่เป็นการบริหาร
โดยมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกัโดยระบบประเมินผลงานท่ีอาศยัตวับ่งช้ีเป็นตวั
สะทอ้นผลงานใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 
  Sirisumphand (2006) ไดอ้ธิบายความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิวา่ เป็นการ
บริหารท่ีเนน้การวางแผน การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ์การด าเนินงานแบบมีส่วน

 
 

ร่วม ผูบ้ริหารแต่ละระดบัขององคก์าร ตอ้งยอมรับและค านึงถึงผลงานรวมทั้งตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การจดัวางระบบตรวจสอบผลงาน และการใหร้างวลัตอบแทนผลงาน 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง กระบวนทศัน์
และวธีิการบริหารงานภาครัฐท่ีเนน้วตัถุประสงคก์ารบริหารงานใหบ้รรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร  ทั้ง
ในแง่ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) และความคุม้ค่าของเงิน (Value of money) 
 การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบัติ 
 Niven (2003  : 38-41) การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบติัมีกระบวนการท่ีส าคญั
ท่ีจะตอ้งด าเนินการ 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการก าหนดผลสัมฤทธ์ิและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ มี 3 
ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนภารกิจ (Mission)  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวสิัยทศัน์ (Visions) 
ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)  2. กระบวนการวางแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบติัให้
ถูกตอ้ง (do the thing right) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การส่ือสารท าความเขา้ใจ
ภารกิจ วสิัยทศัน์ และจุดมุ่งหมายการด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายผลผลิตท่ีจะตอ้ง
ด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 3 การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan)ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการ ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  การประยกุตแ์นวความคิดการบริหารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  โดยมีกระบวนการท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหาร คือ กระบวนการก าหนดผลสัมฤทธ์ิและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ดว้ยการการทบทวนภารกิจ 
(Mission) วา่องคก์าร การก าหนดวสิัยทศัน์ (Visions) ก าหนดจุดมุ่งหวงัสูงสุดของการด าเนินงานการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การน าแผนไปสู่การปฏิบติัใหถู้กตอ้ง (do 
the thing right) 
 4. แนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 
 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 Kham Chu (2002 : 42 - 43) ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีส่วนร่วม คือ ความโปร่งใส
ตรวจสอบไดแ้ละการมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน เพื่อใหห้ลกัประกนัวา่การด าเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบ่นฉนัทานุมติั อยา่งกวา้งขวางของสังคม 
 Terawekhin (1998 : 6) หมายถึง กระบวนการการปกครองบริหารท่ีอาศยัปรัชญาหลกัการ
ท่ีถูกตอ้งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของ
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อุปกรณ์ และการจดัการ อยา่งประหยดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อท าใหก้ารบริการสาธารณะมี
คุณภาพ 
 กระบวนการพฒันาคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการ (PDCA) 
 ส าหรับผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ในการบริหารคุณภาพ เพื่อสร้างความ มัน่ใจและเป็น
หลกัประกนัต่อ ชุมชน และสังคม ไดต้ามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่าง ๆ  เม่ือ
กล่าวถึงการบริหารงานคุณภาพ คนส่วนใหญ่จะรู้จกัวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) กนัเป็น
อยา่งดี คือ วงจร Plan – Do – Check – Act หรือ PDCA (ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ, 2545 : 12) 
ประกอบดว้ย 1. การจดัท าและวางแผน (Plan) 2. การปฏิบติัตามแผน (Do) 3. การติดตามประเมินผล 
(Check) และ4. การก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี์ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน (Act) 
(Mathurosesuwan, 1999 : 23-24) 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  กระบวนการพฒันาคุณภาพรูปแบบการบริหาร
จดัการคือ การบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการบริหารใหมี้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หากน าวงจร PDCA มาใช ้จะมีการปฏิบติัเป็นไปตามขั้นตอน และ
ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 
 3. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ความส าคัญของการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นเทคนิควธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีน ามาประยกุตใ์ช้
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และวธีิการบริหารงานภาครัฐ จากเดิมท่ีใหค้วามส าคญัต่อ
ทรัพยากรหรือปัจจยัน าเขา้ (Input) และระเบียบเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความถูกตอ้งโดยหนัมาเนน้
ถึงวตัถุประสงคห์รือสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงาน ทั้งในแง่ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ 
(Outcome) และความคุม้ค่าของเงิน (Value of money)   
  Meksawan (1996 : 13) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ วา่เป็นการบริหาร
โดยมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกัโดยระบบประเมินผลงานท่ีอาศยัตวับ่งช้ีเป็นตวั
สะทอ้นผลงานใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 
  Sirisumphand (2006) ไดอ้ธิบายความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิวา่ เป็นการ
บริหารท่ีเนน้การวางแผน การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ์การด าเนินงานแบบมีส่วน

 
 

ร่วม ผูบ้ริหารแต่ละระดบัขององคก์าร ตอ้งยอมรับและค านึงถึงผลงานรวมทั้งตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การจดัวางระบบตรวจสอบผลงาน และการใหร้างวลัตอบแทนผลงาน 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง กระบวนทศัน์
และวธีิการบริหารงานภาครัฐท่ีเนน้วตัถุประสงคก์ารบริหารงานใหบ้รรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร  ทั้ง
ในแง่ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) และความคุม้ค่าของเงิน (Value of money) 
 การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบัติ 
 Niven (2003  : 38-41) การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบติัมีกระบวนการท่ีส าคญั
ท่ีจะตอ้งด าเนินการ 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการก าหนดผลสัมฤทธ์ิและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ มี 3 
ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนภารกิจ (Mission)  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวสิัยทศัน์ (Visions) 
ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)  2. กระบวนการวางแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบติัให้
ถูกตอ้ง (do the thing right) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การส่ือสารท าความเขา้ใจ
ภารกิจ วสิัยทศัน์ และจุดมุ่งหมายการด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายผลผลิตท่ีจะตอ้ง
ด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 3 การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan)ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการ ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  การประยกุตแ์นวความคิดการบริหารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิไปสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  โดยมีกระบวนการท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหาร คือ กระบวนการก าหนดผลสัมฤทธ์ิและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ดว้ยการการทบทวนภารกิจ 
(Mission) วา่องคก์าร การก าหนดวสิัยทศัน์ (Visions) ก าหนดจุดมุ่งหวงัสูงสุดของการด าเนินงานการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การน าแผนไปสู่การปฏิบติัใหถู้กตอ้ง (do 
the thing right) 
 4. แนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 
 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 Kham Chu (2002 : 42 - 43) ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีส่วนร่วม คือ ความโปร่งใส
ตรวจสอบไดแ้ละการมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน เพื่อใหห้ลกัประกนัวา่การด าเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบ่นฉนัทานุมติั อยา่งกวา้งขวางของสังคม 
 Terawekhin (1998 : 6) หมายถึง กระบวนการการปกครองบริหารท่ีอาศยัปรัชญาหลกัการ
ท่ีถูกตอ้งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของ



230 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร  
 

สังคมและน ามาซ่ึงความเจริญในดา้นต่าง ๆ ตวัอยา่งของหลกัการของธรรมรัฐในสมยัโบราณ เช่น 
หลกัทศพิธราชธรรม 
 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร. ไดส่้งเสริมให้
ระบบราชการไทยน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบ ดว้ย 10 หลกั ไดแ้ก่ 
หลกัการ ตอบสนอง (Responsiveness) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หลกัประสิทธิภาพ/คุม้ค่า 
(Efficiency/ Value for money) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus 
Oriented) หลกัการตรวจสอบได/้มีภาระรับผดิชอบ (Accountability) หลกัเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) และ 
หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
  กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ธรรมาภิบาล มีความเช่ือมโยงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงหมายถึง กระบวนการบริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีอยูใ่นส่วน
ราชการนั้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบติั 
 5. แนวคิดเกีย่วกบัผู้น าการเปลีย่นแปลง  
 ความหมาย  
 Rounaq (2007  : 2) ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงผูน้ า
พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้ามจูงใจสมาชิกขององคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
รักษาความสัมพนัธ์ดา้นความร่วมมือ และดา้นการท างานเป็นทีม ตลอดจนของความร่วมมือ และ 
การสนบัสนุนจากภายนอกองคก์าร ในการท าความเขา้ใจภาวะผูน้ าจึงตอ้งค านึงถึงสมาชิกดว้ย 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ า คือ “การแนะน า (guide)” “การช้ีน า (direct)” “การมีอิทธิพล
เหนือ (influence)” ดงันั้น ภาวะผูน้ าจึงไม่ใช่การมีพลงัอ านาจ (power) หรือ การมีอ านาจหนา้ท่ี 
(authority) แต่เป็นการมีวสิัยทศัน์ (vision) และมีเป้าประสงค ์(sense of purpose) ผูน้ าการ

 
 

เปล่ียนแปลงจึงเป็นผูท่ี้สามารถแนะน า ช้ีน าและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นในการน าการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัมาสู่องคก์ารซ่ึงไม่เพียงโลกภายนอก แต่เป็นกระบวนการภายในดว้ย  
 Simon and Schuster (1982  : 794.) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ  กระบวนการซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการจูงใจและความผกูพนั การสร้างวสิัยทศัน์เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ขององคก์าร และมุ่งใหบ้รรลุอุดมการณ์และคุณค่าของผูต้ามในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง กระบวนการใช้
อ านาจ บารมี ใชอิ้ทธิพลท่ีมีอยูเ่หนือคนอ่ืน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามท่ีตอ้งการ อนัจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในสถานการปกติและ
สถานการไม่ปกติ 
 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 James (1978  : 142) ใหเ้หตุผลวา่ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนยดึกฎระเบียบ คุณลกัษณะ (traits) 
และไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัสถานการณ์ (situation) ใหเ้หตุผลวา่ค่านิยมเชิงจริยธรรม (moral values) 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเนน้เป้าหมาย (ends) คุณธรรม (moral leaders) 
 Bernard and Bruce (1994  : 20-22, 29) กล่าววา่สถานการณ์วกิฤตมีความส าคญั ผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลในสภาพท่ีวกิฤติตอ้งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และอยูเ่หนือส่ิงท่ีผูต้ามเห็นตามความ
ตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน และตอบสนองแบบเหมาะสม ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเท่านั้นท่ีสามารถกระตุน้
ผูต้ามใหเ้ห็นอุปสรรคและการไม่มีความพร้อมหรือการขาดการก าหนดเป้าหมายเพื่อมองขา้มความ
สนใจส่วนตวั และก าหนดทิศทางท่ีเช่ือมัน่ได ้เง่ือนไขเชิงสถานการณ์ 
 Bennis and Nanus (1985  : 25) คุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลงคือ 4 I ดงัน้ี 
 1. การใชทุ้กคนอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เนน้ใหผู้น้ าเป็นตน้แบบ (role 
model) 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) เนน้จิตวิญญาณทีม (team spirit) จูง
ใจ (motivate) ใหค้วามหมายและการทา้ทาย (provide meaning and challenge) 
 3. การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) เนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม (creativity & innovation)  
 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เนน้การเป็นพี่เล้ียง 
(mentoring) 
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สังคมและน ามาซ่ึงความเจริญในดา้นต่าง ๆ ตวัอยา่งของหลกัการของธรรมรัฐในสมยัโบราณ เช่น 
หลกัทศพิธราชธรรม 
 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร. ไดส่้งเสริมให้
ระบบราชการไทยน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบ ดว้ย 10 หลกั ไดแ้ก่ 
หลกัการ ตอบสนอง (Responsiveness) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หลกัประสิทธิภาพ/คุม้ค่า 
(Efficiency/ Value for money) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus 
Oriented) หลกัการตรวจสอบได/้มีภาระรับผดิชอบ (Accountability) หลกัเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) และ 
หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
  กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ธรรมาภิบาล มีความเช่ือมโยงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงหมายถึง กระบวนการบริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีอยูใ่นส่วน
ราชการนั้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบติั 
 5. แนวคิดเกีย่วกบัผู้น าการเปลีย่นแปลง  
 ความหมาย  
 Rounaq (2007  : 2) ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงผูน้ า
พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้ามจูงใจสมาชิกขององคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
รักษาความสัมพนัธ์ดา้นความร่วมมือ และดา้นการท างานเป็นทีม ตลอดจนของความร่วมมือ และ 
การสนบัสนุนจากภายนอกองคก์าร ในการท าความเขา้ใจภาวะผูน้ าจึงตอ้งค านึงถึงสมาชิกดว้ย 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ า คือ “การแนะน า (guide)” “การช้ีน า (direct)” “การมีอิทธิพล
เหนือ (influence)” ดงันั้น ภาวะผูน้ าจึงไม่ใช่การมีพลงัอ านาจ (power) หรือ การมีอ านาจหนา้ท่ี 
(authority) แต่เป็นการมีวสิัยทศัน์ (vision) และมีเป้าประสงค ์(sense of purpose) ผูน้ าการ

 
 

เปล่ียนแปลงจึงเป็นผูท่ี้สามารถแนะน า ช้ีน าและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นในการน าการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัมาสู่องคก์ารซ่ึงไม่เพียงโลกภายนอก แต่เป็นกระบวนการภายในดว้ย  
 Simon and Schuster (1982  : 794.) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ  กระบวนการซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการจูงใจและความผกูพนั การสร้างวสิัยทศัน์เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ขององคก์าร และมุ่งใหบ้รรลุอุดมการณ์และคุณค่าของผูต้ามในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง กระบวนการใช้
อ านาจ บารมี ใชอิ้ทธิพลท่ีมีอยูเ่หนือคนอ่ืน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามท่ีตอ้งการ อนัจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในสถานการปกติและ
สถานการไม่ปกติ 
 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 James (1978  : 142) ใหเ้หตุผลวา่ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนยดึกฎระเบียบ คุณลกัษณะ (traits) 
และไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัสถานการณ์ (situation) ใหเ้หตุผลวา่ค่านิยมเชิงจริยธรรม (moral values) 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเนน้เป้าหมาย (ends) คุณธรรม (moral leaders) 
 Bernard and Bruce (1994  : 20-22, 29) กล่าววา่สถานการณ์วกิฤตมีความส าคญั ผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลในสภาพท่ีวกิฤติตอ้งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และอยูเ่หนือส่ิงท่ีผูต้ามเห็นตามความ
ตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน และตอบสนองแบบเหมาะสม ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเท่านั้นท่ีสามารถกระตุน้
ผูต้ามใหเ้ห็นอุปสรรคและการไม่มีความพร้อมหรือการขาดการก าหนดเป้าหมายเพื่อมองขา้มความ
สนใจส่วนตวั และก าหนดทิศทางท่ีเช่ือมัน่ได ้เง่ือนไขเชิงสถานการณ์ 
 Bennis and Nanus (1985  : 25) คุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลงคือ 4 I ดงัน้ี 
 1. การใชทุ้กคนอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เนน้ใหผู้น้ าเป็นตน้แบบ (role 
model) 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) เนน้จิตวิญญาณทีม (team spirit) จูง
ใจ (motivate) ใหค้วามหมายและการทา้ทาย (provide meaning and challenge) 
 3. การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) เนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม (creativity & innovation)  
 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เนน้การเป็นพี่เล้ียง 
(mentoring) 
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 Fullan (2008) มีแนวคิดวา่กระบวนการเปล่ียนแปลงตอ้งอาศยัแรงผลกัดนัในหลายๆดา้น 
และหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ เป้าประสงคเ์ชิงคุณธรรม (Moral Purpose) การเขา้ใจการเปล่ียนแปลง 
(Understanding Change) การสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Building) ความรู้ (Knowledge) และ
การท าใหเ้กิดความสามคัคี (Coherence Making) ในกรอบของพลงั (Energy) ความศรัทธาอยา่งแรง
กลา้ (Enthusiasm) และความหวงั (Hope) สร้างพนัธะสัญญาทั้งภายนอกและภายใน 
 ประเภทของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
  James (1978  : 142.) แบ่งประเภทของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  มี 4 ประเภท คือ 1. 
ภาวะผูน้ าท่ีใชปั้ญญา (Intellectuals) 2. ภาวะผูน้ านกัปฏิรูป (Reformer) 3. ภาวะผูน้ าการปฏิวติั 
(Revolutionaries) 4. ภาวะผูน้ าแบบวรีบุรุษ (Heroes) 
  Bernard and Bruce (1994  : 20-22, 29) ไดเ้สนอภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional 
Leadership) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตั  (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าท าใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจ
ของตนเอง โดยการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  (Idealized Influence or Charisma)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) หรือการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะและ
อุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ  (achievement)  การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Self-
actualization) ความเจริญรุ่งเรือง  (well-being) ของสังคม องคก์ารและผูอ่ื้น 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้ า
ท าใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจของตนเอง โดยการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  (Idealized 
Influence or Charisma)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้การใช้
ปัญญา (Intellectual Stimulation) หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration) ผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ  
(achievement)  การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Self-actualization) ความเจริญรุ่งเรือง  (well-being) ของ
สังคม องคก์ารและผูอ่ื้น 
  

 
 

6. แนวคิดทีเ่กี่ยวกบัทกัษะการคิดอย่างผู้น า 
 ความหมายของผู้น า 
 Halpin (2006 : 43) ท่ีไดใ้หค้วามหมายผูน้ าไว ้5 ประการ คือ 1. มีอิทธิพลต่อคนใน
หน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 2. มีบทบาทเหนือผูอ่ื้น 3. มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการอ านวยการให้
หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 4. บุคคลท่ีไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้ าและ 5. บุคคลท่ี
ด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือหวัหนา้ในหน่วยงาน  
 Hersey and Blanchard (2009 : 68) ท่ีเห็นวา่ความเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลใน
การปฏิบติังานของบุคคลท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนด ถา้สถานการณ์
เปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้ าก็ตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ย 
 Greenberg and Baron ( 2010 : 506) และ Tichi & Cohan (2007 : 35) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ า 
หมายถึง คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เป็น
ความสามารถท่ีบุคคลคนหน่ึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ในอนัท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มหรือองคก์ารได ้  
 Stogdill (2004  : 7-15) ท่ีไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าไว ้คือ ผูน้  าเป็นศูนยก์ลางของ
กระบวนการกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มสูง มีบุคลิกภาพความสามารถเหนือบุคคลทัว่ไป  
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี “ภาวะผูน้ า” (leadership) สรุปวา่ ภาวะผูน้ าเป็น
ความสามารถดา้นอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ใชก้ระบวนการสั่ง
การ การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบติั ดงันั้นกล่าวไดว้า่ 
ภาวะผูน้ าเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี ไม่หยดุน่ิงของกระบวนการ 3 อยา่ง ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมี
อิทธิพลต่อกนั ไดแ้ก่ ผูน้  า (leaders) ผูต้าม (followers) และสถานการณ์ (situations) อนัน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 บทบาทและหน้าทีข่องผู้น า (leader) 
 Krech and Ballauhy (2008 : 46) เสนอวา่ควรมีบทบาท ดงัน้ี 1. ผูน้  าในฐานะผูบ้ริหาร 2. 
ผูน้  าในฐานะนกัวางแผน 3. ผูน้  าในฐานะผูก้  าหนดนโยบาย 4. ผูน้  าในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  5. ผูน้ าใน
ฐานะตวัแทนติดต่อกบับุคคลภายนอก 6. ผูน้  าในฐานะผูค้วบคุมความสัมพนัธ์ของสมาชิก ภายใน
กลุ่ม 7. ผูน้  าในฐานะผูใ้หคุ้ณใหโ้ทษ 8. ผูน้ าในฐานะคนกลางหรือผูต้ดัสิน 9. ผูน้ าในฐานะเป็นบุคคล
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 Fullan (2008) มีแนวคิดวา่กระบวนการเปล่ียนแปลงตอ้งอาศยัแรงผลกัดนัในหลายๆดา้น 
และหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ เป้าประสงคเ์ชิงคุณธรรม (Moral Purpose) การเขา้ใจการเปล่ียนแปลง 
(Understanding Change) การสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Building) ความรู้ (Knowledge) และ
การท าใหเ้กิดความสามคัคี (Coherence Making) ในกรอบของพลงั (Energy) ความศรัทธาอยา่งแรง
กลา้ (Enthusiasm) และความหวงั (Hope) สร้างพนัธะสัญญาทั้งภายนอกและภายใน 
 ประเภทของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
  James (1978  : 142.) แบ่งประเภทของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  มี 4 ประเภท คือ 1. 
ภาวะผูน้ าท่ีใชปั้ญญา (Intellectuals) 2. ภาวะผูน้ านกัปฏิรูป (Reformer) 3. ภาวะผูน้ าการปฏิวติั 
(Revolutionaries) 4. ภาวะผูน้ าแบบวรีบุรุษ (Heroes) 
  Bernard and Bruce (1994  : 20-22, 29) ไดเ้สนอภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional 
Leadership) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตั  (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าท าใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจ
ของตนเอง โดยการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  (Idealized Influence or Charisma)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) หรือการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะและ
อุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ  (achievement)  การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Self-
actualization) ความเจริญรุ่งเรือง  (well-being) ของสังคม องคก์ารและผูอ่ื้น 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้ า
ท าใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจของตนเอง โดยการใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  (Idealized 
Influence or Charisma)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้การใช้
ปัญญา (Intellectual Stimulation) หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration) ผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ  
(achievement)  การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Self-actualization) ความเจริญรุ่งเรือง  (well-being) ของ
สังคม องคก์ารและผูอ่ื้น 
  

 
 

6. แนวคิดทีเ่กี่ยวกบัทกัษะการคิดอย่างผู้น า 
 ความหมายของผู้น า 
 Halpin (2006 : 43) ท่ีไดใ้หค้วามหมายผูน้ าไว ้5 ประการ คือ 1. มีอิทธิพลต่อคนใน
หน่วยงานมากกวา่ผูอ่ื้น 2. มีบทบาทเหนือผูอ่ื้น 3. มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการอ านวยการให้
หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 4. บุคคลท่ีไดรั้บเลือกจากผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูน้ าและ 5. บุคคลท่ี
ด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือหวัหนา้ในหน่วยงาน  
 Hersey and Blanchard (2009 : 68) ท่ีเห็นวา่ความเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลใน
การปฏิบติังานของบุคคลท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนด ถา้สถานการณ์
เปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้ าก็ตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ย 
 Greenberg and Baron ( 2010 : 506) และ Tichi & Cohan (2007 : 35) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ า 
หมายถึง คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เป็น
ความสามารถท่ีบุคคลคนหน่ึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ในอนัท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มหรือองคก์ารได ้  
 Stogdill (2004  : 7-15) ท่ีไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าไว ้คือ ผูน้  าเป็นศูนยก์ลางของ
กระบวนการกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มสูง มีบุคลิกภาพความสามารถเหนือบุคคลทัว่ไป  
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี “ภาวะผูน้ า” (leadership) สรุปวา่ ภาวะผูน้ าเป็น
ความสามารถดา้นอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ใชก้ระบวนการสั่ง
การ การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบติั ดงันั้นกล่าวไดว้า่ 
ภาวะผูน้ าเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี ไม่หยดุน่ิงของกระบวนการ 3 อยา่ง ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมี
อิทธิพลต่อกนั ไดแ้ก่ ผูน้  า (leaders) ผูต้าม (followers) และสถานการณ์ (situations) อนัน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 บทบาทและหน้าทีข่องผู้น า (leader) 
 Krech and Ballauhy (2008 : 46) เสนอวา่ควรมีบทบาท ดงัน้ี 1. ผูน้  าในฐานะผูบ้ริหาร 2. 
ผูน้  าในฐานะนกัวางแผน 3. ผูน้  าในฐานะผูก้  าหนดนโยบาย 4. ผูน้  าในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  5. ผูน้ าใน
ฐานะตวัแทนติดต่อกบับุคคลภายนอก 6. ผูน้  าในฐานะผูค้วบคุมความสัมพนัธ์ของสมาชิก ภายใน
กลุ่ม 7. ผูน้  าในฐานะผูใ้หคุ้ณใหโ้ทษ 8. ผูน้ าในฐานะคนกลางหรือผูต้ดัสิน 9. ผูน้ าในฐานะเป็นบุคคล
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ตวัอยา่ง 10. ผูน้ าในฐานะสัญลกัษณ์ของกลุ่ม 11. ผูน้ าในฐานะผูแ้ทนรับผดิชอบ 12. ผูน้ าในฐานะผูมี้
อุดมคติ  13. ผูน้ าในฐานะบิดา 14. ผูน้ าในฐานะรับผิดชอบแทน  
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้ าหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น
ครอบคลุมไปถึง การบริหารองคก์ร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ หรืองานในทุก ๆ 
ดา้น บทบาทดา้นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน บทบาทการพฒันาชุมชน บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ทั้งท่ีแบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บทบาทในการตดัสินใจ บทบาทในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 
 คุณลกัษณะของภาวะผู้น า 
 Moorhead and Griffin (2007 : 1-26) ท่ีกล่าวถึง ทฤษฎีคุณลกัษณะ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
คุณลกัษณะท่ีท าใหผู้น้  ามีลกัษณะแตกต่างจากผูต้าม และเป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหผู้น้  าปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Barrow (2008 : 24) ไดส้รุปสาระส าคญัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของผูน้ าท่ีแตกต่างจากผูต้าม 
มีดงัน้ี 1. บุคลิกภาพของภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีความยนืหยดัมีความรู้ และมีความกระตือรือร้น 2. สังคมของภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย มีความเป็น
ตวัของตวัเอง มีความอดทน และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และ 3. กายภาพของภาวะผูน้ า 
ประกอบดว้ย มีความสูง รูปร่าง ไดส้ัดส่วน และมีเสน่ห์ 
 Kouzes and Posner (2004 : 21) วจิยัเพื่อส ารวจ ความเห็นของพนกังานเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของผูน้ าผลการวจิยั เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูท่ี้แสดงความเห็น ประกอบดว้ย มีความ
ซ่ือสัตย ์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสามารถ มีจิตใจเป็นธรรม 
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุ ใจกวา้ง มีความฉลาด มีความกลา้หาญ เป็นท่ีพึ่งได ้มีความตรงไปตรงมา  ให้
ความร่วมมือ มีจิตนาการ ให้ความห่วงใยผูอ่ื้น มีความสามารถในการตดัสินใจ ความทะเยอทะยาน มี
ความภกัดี มีวฒิุภาวะ ควบคุมตนเองได ้มีความเป็นอิสระ 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี คุณลกัษณะของผูน้ า คือ คุณลกัษณะท่ีอยูใ่นตวั
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความยืนหยดัมีความรู้ เป็น
นกัวางแผน เป็นผูต้ดัสินใจ เป็นผูจ้ดัการองคก์าร เป็นนกับริหาร การเปล่ียนแปลง การกระจายอ านาจ 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

 7. แนวคิดเกีย่วกบัความรู้อย่างมีวสัิยทัศน์ 
 ความหมายของวสัิยทัศน์ 
 Blubberg and Greenfield (1986 : 227-228) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปสู่ภาพท่ีตอ้งการใน
อนาคตไดส้ าเร็จ 
 Panitamai (1995 : 16) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง ผลพวงจากการรู้คุณค่าของ
บทเรียนในอดีต เขา้ใจสภาพปัจจุบนัและเตรียมการเพื่ออนาคตท่ีพึงประสงคท่ี์มีความเป็นไปได้ 
 Wisalaphon (1995 : 3) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง ภาพขององคก์ารในอนาคต 
เป็นภาพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) ท่ีไดพ้ฒันาแลว้ (Improved) และ สามารถบรรลุถึง
ได ้(Attainable) 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  วสิัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในการท่ีจะมองเห็นอนาคต หรือเป้าหมายขององคก์าร โดยภาพนั้นมีความเป็นไปได ้มี
เป้าหมายชดัเจน และสามารถวางแผน ก าหนดแนวทางหรือวธีิการในการปฏิบติัท่ีจะท าใตอ้งคก์าร
ด าเนินภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย ในอนาคตได ้แม่สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
 องค์ประกอบของวสัิยทัศน์ 
 Wisalaphon (1995 : 3 ; อา้งอิงมาจาก Manasse 1986) ไดร้ะบุ องคป์ระกอบ 4 ประการ ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัของวสิัยทศัน์ของผูน้ า ไดแ้ก่ 1.วสิัยทศัน์ทางองคก์าร (Organizational Vision) 2. 
วสิัยทศัน์ทางอนาคต (Future Vision) 3. วสิัยทศัน์ทางบุคคล (Personal Vision) 4. วสิัยทศัน์ทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Vision)  
 Wisalaphon (1995 : 4 ; อา้งอิงมาจาก Braun 1991: 26) ไดเ้สนอ แนวคิดเก่ียวกบัวสิัยทศัน์
ของบุคคลวา่สามารถแบ่งออกเป็น 3 มีติ คือ 1. การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating Vision) (Locke and 
Others, 1991 : 53-54)  การสร้างวสิัยทศัน์ของผูน้ าไดม้าจากวธีิการดงัต่อไปน้ี 1)โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 2) โดยกระบวนการจดักระท าขอ้มูล 3) โดยการถ่ายทอดวสิัยทศัน์ของตนเองออกมา 4)โดย
การประเมินผลเป็นระยะ 2. การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating Vision) แบร์และคนอ่ืน ๆ (Beare 
and Others, 1989 :120-121) กล่าววา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์สามารถกระท าได ้3 แนวทาง คือ 1) โดย
ค าพูด ทั้งโดยการพูดและการเขียน 2) โดยการกระท า  
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ตวัอยา่ง 10. ผูน้ าในฐานะสัญลกัษณ์ของกลุ่ม 11. ผูน้ าในฐานะผูแ้ทนรับผดิชอบ 12. ผูน้ าในฐานะผูมี้
อุดมคติ  13. ผูน้ าในฐานะบิดา 14. ผูน้ าในฐานะรับผิดชอบแทน  
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้ าหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น
ครอบคลุมไปถึง การบริหารองคก์ร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ หรืองานในทุก ๆ 
ดา้น บทบาทดา้นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน บทบาทการพฒันาชุมชน บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ทั้งท่ีแบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บทบาทในการตดัสินใจ บทบาทในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 
 คุณลกัษณะของภาวะผู้น า 
 Moorhead and Griffin (2007 : 1-26) ท่ีกล่าวถึง ทฤษฎีคุณลกัษณะ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
คุณลกัษณะท่ีท าใหผู้น้  ามีลกัษณะแตกต่างจากผูต้าม และเป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหผู้น้  าปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Barrow (2008 : 24) ไดส้รุปสาระส าคญัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของผูน้ าท่ีแตกต่างจากผูต้าม 
มีดงัน้ี 1. บุคลิกภาพของภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีความยนืหยดัมีความรู้ และมีความกระตือรือร้น 2. สังคมของภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย มีความเป็น
ตวัของตวัเอง มีความอดทน และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และ 3. กายภาพของภาวะผูน้ า 
ประกอบดว้ย มีความสูง รูปร่าง ไดส้ัดส่วน และมีเสน่ห์ 
 Kouzes and Posner (2004 : 21) วจิยัเพื่อส ารวจ ความเห็นของพนกังานเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของผูน้ าผลการวจิยั เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูท่ี้แสดงความเห็น ประกอบดว้ย มีความ
ซ่ือสัตย ์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสามารถ มีจิตใจเป็นธรรม 
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุ ใจกวา้ง มีความฉลาด มีความกลา้หาญ เป็นท่ีพึ่งได ้มีความตรงไปตรงมา  ให้
ความร่วมมือ มีจิตนาการ ให้ความห่วงใยผูอ่ื้น มีความสามารถในการตดัสินใจ ความทะเยอทะยาน มี
ความภกัดี มีวฒิุภาวะ ควบคุมตนเองได ้มีความเป็นอิสระ 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี คุณลกัษณะของผูน้ า คือ คุณลกัษณะท่ีอยูใ่นตวั
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความยืนหยดัมีความรู้ เป็น
นกัวางแผน เป็นผูต้ดัสินใจ เป็นผูจ้ดัการองคก์าร เป็นนกับริหาร การเปล่ียนแปลง การกระจายอ านาจ 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

 7. แนวคิดเกีย่วกบัความรู้อย่างมีวสัิยทัศน์ 
 ความหมายของวสัิยทัศน์ 
 Blubberg and Greenfield (1986 : 227-228) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปสู่ภาพท่ีตอ้งการใน
อนาคตไดส้ าเร็จ 
 Panitamai (1995 : 16) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง ผลพวงจากการรู้คุณค่าของ
บทเรียนในอดีต เขา้ใจสภาพปัจจุบนัและเตรียมการเพื่ออนาคตท่ีพึงประสงคท่ี์มีความเป็นไปได้ 
 Wisalaphon (1995 : 3) ใหค้วามหมายวา่ วสิัยทศัน์ หมายถึง ภาพขององคก์ารในอนาคต 
เป็นภาพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) ท่ีไดพ้ฒันาแลว้ (Improved) และ สามารถบรรลุถึง
ได ้(Attainable) 
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  วสิัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในการท่ีจะมองเห็นอนาคต หรือเป้าหมายขององคก์าร โดยภาพนั้นมีความเป็นไปได ้มี
เป้าหมายชดัเจน และสามารถวางแผน ก าหนดแนวทางหรือวธีิการในการปฏิบติัท่ีจะท าใตอ้งคก์าร
ด าเนินภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย ในอนาคตได ้แม่สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
 องค์ประกอบของวสัิยทัศน์ 
 Wisalaphon (1995 : 3 ; อา้งอิงมาจาก Manasse 1986) ไดร้ะบุ องคป์ระกอบ 4 ประการ ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัของวสิัยทศัน์ของผูน้ า ไดแ้ก่ 1.วสิัยทศัน์ทางองคก์าร (Organizational Vision) 2. 
วสิัยทศัน์ทางอนาคต (Future Vision) 3. วสิัยทศัน์ทางบุคคล (Personal Vision) 4. วสิัยทศัน์ทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Vision)  
 Wisalaphon (1995 : 4 ; อา้งอิงมาจาก Braun 1991: 26) ไดเ้สนอ แนวคิดเก่ียวกบัวสิัยทศัน์
ของบุคคลวา่สามารถแบ่งออกเป็น 3 มีติ คือ 1. การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating Vision) (Locke and 
Others, 1991 : 53-54)  การสร้างวสิัยทศัน์ของผูน้ าไดม้าจากวธีิการดงัต่อไปน้ี 1)โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 2) โดยกระบวนการจดักระท าขอ้มูล 3) โดยการถ่ายทอดวสิัยทศัน์ของตนเองออกมา 4)โดย
การประเมินผลเป็นระยะ 2. การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating Vision) แบร์และคนอ่ืน ๆ (Beare 
and Others, 1989 :120-121) กล่าววา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์สามารถกระท าได ้3 แนวทาง คือ 1) โดย
ค าพูด ทั้งโดยการพูดและการเขียน 2) โดยการกระท า  
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3) โดยการให้รางวลั 3. การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Operationalizing Vision) Trethowan (1991:8) 
กล่าววา่ เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ไดผ้ลดี ผูน้  าควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1) ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง
ความกระตือรือร้นของตน 2) พยายามสร้างจิตผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัสมาชิก 3) จดัโครงสร้างของ
องคก์ารใหส้อดคลอ้งต่อการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 4) จดังบประมาณสนบัสนุน 5) มีความเช่ือถือและ
ไวว้างใจในความสามารถของสมาชิก6) อยา่กล่าวอา้งในส่ิงท่ีไม่เป็นความจริงเพียงเพื่อหวงัใหง้าน
ส าเร็จ  
 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีองคป์ระกอบของวสิัยทศัน์ท่ีดี เร่ิมตั้งแต่วสิัยทศัน์
ระดบัองคก์ร  วสิัยทศัน์ระดบับุคคล วสิัยทศัน์ระดบัยทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์ทางอนาคต วสิัยทศัน์ท่ี
เป็นปัจจุบนั ท่ีเป็นอนาคตและเฉพาะเจาะจง 
 ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัวสัิยทศัน์ของผู้บริหาร 
 Manasse (1986) ไดศึ้กษาพบวา่ ทกัษะหรือความรู้ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาวสิัยทศัน์ของผูน้ า
มี 5 ประการ ดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นการจดักระท าขอ้มูล 2) ความรู้เก่ียวกบัการวนิิจฉยัองคก์าร 3) ความรู้
เก่ียวกบัองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลและการจดัการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 4) ความคิด
สร้างสรรค ์5) ความตระหนกัในตนเอง 
 Panitamai (1995 : 29) เสนอวา่ ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์มีลกัษณะสรุปได ้ดงัน้ี 1) มีความสามารถ
ทางสติปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์2) วางแผนกลยทุธ์ไดดี้ 3) คิดแบบนิรนยั รู้และเขา้ใจ
นโยบาย เป้าหมายขององคก์าร 4) มีความกระตือรือร้นในการรับรู้ และเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ 
5) สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพใหบ้งัเกิดผลสูงสุด และเปิดใจกวา้ง
รับประสบการณ์ใหม่ และ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทะเยอทะยาน เนน้ท่ีผลกระทบเชิงสร้างสรรค ์
มุ่งหาความส าเร็จใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
 
 
 
 
 

 
 

 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร คือ ปัจจยั
ท่ีส่งเสริมใหผู้บ้ริหารคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ความคิด
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3) โดยการให้รางวลั 3. การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Operationalizing Vision) Trethowan (1991:8) 
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เป็นปัจจุบนั ท่ีเป็นอนาคตและเฉพาะเจาะจง 
 ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัวสัิยทศัน์ของผู้บริหาร 
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 Panitamai (1995 : 29) เสนอวา่ ผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์มีลกัษณะสรุปได ้ดงัน้ี 1) มีความสามารถ
ทางสติปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์2) วางแผนกลยทุธ์ไดดี้ 3) คิดแบบนิรนยั รู้และเขา้ใจ
นโยบาย เป้าหมายขององคก์าร 4) มีความกระตือรือร้นในการรับรู้ และเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ 
5) สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพใหบ้งัเกิดผลสูงสุด และเปิดใจกวา้ง
รับประสบการณ์ใหม่ และ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทะเยอทะยาน เนน้ท่ีผลกระทบเชิงสร้างสรรค ์
มุ่งหาความส าเร็จใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  ไดป้ฏิบติังานในจงัหวดับุรีรัมย ์ กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  ไดจ้ากการก าหนดโควตา  บุคลากรในหน่วยงานท่ีมหาบณัฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบติังานในจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  200  คน  ใน  10  หน่วยงาน  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวน  6  แห่ง  สถานีต ารวจ  จ  านวน  2  แห่ง  ส านกังานการไฟฟ้าจงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ  านวน  1  แห่ง  และส านกังานอยัการจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  1  แห่ง  โดยแต่ละหน่วยงาน
ใชแ้บบสอบถามแห่งละ  20  ฉบบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์  โดยวธีิเลือกแบบเจาะจง  
ก าหนดโควตา  จ  านวน  10  คน  จากหน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลแห่งละ  1  คน  การวเิคราะห์
แบบสอบถามไดค้่าความเช่ือมัน่  0.968  ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างใช ้ T-Test  และ F-Test  ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทคนิค
การสัมภาษณ์ใชว้เิคราะห์แบบอุปมาน  ผลการวิจยัพบวา่  ทั้ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  และดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบแยกตาม
เพศ  และหน่วยงานท่ีสังกดั  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
จดัรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 220 คน จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสามารถแบ่งตวัแปรความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการบริหาร
จดัการ ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัผวนของตวัแปรทั้งหมดไดร้้อยละ 53.025 และ 13.402 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: บุคลากร, การบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ, การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  
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ส่วนการเปรียบเทียบระดบัการศึกษา  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05   ส าหรับผลจากการสัมภาษณ์  พบวา่   ดา้นความรับผิดชอบ  บุคลากรมีความ
รับผดิชอบต่อตนเองในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาต่อเพื่อนร่วมงาน  และประชาชน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบค่อนขา้งสูง  สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี  และมี
ประสิทธิภาพ   ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  บุคลากรมีการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่ง
ดี  ท าใหเ้กิดความร่วมมือและเกิดการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความสัมพนัธ์อนัดี  และมี
ความสามคัคีกนัท างาน  มีความเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือในงานอ่ืน  ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน  จะท าใหเ้กิด
ความรู้สึกท่ีดี  ตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มีการช่วยเหลือและร่วมมือกนั
ท างานดว้ยความเตม็ใจ  และมีการท างานเป็นทีม  ส่วนขอ้เสนอแนะ  หน่วยราชการตอ้งตระหนกัถึง
คุณค่าของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานของตน  โดยการสนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อและตรง
กบัสายงานท่ีปฏิบติั 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ,  การปฏิบติังาน,  มหาบณัฑิต 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study work effectiveness of graduates in a Master of Public 
Administration, Buriram Rajabhat University; and 2) compare opinions of the personnel at the 
organizations in Buriram province where the graduates worked in. There were two sample groups: 
One was a group of answering a questionnaire and the other was a group of taking parts in 
interviews. The first group consisted of 200 people selected by setting a quota of personnel in ten 
organizations where the graduates worked in i.e.,six local administrative organizations, two police 
stations, one Buriram Provincial Electricity Authority, and one Office of Buriram Provincial 
Public Prosecution. Twenty questionnaires were used for each organization. The second group 
selected from purposive sampling by setting a quota of ten people; one from each organization. 
The reliability of the questionnaire was .0968. Frequency, percentage, mean, and standard 
deviation were applied to analyze the data. T-test and F-test were also used to make a comparison. 

The data obtained from the interview were analyzed by using analytic induction. The findings 
revealed that the overall opinions towards three aspects: responsibility, recognition and working 
achievement were at a high level. Having considered each aspect, it was also at a high level. 
However, having compared their opinions by genders and organizations, there were no significant 
differences in overall and in each aspect. When compared by the educational levels, their opinions 
were statistically significant different at .05 in overall and in each aspect. Moreover, the interview 
data showed that in the responsibility aspect, the personnel had high responsibility towards oneself 
fordoing assigned duties from commanders, and towards colleagues and people in working 
effectively. For the recognition aspect, there was an adjustment among colleagues leading to a 
good cooperation, collaboration, relationship and unity in working. For the working achievement 
aspect, the personnel who participated in planning or making a decision in working would have 
good feelings, attention and devotion to work with full cooperation. They would also willingly 
help each other in working and had a team-work. For recommendations, government sectors 
should realize the value of personnel working in each organization by supporting them to further 
their education in line with their fields and interest. 
 
Keywords: effectiveness, working, graduates 
 
บทน า 
 หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ลว้นแต่ตอ้งการท่ีจะได้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ   ของหน่วยงานนั้น ๆ   
เพื่อตอ้งการใหห้น่วยงานมีผลงาน ดา้นการผลิต  การบริการอยา่งมีประสิทธิผล  แต่การท างานของบุคลากร
ท่ีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งตามหลกัของการบริหาร  เช่น  ตอ้งมี
คนดี  คนเก่ง  ตอ้งมีเงินท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเพียงพอ  มีวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจะสนบัสนุนในการ
ท างาน  และมีการบริหารจดัการท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสมและดี  แต่ผูท่ี้จะบริหารจดัการไดต้ามนั้น  จะตอ้งเป็น
คนท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะและมีประสบการณ์  แต่ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัอยา่งนั้นมิใช่วา่ 
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One was a group of answering a questionnaire and the other was a group of taking parts in 
interviews. The first group consisted of 200 people selected by setting a quota of personnel in ten 
organizations where the graduates worked in i.e.,six local administrative organizations, two police 
stations, one Buriram Provincial Electricity Authority, and one Office of Buriram Provincial 
Public Prosecution. Twenty questionnaires were used for each organization. The second group 
selected from purposive sampling by setting a quota of ten people; one from each organization. 
The reliability of the questionnaire was .0968. Frequency, percentage, mean, and standard 
deviation were applied to analyze the data. T-test and F-test were also used to make a comparison. 

The data obtained from the interview were analyzed by using analytic induction. The findings 
revealed that the overall opinions towards three aspects: responsibility, recognition and working 
achievement were at a high level. Having considered each aspect, it was also at a high level. 
However, having compared their opinions by genders and organizations, there were no significant 
differences in overall and in each aspect. When compared by the educational levels, their opinions 
were statistically significant different at .05 in overall and in each aspect. Moreover, the interview 
data showed that in the responsibility aspect, the personnel had high responsibility towards oneself 
fordoing assigned duties from commanders, and towards colleagues and people in working 
effectively. For the recognition aspect, there was an adjustment among colleagues leading to a 
good cooperation, collaboration, relationship and unity in working. For the working achievement 
aspect, the personnel who participated in planning or making a decision in working would have 
good feelings, attention and devotion to work with full cooperation. They would also willingly 
help each other in working and had a team-work. For recommendations, government sectors 
should realize the value of personnel working in each organization by supporting them to further 
their education in line with their fields and interest. 
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บทน า 
 หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ลว้นแต่ตอ้งการท่ีจะได้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ   ของหน่วยงานนั้น ๆ   
เพื่อตอ้งการใหห้น่วยงานมีผลงาน ดา้นการผลิต  การบริการอยา่งมีประสิทธิผล  แต่การท างานของบุคลากร
ท่ีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งตามหลกัของการบริหาร  เช่น  ตอ้งมี
คนดี  คนเก่ง  ตอ้งมีเงินท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเพียงพอ  มีวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจะสนบัสนุนในการ
ท างาน  และมีการบริหารจดัการท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสมและดี  แต่ผูท่ี้จะบริหารจดัการไดต้ามนั้น  จะตอ้งเป็น
คนท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะและมีประสบการณ์  แต่ส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัอยา่งนั้นมิใช่วา่ 
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จะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของมนุษยเ์ท่านั้น  แต่ส่วนท่ีจะท าใหเ้กิดข้ึนไดคื้อ  การเรียนรู้หรือเรียกวา่การ
พฒันาบุคลากรหรือพฒันาบุคคล  หรือปัจจุบนัจะเรียกวา่  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการปรับเปล่ียนท่ีส าคญัในสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
องคก์าร  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงองคก์าร  การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นการปรับเปล่ียน
ก าลงัคนทุกระดบัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารในปัจจุบนั  และโดยเฉพาะในอนาคต  
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยทัว่ไปท่ีช่วยสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงองคก์าร  เม่ือมีความจ าเป็น
ในการเปล่ียนแปลงไดรั้บการพิจารณาอยา่งถ่องแทแ้ลว้  กระบวนการในการพิจารณาความตอ้งการในการ
พฒันาก็เร่ิมข้ึน  ค าถามท่ีตอ้งการถามก็คือ  ความตอ้งการในการพฒันามีอะไรบา้ง  มีเหตุผลอะไรในการ
พฒันา  วตัถุประสงคใ์นการพฒันาอาจจะก าหนดเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัความสามารถของผูบ้ริหาร  หรืออาจ
ก าหนดวตัถุประสงคก์วา้ง ๆ   เพื่อปรับปรุงทกัษะการบริหารและการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร  
หลงัจากก าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้  ขั้นต่อไปควรพิจารณาวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชด้ าเนินการโครงการ
พฒันาใหป้ระสบผลส าเร็จ  วธีิการส่ือท่ีจะน ามาใชมี้อยูห่ลากหลาย  การตดัสินใจเลือกวธีิการและส่ือในการ
พฒันาข้ึนอยูก่บัลกัษณะและเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยปกติแลว้การพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์อ้งไดรั้บการประเมินต่อเน่ือง  เพื่อสนบัสนุนใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งเหมาะสมและบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร  (Kheawying, 2007: 183) การพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กิดผลในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  มี  3  วธีิ  คือ  การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  และการพฒันาตนเอง  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
กิจกรรมท่ีพฒันาบุคคล  3  ดา้น  คือ  ดา้นการศึกษา  (Education)  ดา้นการฝึกอบรม  (Training)  และดา้นการ
พฒันาตนเอง  (Development)  ซ่ึงดา้นการพฒันาจะเนน้การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองท่ีตนเองอยากจะ
เรียนรู้  ซ่ึงวธีิการพฒันาตนเองทั้ง  3  วธีิ  มีรายละเอียด  ดงัน้ี  1)  ดา้นการศึกษาต่อ  (Education)  เป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาการต่าง ๆ   ท่ีอยูใ่นวงกวา้ง  มุง่ประสบการณ์หลายอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริม
ใหบุ้คลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้  ทกัษะ  และทศันคติในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบใหดี้ยิง่ข้ึน  การศึกษาต่อ  
เป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสไดเ้พิ่มวฒิุสูงข้ึน  โดยความมุ่งหวงัประกาศนียบตัร  ปริญญาบตัรหรือ
วฒิุการศึกษา  รวมถึงการฝึกฝนภาษา การรับค าแนะน าก่อนเขา้ศึกษาและอบรมการศึกษาดูงานท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษานั้นดว้ย  2)  ดา้นการฝึกอบรม  (Training)  เป็นการเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบังาน  การเพิ่มพูน
ฝีมือ  ความช านาญ  และการเพิ่มพูนทศันคติท่ีดีในการท างานเป็นกระบวนการท่ีจดัตั้ง  โดยมีวตัถุประสงค์
ในการท่ีจะพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ใหม่ ๆ   มีความช านาญในการปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการท างาน  และ
เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ  เป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการ

เรียนรู้ในชัว่ระยะเวลาหน่ึงอยา่งมีระบบแบบแผน  เพื่อความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในการท างาน  3)  ดา้นการพฒันาตนเอง  (Development)  เป็นขบวนการเรียนดว้ยตนเองเรียนโดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกนอ้ยท่ีสุด  ตนเองจะเป็นผูค้วบคุมการเรียนรู้  การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการ
มุ่งเนน้ระบบการเรียนรู้  ใหบุ้คคลสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้ม  
โดยการเพิ่มพูนความรู้  ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ   ไปตามวตัถุประสงค ์ ไม่วา่จากการศึกษา
หรือการฝึกอบรมก็ตาม  การพฒันาตอ้งการใหบุ้คคลผูป้ฏิบติังานในองคก์รสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ได ้ บุคคลไดเ้รียนรู้และมีทกัษะในการปฏิบติังานเพือ่วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง  โดยมุ่งใหเ้รียนรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และเปล่ียนพฤติกรรมตนเองใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ  ท าใหค้นมีความรู้
ความสามารถและทกัษะในการท างานดีข้ึน  ยงัจะส่งผลใหผ้ลงานสูงข้ึน  ซ่ึงยอ่มจะน าผลส าเร็จมาสู่
หน่วยงานดว้ยเป็นส่วนรวม  (Thieanphut, 2000 : 29) 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช  2547  จนถึงปัจจุบนั  ไดผ้ลิตมหาบณัฑิต
ออกไปรับใชท้างสังคมแลว้ไมต่  ่ากวา่  10,000  คน  ในจ านวนนั้นไดก้ระจายไปท างานในองคก์รต่าง ๆ   
โดยเฉพาะในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ ทั้งองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน  แต่ในปีการศึกษา  2559  ทางสาขาวชิาไม่
สามารถเปิดรับได ้ เพราะผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.)  ก าหนดไวจึ้งจะเห็นไดว้า่  การด าเนินการเรียนการสอนหลกัสูตรน้ีประสบปัญหา  จึงชะลอท่ีจะ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหม่  รับนกัศึกษาใหม่  แต่ในช่วงท่ีมีการรอช่วงจงัหวะเวลานั้น  ทางสาขาวชิาจึงเห็นวา่  
สมควรท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการท างานของมหาบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ ท่ีจบไปแลว้  และปฏิบติังานในหน่วยงานตามท่ีกล่าวแลว้นั้น  มีผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงไร  เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการน าเสนอ
เพื่อขอปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ในโอกาสต่อไป 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  สาขาวิชาจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตต่าง ๆ  ในหน่วยงานของจงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อหาขอ้มูลและแนวทางการปรับปรุง
หลกัสูตรในโอกาสต่อไป 
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จะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของมนุษยเ์ท่านั้น  แต่ส่วนท่ีจะท าใหเ้กิดข้ึนไดคื้อ  การเรียนรู้หรือเรียกวา่การ
พฒันาบุคลากรหรือพฒันาบุคคล  หรือปัจจุบนัจะเรียกวา่  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการปรับเปล่ียนท่ีส าคญัในสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
องคก์าร  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงองคก์าร  การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นการปรับเปล่ียน
ก าลงัคนทุกระดบัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารในปัจจุบนั  และโดยเฉพาะในอนาคต  
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยทัว่ไปท่ีช่วยสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงองคก์าร  เม่ือมีความจ าเป็น
ในการเปล่ียนแปลงไดรั้บการพิจารณาอยา่งถ่องแทแ้ลว้  กระบวนการในการพิจารณาความตอ้งการในการ
พฒันาก็เร่ิมข้ึน  ค าถามท่ีตอ้งการถามก็คือ  ความตอ้งการในการพฒันามีอะไรบา้ง  มีเหตุผลอะไรในการ
พฒันา  วตัถุประสงคใ์นการพฒันาอาจจะก าหนดเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัความสามารถของผูบ้ริหาร  หรืออาจ
ก าหนดวตัถุประสงคก์วา้ง ๆ   เพื่อปรับปรุงทกัษะการบริหารและการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร  
หลงัจากก าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้  ขั้นต่อไปควรพิจารณาวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชด้ าเนินการโครงการ
พฒันาใหป้ระสบผลส าเร็จ  วธีิการส่ือท่ีจะน ามาใชมี้อยูห่ลากหลาย  การตดัสินใจเลือกวธีิการและส่ือในการ
พฒันาข้ึนอยูก่บัลกัษณะและเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยปกติแลว้การพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์อ้งไดรั้บการประเมินต่อเน่ือง  เพื่อสนบัสนุนใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งเหมาะสมและบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร  (Kheawying, 2007: 183) การพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้กิดผลในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  มี  3  วธีิ  คือ  การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  และการพฒันาตนเอง  การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
กิจกรรมท่ีพฒันาบุคคล  3  ดา้น  คือ  ดา้นการศึกษา  (Education)  ดา้นการฝึกอบรม  (Training)  และดา้นการ
พฒันาตนเอง  (Development)  ซ่ึงดา้นการพฒันาจะเนน้การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองท่ีตนเองอยากจะ
เรียนรู้  ซ่ึงวธีิการพฒันาตนเองทั้ง  3  วธีิ  มีรายละเอียด  ดงัน้ี  1)  ดา้นการศึกษาต่อ  (Education)  เป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาการต่าง ๆ   ท่ีอยูใ่นวงกวา้ง  มุง่ประสบการณ์หลายอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริม
ใหบุ้คลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้  ทกัษะ  และทศันคติในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบใหดี้ยิง่ข้ึน  การศึกษาต่อ  
เป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสไดเ้พิ่มวฒิุสูงข้ึน  โดยความมุ่งหวงัประกาศนียบตัร  ปริญญาบตัรหรือ
วฒิุการศึกษา  รวมถึงการฝึกฝนภาษา การรับค าแนะน าก่อนเขา้ศึกษาและอบรมการศึกษาดูงานท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษานั้นดว้ย  2)  ดา้นการฝึกอบรม  (Training)  เป็นการเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบังาน  การเพิ่มพูน
ฝีมือ  ความช านาญ  และการเพิ่มพูนทศันคติท่ีดีในการท างานเป็นกระบวนการท่ีจดัตั้ง  โดยมีวตัถุประสงค์
ในการท่ีจะพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ใหม่ ๆ   มีความช านาญในการปฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีในการท างาน  และ
เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ  เป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการ

เรียนรู้ในชัว่ระยะเวลาหน่ึงอยา่งมีระบบแบบแผน  เพื่อความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในการท างาน  3)  ดา้นการพฒันาตนเอง  (Development)  เป็นขบวนการเรียนดว้ยตนเองเรียนโดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกนอ้ยท่ีสุด  ตนเองจะเป็นผูค้วบคุมการเรียนรู้  การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการ
มุ่งเนน้ระบบการเรียนรู้  ใหบุ้คคลสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้ม  
โดยการเพิ่มพูนความรู้  ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ   ไปตามวตัถุประสงค ์ ไม่วา่จากการศึกษา
หรือการฝึกอบรมก็ตาม  การพฒันาตอ้งการใหบุ้คคลผูป้ฏิบติังานในองคก์รสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ได ้ บุคคลไดเ้รียนรู้และมีทกัษะในการปฏิบติังานเพือ่วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง  โดยมุ่งใหเ้รียนรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และเปล่ียนพฤติกรรมตนเองใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ  ท าใหค้นมีความรู้
ความสามารถและทกัษะในการท างานดีข้ึน  ยงัจะส่งผลใหผ้ลงานสูงข้ึน  ซ่ึงยอ่มจะน าผลส าเร็จมาสู่
หน่วยงานดว้ยเป็นส่วนรวม  (Thieanphut, 2000 : 29) 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์ ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช  2547  จนถึงปัจจุบนั  ไดผ้ลิตมหาบณัฑิต
ออกไปรับใชท้างสังคมแลว้ไมต่  ่ากวา่  10,000  คน  ในจ านวนนั้นไดก้ระจายไปท างานในองคก์รต่าง ๆ   
โดยเฉพาะในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ ทั้งองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน  แต่ในปีการศึกษา  2559  ทางสาขาวชิาไม่
สามารถเปิดรับได ้ เพราะผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.)  ก าหนดไวจึ้งจะเห็นไดว้า่  การด าเนินการเรียนการสอนหลกัสูตรน้ีประสบปัญหา  จึงชะลอท่ีจะ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหม่  รับนกัศึกษาใหม ่ แต่ในช่วงท่ีมีการรอช่วงจงัหวะเวลานั้น  ทางสาขาวชิาจึงเห็นวา่  
สมควรท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการท างานของมหาบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ ท่ีจบไปแลว้  และปฏิบติังานในหน่วยงานตามท่ีกล่าวแลว้นั้น  มีผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงไร  เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการน าเสนอ
เพื่อขอปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ในโอกาสต่อไป 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  สาขาวิชาจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตต่าง ๆ  ในหน่วยงานของจงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อหาขอ้มูลและแนวทางการปรับปรุง
หลกัสูตรในโอกาสต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  ได้
ปฏิบติังานในจงัหวดับุรีรัมย ์
 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 บุคลากรในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานท่ีท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  ปฏิบติังานในจงัหวดั
บุรีรัมย ์ ท่ีมีเพศ  มีระดบัการศึกษา  และมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั  มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์
 2. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนักบัมหาบณัฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 3. เป็นสารสนเทศในการน าไปปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ระดับบณัฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รวมทั้งวธีิการเรียนการสอนหลกัสูตรน้ีในอนาคต 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร   ได้แก่  บุคลากรในหน่วยงานท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบติังานใน
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง   เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน  โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
วิจยั  2  ประเภท  คือ  แบบสอบถาม  และแบบเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ดงันั้น  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย  2  กลุ่ม  ดงัน้ี 
  2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้บบสอบถาม  เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัลกัษณะผสมผสาน    
จึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง  เป็น  2  กลุ่ม  คือ 

   2.1.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้แบบสอบถาม  ได้จากการก าหนดโควตา  จ านวน  200  คน   
ใน  10  หน่วยงาน  ดงัน้ี 
     2.1.1.1  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  6  แห่ง  จ านวน  120  คน 
     2.1.1.2  สถานีต ารวจ  จ านวน  2  แห่ง  จ านวน  40  คน 
     2.1.1.3  ส านกังานการไฟฟ้าจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  20  คน 
     2.1.1.4  ส านกังานอยัการจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  20  คน 
      รวมทั้งส้ิน  จ านวน  200  คน 
  2.2   กลุ่มตวัอยา่งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์  ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
โดยการก าหนดเป็นโควตา  (Quata)  จ านวน  10  คน  จาก  10  หน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลแห่งละ  1  คน  ซ่ึงเป็น
ระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานนั้น  ๆ
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มี  2  
ประเภท  คือ  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  ในกรณีแบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน  ตอนท่ี  1  ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  และตอนท่ี  2  ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  แบ่งเป็น  5  ระดบั  แบบสอบถามไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ  มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.968  ส่วนแบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นแบบมีโครงสร้างโดยก าหนดประเด็นหรือขอ้
ค าถาม  ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open – ended Form) 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  กรณีแบบสอบถามผูว้ิจยัท าหนังสือจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เพื่อขออนุญาตส่งแบบสอบถามไปยงันายกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ  หัวหน้าส านักงาน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง  แบบสอบถาม  จ านวน  200  ฉบบั  เก็บ
รวบรวมมาได้  200  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100   ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  โดยมีการจดบนัทึกและบนัทึกเทปไวทุ้กกรณีและทุกคน 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  ผูว้ิจยั
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ดงัน้ี 
  5.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  วเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  
เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  ได้
ปฏิบติังานในจงัหวดับุรีรัมย ์
 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 บุคลากรในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานท่ีท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  ปฏิบติังานในจงัหวดั
บุรีรัมย ์ ท่ีมีเพศ  มีระดบัการศึกษา  และมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั  มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์
 2. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนักบัมหาบณัฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 3. เป็นสารสนเทศในการน าไปปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ระดับบณัฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รวมทั้งวธีิการเรียนการสอนหลกัสูตรน้ีในอนาคต 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร   ได้แก่  บุคลากรในหน่วยงานท่ีมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบติังานใน
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง   เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน  โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
วิจยั  2  ประเภท  คือ  แบบสอบถาม  และแบบเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ดงันั้น  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย  2  กลุ่ม  ดงัน้ี 
  2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้บบสอบถาม  เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัลกัษณะผสมผสาน    
จึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง  เป็น  2  กลุ่ม  คือ 

   2.1.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้แบบสอบถาม  ได้จากการก าหนดโควตา  จ านวน  200  คน   
ใน  10  หน่วยงาน  ดงัน้ี 
     2.1.1.1  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  6  แห่ง  จ านวน  120  คน 
     2.1.1.2  สถานีต ารวจ  จ านวน  2  แห่ง  จ านวน  40  คน 
     2.1.1.3  ส านกังานการไฟฟ้าจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  20  คน 
     2.1.1.4  ส านกังานอยัการจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  านวน  20  คน 
      รวมทั้งส้ิน  จ านวน  200  คน 
  2.2   กลุ่มตวัอยา่งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์  ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
โดยการก าหนดเป็นโควตา  (Quata)  จ านวน  10  คน  จาก  10  หน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลแห่งละ  1  คน  ซ่ึงเป็น
ระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานนั้น  ๆ
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มี  2  
ประเภท  คือ  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  ในกรณีแบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน  ตอนท่ี  1  ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  และตอนท่ี  2  ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  แบ่งเป็น  5  ระดบั  แบบสอบถามไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ  มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.968  ส่วนแบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นแบบมีโครงสร้างโดยก าหนดประเด็นหรือขอ้
ค าถาม  ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open – ended Form) 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  กรณีแบบสอบถามผูว้ิจยัท าหนังสือจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ เพื่อขออนุญาตส่งแบบสอบถามไปยงันายกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ  หัวหน้าส านักงาน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง  แบบสอบถาม  จ านวน  200  ฉบบั  เก็บ
รวบรวมมาได้  200  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100   ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  โดยมีการจดบนัทึกและบนัทึกเทปไวทุ้กกรณีและทุกคน 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  ผูว้ิจยั
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ดงัน้ี 
  5.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  วเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  
เสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
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  5.2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย  และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแยกเป็นราย
ขอ้  รายดา้น  และโดยภาพรวม  น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
  5.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามเพศ  วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ  T-
test  Independent 
  5.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษาและหน่วยงานท่ี
สังกดั  วเิคราะห์โดยใช ้ F-test    
  5.5  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นค าถามปลายเปิด  
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน  ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนั  
แลว้สรุป 
  ส าหรับขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  ใช้การวิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา  หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน  โดยน าประเด็นย่อยมาพิจารณาความเหมือนกัน  ความ
แตกต่างกนั  และความสัมพนัธ์กนัมาหาขอ้สรุปแลว้บรรยายวเิคราะห์เป็นความเรียง  เพื่อหาขอ้สรุป 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั   โดยเรียงจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า  ดงัน้ี  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน  และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ตามล าดบั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จ  าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา  โดยภาพรวมและ
รายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนนอกนั้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดัโดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  
 5.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์  พบวา่  ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แต่ละดา้นมีดงัน้ี  1)  ดา้นความ
รับผดิชอบ  บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อตนเองในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาต่อเพื่อน
ร่วมงาน  และประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบค่อนขา้งสูง  สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี  
และมีประสิทธิภาพ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังาน  จนเกิดประสิทธิภาพต่อตนเองและ
องคก์ร  2)  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือบุคลากรมีการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งดี  ท าใหเ้กิด
ความร่วมมือและเกิดการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความสัมพนัธ์อนัดี  และมีความสามคัคีกนั
ท างาน  มีความเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือในงานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ า  เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและ
กนั  สามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างาน  และการด าเนินชีวติส่วนตวั  และ  
3)  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน  
จะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี  ตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มีการช่วยเหลือและร่วมมือ
กนัท างานดว้ยความเตม็ใจ  และมีการท างานเป็นทีม  ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  และมีความรอบ
รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีและงานท่ีเก่ียวขอ้งดี 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ทั้ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน   มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีผูว้จิยัจะขออภิปรายผลการวจิยั  ดงัน้ี   
 1.  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้น
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  5.2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย  และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแยกเป็นราย
ขอ้  รายดา้น  และโดยภาพรวม  น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
  5.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามเพศ  วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ  T-
test  Independent 
  5.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษาและหน่วยงานท่ี
สังกดั  วเิคราะห์โดยใช ้ F-test    
  5.5  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นค าถามปลายเปิด  
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน  ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนั  
แลว้สรุป 
  ส าหรับขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  ใช้การวิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา  หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน  โดยน าประเด็นย่อยมาพิจารณาความเหมือนกัน  ความ
แตกต่างกนั  และความสัมพนัธ์กนัมาหาขอ้สรุปแลว้บรรยายวเิคราะห์เป็นความเรียง  เพื่อหาขอ้สรุป 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั   โดยเรียงจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า  ดงัน้ี  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน  และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ตามล าดบั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จ  าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา  โดยภาพรวมและ
รายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนนอกนั้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดัโดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  
 5.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์  พบวา่  ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แต่ละดา้นมีดงัน้ี  1)  ดา้นความ
รับผดิชอบ  บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อตนเองในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาต่อเพื่อน
ร่วมงาน  และประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบค่อนขา้งสูง  สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี  
และมีประสิทธิภาพ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังาน  จนเกิดประสิทธิภาพต่อตนเองและ
องคก์ร  2)  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือบุคลากรมีการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งดี  ท าใหเ้กิด
ความร่วมมือและเกิดการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความสัมพนัธ์อนัดี  และมีความสามคัคีกนั
ท างาน  มีความเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือในงานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ า  เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและ
กนั  สามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีการท างาน  และการด าเนินชีวติส่วนตวั  และ  
3)  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน  
จะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี  ตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มีการช่วยเหลือและร่วมมือ
กนัท างานดว้ยความเตม็ใจ  และมีการท างานเป็นทีม  ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  และมีความรอบ
รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีและงานท่ีเก่ียวขอ้งดี 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ทั้ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน   มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีผูว้จิยัจะขออภิปรายผลการวจิยั  ดงัน้ี   
 1.  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้น
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อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่บุคลากรแต่ละคนไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากคณาจารยใ์น
ขณะท่ีเรียนระดบัมหาบณัฑิตวา่  ถา้ไดรั้บมอบหมายงานใหท้ าในหนา้ท่ีการงานจากผูบ้งัคบับญัชา
แลว้ไม่ทิ้งงาน  ไม่ปล่อยปละละเลยใหง้านนั้นเกิดความเสียหายโดยไดท้  างานนั้นดว้ยความตั้งใจ  
เตม็ใจ  ทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานจนไดรั้บความส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สมความมุ่งหวงัตั้งใจของผูบ้ริหาร  และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  บุคลากรไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน  จากผูบ้งัคบับญัชาวา่  เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  น่าไวว้างใจ  
เม่ือมอบหมายงานใดใหแ้ลว้  จะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบไม่เหลวไหล  ไม่ปล่อยใหง้าน
เสียหาย  จนเป็นผลกระทบมาถึงเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร  เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานใน
องคก์รตามบทบาทหนา้ท่ี  หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บความส าเร็จตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  และตามนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ในท่ีสุดมหาบณัฑิตจะไดรั้บการยก
ยอ่งชมเชย  รวมทั้งการไดรั้บรางวบัความดี  ความชอบจากผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป  
ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Sanwanram  (2015)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผล
การศึกษาพบวา่  ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Karunwibun (2016) 
ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการกระบวนการระบบสารสนเทศทางบญัชีท่ีมีต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานทางบญัชีของธุรกิจเหล็กและเหล็กกลา้ในประเทศไทย  ผลการศึกษา
พบวา่  ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการจดัการ
กระบวนการระบบสารสนเทศทางบญัชี  โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
 2.  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
      2.1  จากผลการวจิยั  ดา้นความรับผดิชอบ  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ี
เป็นเพราะบุคลากรในหน่วยงานไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน  มีโอกาสหรืออิสระในการตดัสินใจการด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มี
ความรับผดิชอบต่อผูม้าติดต่องาน  รับผดิชอบต่ออุปกรณ์เคร่ืองมือของทางราชการ  และท่ีส าคญัคือ  
รับผดิชอบต่อเวลา  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรสุดา  ดุสิตรัตนกุล  (2557)  
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง  ผลการศึกษาพบวา่  บุคลากร 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการท างาน  ดา้นความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในงาน  
อยูใ่นระดบัมาก 
  2.2  จากผลการวจิยั  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน  จากผูบ้งัคบับญัชาวา่  เป็น
บุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  น่าไวว้างใจ  เม่ือมอบหมายงานใดให้แลว้  จะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบไม่
เหลวไหล  ไม่ปล่อยใหง้านเสียหาย   ความมีน ้าใจต่อเพื่อร่วมงานมีการแต่งตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ  
การพูดจาดี  ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปริศนา  พิมพา  (2559)  ไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุ
พนม  จงัหวดันครพนม  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  ปัจจยัดา้น 
การยอมรับนบัถือ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
  2.3  จากผลการวจิยั  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รตามบทบาทหนา้ท่ี  หรืองานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บความส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามนโยบายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร  จนไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  รวมทั้งการไดรั้บรางวบัความดี  ความชอบจาก
ผูบ้ริหาร  หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป  มีความเอาใจใส่งานในหนา้ท่ี  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
แลว้ผลงานมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิตรลดา  Sriboonruang 
(2013) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัประสิทธิภาพการท างานบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ มีการอภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 
  3.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ทั้งน้ีเป็นเพราะความ
คิดเห็นของบุคลากรไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีความรู้สึกท่ีเหมือนกนั  กล่าวคือ  การ
ปฏิบติังานของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถ  และความพร้อม ซ่ึงพยายามทุ่มเทอยา่งเต็มใจในการ
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อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่บุคลากรแต่ละคนไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากคณาจารยใ์น
ขณะท่ีเรียนระดบัมหาบณัฑิตวา่  ถา้ไดรั้บมอบหมายงานใหท้ าในหนา้ท่ีการงานจากผูบ้งัคบับญัชา
แลว้ไม่ทิ้งงาน  ไม่ปล่อยปละละเลยใหง้านนั้นเกิดความเสียหายโดยไดท้  างานนั้นดว้ยความตั้งใจ  
เตม็ใจ  ทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานจนไดรั้บความส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สมความมุ่งหวงัตั้งใจของผูบ้ริหาร  และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  บุคลากรไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน  จากผูบ้งัคบับญัชาวา่  เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  น่าไวว้างใจ  
เม่ือมอบหมายงานใดใหแ้ลว้  จะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบไม่เหลวไหล  ไม่ปล่อยใหง้าน
เสียหาย  จนเป็นผลกระทบมาถึงเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร  เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานใน
องคก์รตามบทบาทหนา้ท่ี  หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บความส าเร็จตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  และตามนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ในท่ีสุดมหาบณัฑิตจะไดรั้บการยก
ยอ่งชมเชย  รวมทั้งการไดรั้บรางวบัความดี  ความชอบจากผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป  
ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Sanwanram  (2015)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผล
การศึกษาพบวา่  ระดบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Karunwibun (2016) 
ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการกระบวนการระบบสารสนเทศทางบญัชีท่ีมีต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานทางบญัชีของธุรกิจเหล็กและเหล็กกลา้ในประเทศไทย  ผลการศึกษา
พบวา่  ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการจดัการ
กระบวนการระบบสารสนเทศทางบญัชี  โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
 2.  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
      2.1  จากผลการวจิยั  ดา้นความรับผดิชอบ  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ี
เป็นเพราะบุคลากรในหน่วยงานไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน  มีโอกาสหรืออิสระในการตดัสินใจการด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มี
ความรับผดิชอบต่อผูม้าติดต่องาน  รับผดิชอบต่ออุปกรณ์เคร่ืองมือของทางราชการ  และท่ีส าคญัคือ  
รับผดิชอบต่อเวลา  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรสุดา  ดุสิตรัตนกุล  (2557)  
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง  ผลการศึกษาพบวา่  บุคลากร 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการท างาน  ดา้นความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในงาน  
อยูใ่นระดบัมาก 
  2.2  จากผลการวจิยั  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน  จากผูบ้งัคบับญัชาวา่  เป็น
บุคคลท่ีน่าเช่ือถือ  น่าไวว้างใจ  เม่ือมอบหมายงานใดให้แลว้  จะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบไม่
เหลวไหล  ไม่ปล่อยใหง้านเสียหาย   ความมีน ้าใจต่อเพื่อร่วมงานมีการแต่งตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ  
การพูดจาดี  ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปริศนา  พิมพา  (2559)  ไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุ
พนม  จงัหวดันครพนม  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  ปัจจยัดา้น 
การยอมรับนบัถือ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
  2.3  จากผลการวจิยั  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รตามบทบาทหนา้ท่ี  หรืองานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บความส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามนโยบายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร  จนไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  รวมทั้งการไดรั้บรางวบัความดี  ความชอบจาก
ผูบ้ริหาร  หรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือข้ึนไป  มีความเอาใจใส่งานในหนา้ท่ี  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
แลว้ผลงานมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิตรลดา  Sriboonruang 
(2013) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัประสิทธิภาพการท างานบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ มีการอภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 
  3.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ทั้งน้ีเป็นเพราะความ
คิดเห็นของบุคลากรไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีความรู้สึกท่ีเหมือนกนั  กล่าวคือ  การ
ปฏิบติังานของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถ  และความพร้อม ซ่ึงพยายามทุ่มเทอยา่งเต็มใจในการ
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ปฏิบติังานของตนอยา่งคล่องแคล่ว  ดว้ยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ์ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา  
รวดเร็ว  ถูกตอ้ง  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกล่าวไดว้า่บุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ตอ้ง
เกิดจากความขยนัหมัน่เพียร  มีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมดว้ยจิตใจท่ีซ่ือสัตย ์ และ
ภกัดีต่อองคก์ร งานจะประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดไวห้รือดียิง่ข้ึน จาก
เหตุผลดงักล่าว  จึงท าใหค้วามคิดเห็นประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Petchkhump (2012) ไดศึ้กษาการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารการเงินของชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนของชุมชน  
ประกอบดว้ย  โครงสร้างชุมชน  คนในชุมชน  นโยบายชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ผลการ
ทดสอบทางสถิติ  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการเงินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองกระโดน  ไม่แตกต่างกนั 
   3.2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  โดย
ภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาแต่ละระดบัมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน  ความรู้  ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ยอ่มต่างกนัไป  ดงันั้น  จึงท าใหค้วาม
คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยั
ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปาริฉตัร  ศรีตนไชย  (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  จงัหวดั
พิษณุโลก  ผลการศึกษาพบวา่  ขา้ราชการท่ีมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  ระดบั
ต าแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  และรายได ้ (ต่อเดือน)  แตกต่างกนั  มีความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานโดยรวม  ดา้นประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  และ
ดา้นพฤติกรรมในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  จงัหวดั
พิษณุโลก  ไม่แตกต่างกนั  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่  มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏับุรีรัมย ์ โดยเฉพาะคณาจารยไ์ดป้ลูกฝังใหม้หาบณัฑิตน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบในดา้นต่าง ๆ  ความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น  ความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา  ส่วนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  อาจยงัมองวา่ความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  และดา้น
พฤติกรรมในการท างาน  ผูบ้ริหารอาจยงัใชห้ลกัการบริหารงานแบบเดิม  ท าใหคุ้ณภาพการท างาน
ต่างกนั  จึงท าใหผ้ลการวจิยัแตกต่างกนั 
  3.3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั  โดย
ภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ี   หน่วยงานท่ีสังกดัแต่ละหน่วยงานมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถานีต ารวจ  หน่วยงานราชการอ่ืนท่ี
แตกต่างกนั ยอ่มต่างกนัไปตามภารกิจหลกั  อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของหน่วยงานนั้น  ดงันั้น  
จึงท าใหค้วามคิดเห็นของบุคลากรแต่ละหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thitikunrat (2013) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  ผลการศึกษาพบวา่   
ผลการเปรียบเทียบ พบวา่  พนกังานท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา  หน่วยงานและต าแหน่งงานต่างกนั  มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  พบว่า   
      ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จึงน ามาอภิปรายผล  ดงัต่อไปน้ี 
  4.1  ดา้นความรับผดิชอบ  บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อตนเองในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาต่อเพื่อนร่วมงาน  และประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น  
บุคลากรควรมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และองคก์ร  สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี  
และมีประสิทธิภาพ  น าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานจนเกิดประสิทธิภาพต่อตนเองและ
องคก์ร  เหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Laokham (2013: 4) กล่าวถึง  ความเตม็ใจท่ีจะ
ทุ่มเทเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารไวว้า่  การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงาน  และมีอ านาจในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  การไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารวา่ตนมีความรู้   
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ปฏิบติังานของตนอยา่งคล่องแคล่ว  ดว้ยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ์ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา  
รวดเร็ว  ถูกตอ้ง  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกล่าวไดว้า่บุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ตอ้ง
เกิดจากความขยนัหมัน่เพียร  มีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมดว้ยจิตใจท่ีซ่ือสัตย ์ และ
ภกัดีต่อองคก์ร งานจะประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดไวห้รือดียิง่ข้ึน จาก
เหตุผลดงักล่าว  จึงท าใหค้วามคิดเห็นประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Petchkhump (2012) ไดศึ้กษาการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารการเงินของชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนของชุมชน  
ประกอบดว้ย  โครงสร้างชุมชน  คนในชุมชน  นโยบายชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ผลการ
ทดสอบทางสถิติ  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการเงินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองกระโดน  ไม่แตกต่างกนั 
   3.2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  โดย
ภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาแต่ละระดบัมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน  ความรู้  ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ยอ่มต่างกนัไป  ดงันั้น  จึงท าใหค้วาม
คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  ซ่ึงผลการวจิยั
ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปาริฉตัร  ศรีตนไชย  (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  จงัหวดั
พิษณุโลก  ผลการศึกษาพบวา่  ขา้ราชการท่ีมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  ระดบั
ต าแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  และรายได ้ (ต่อเดือน)  แตกต่างกนั  มีความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานโดยรวม  ดา้นประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  และ
ดา้นพฤติกรรมในการท างานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  จงัหวดั
พิษณุโลก  ไม่แตกต่างกนั  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่  มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏับุรีรัมย ์ โดยเฉพาะคณาจารยไ์ดป้ลูกฝังใหม้หาบณัฑิตน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบในดา้นต่าง ๆ  ความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น  ความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา  ส่วนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี  10  อาจยงัมองวา่ความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  และดา้น
พฤติกรรมในการท างาน  ผูบ้ริหารอาจยงัใชห้ลกัการบริหารงานแบบเดิม  ท าใหคุ้ณภาพการท างาน
ต่างกนั  จึงท าใหผ้ลการวจิยัแตกต่างกนั 
  3.3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
มหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั  โดย
ภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การท่ีไดข้อ้สรุปเช่นน้ี   หน่วยงานท่ีสังกดัแต่ละหน่วยงานมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถานีต ารวจ  หน่วยงานราชการอ่ืนท่ี
แตกต่างกนั ยอ่มต่างกนัไปตามภารกิจหลกั  อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของหน่วยงานนั้น  ดงันั้น  
จึงท าใหค้วามคิดเห็นของบุคลากรแต่ละหน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thitikunrat (2013) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  ผลการศึกษาพบวา่   
ผลการเปรียบเทียบ พบวา่  พนกังานท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา  หน่วยงานและต าแหน่งงานต่างกนั  มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  พบว่า   
      ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  จึงน ามาอภิปรายผล  ดงัต่อไปน้ี 
  4.1  ดา้นความรับผดิชอบ  บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อตนเองในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาต่อเพื่อนร่วมงาน  และประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น  
บุคลากรควรมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และองคก์ร  สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี  
และมีประสิทธิภาพ  น าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานจนเกิดประสิทธิภาพต่อตนเองและ
องคก์ร  เหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Laokham (2013: 4) กล่าวถึง  ความเตม็ใจท่ีจะ
ทุ่มเทเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารไวว้า่  การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงาน  และมีอ านาจในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  การไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารวา่ตนมีความรู้   
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มีความสามารถ  และไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ผลงานของตนมีความส าคญัต่อการส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวขององคก์าร 
  4.2  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  บุคลากรมีการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้
อยา่งดี  ท าใหเ้กิดความร่วมมือและเกิดการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความสัมพนัธ์อนัดี  
และมีความสามคัคีกนัท างาน  ดงันั้น  บุคลากรควรมีการควบคุมอารมณ์ของตวัเองใหดี้  มีการพูดจา
ดี  ความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น  ผูร่้วมงาน  และผูบ้ริหาร  เหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎี
ความตอ้งการของ Maslow (1970: 46  cited in  Lorsuwannarat, 2003: 52-53) ไดต้ั้งสมมติฐาน
เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยด์า้นความตอ้งการในการไดรั้บการยอมรับ  (Esteem  Needs)  คือ 
ความตอ้งการความมัน่คง ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้สึกเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  ความเขม้แขง็  และการน าความสามารถมาใชป้ระโยชน์ใหก้บัสังคม  ถา้ขาดการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการน้ี  อาจท าใหเ้กิดความรู้สึกต ่าตอ้ย  หรือไร้คุณค่า 
  4.3  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน   บุคลากรมีส่วนร่วมการวางแผน  การตดัสินใจ 
ในการปฏิบติังาน  ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี  มีความตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
ช่วยเหลือและร่วมมือกนัท างานดว้ยความเตม็ใจ  ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  ดงันั้น  
บุคลากรควรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  กลา้คิดกลา้ท า  มีความคิดสร้างสรรค ์  การปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สังคมในท่ีท างานใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  เป็นท่ีรักและช่ืนชม
ของคนรอบขา้ง  ความมีระเบียบวนิยั  ตรงเวลา  ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  อยา่งเคร่งครัด  มีความ
ซ่ือสัตย ์และช่วยเหลือผูอ่ื้นใหป้ระสบความส าเร็จคนดี  มีน ้าใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Mccleland ( 1975: 147  cited in  Ramasute, 2002: 90) แมคเคล็ลแลนดไ์ดเ้สนอความตอ้งการท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมองคก์าร  ไดแ้ก่  ความตอ้งการความส าเร็จ  คือ  ความตอ้งการความส าเร็จ  (Need 
for Achievement)  ผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูงจะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเลือก
ท างานท่ีมีลกัษณะทา้ทายใหบ้งัเกิดผลดี  เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวั  ดงัน้ีชอบสถานการณ์ท่ี
ท าใหต้นมีโอกาสไดรั้บผิดชอบต่อผลงานท่ีออกมาโดยตรง  จึงไม่ชอบงานท่ีสถานการณ์เอ้ือใหเ้กิด
ความส าเร็จไดโ้ดยบงัเอิญ  เพราะถือวา่ท าใหต้นพลาดโอกาสท่ีจะเรียนรู้ต่อการสร้างความส าเร็จดว้ย
ตนเองชอบตั้งเป้าหมายการท างานในระดบัท่ียากปานกลาง  มีความเส่ียงแต่อยูใ่นวสิัย  คาดวา่จะ
ส าเร็จได ้ ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่ความส าเร็จท่ีมาจากเป้าหมายง่าย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร ขณะเดียวกนัถา้
ก าหนดเป้าหมายยากเกินไป 

ก็อาจพบความส าเร็จไดน้อ้ยมาก  ความเส่ียงต่อความส าเร็จจึงเป็นเคร่ืองจูงใจส าหรับผูมี้ความ
ตอ้งการความส าเร็จสูง  ตอ้งการไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากการท างานของตน ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใช้
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีได ้ เพื่อการปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อประกนัความส าเร็จในคราว
ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้สรุปเก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
จึงควรรักษาส่ิงดี ๆ   น้ีไว ้ โดยส่วนราชการควรตระหนกัถึงการแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรในหน่วยงานท่ี
ปฏิบติังานมีคุณค่าอยา่งยิง่  ดงันั้น  จึงตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ียงัขาดโอกาสในการศึกษา  ได้
ศึกษาต่อตรงกบัสายงานท่ีบุคลากรนั้น ๆ   ปฏิบติัในหน่วยงาน  ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานดา้นการบริหารและเนน้การมีส่วนร่วมภายใน
องคก์รใหม้ากยิง่ข้ึน  มีการช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติังาน  หรือจดัท าคู่มือการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร  เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดัอบรมเก่ียวกบัระเบียบ  วนิยัการปฏิบติังาน
ภายในองคก์ร  เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัตนไดต้ามระเบียบวนิยัขององคก์รอยา่งเคร่งครัด 
     1.2 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  แต่มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  ทั้งน้ี  ผูบ้งัคบับญัชาควรรับฟังความคิดเห็นและใหค้วามส าคญักบับุคลากรใหม้ากข้ึน   ดงันั้น  
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งควรสร้างวฒันธรรมในการยกยอ่งชมเชยพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดีจากหวัหนา้งาน  
เพื่อนร่วมงาน  อยา่งสม ่าเสมอ  ในทุกระดบั  ทุกหน่วยงาน  เพื่อท าใหบุ้คลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดีไดรั้บการ
ยอมรับมากข้ึน  และมีความรู้สึกวา่ผลงานท่ีท ามีคุณค่าต่อหน่วยงาน  ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีท างานใหดี้ข้ึน  และ
เป็นการกระตุน้ใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยใหพ้ยายามสร้างผลการท างานท่ีดี  เพื่อใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชยในโอกาสต่อไป 
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มีความสามารถ  และไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ผลงานของตนมีความส าคญัต่อการส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวขององคก์าร 
  4.2  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  บุคลากรมีการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้
อยา่งดี  ท าใหเ้กิดความร่วมมือและเกิดการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังาน  มีความสัมพนัธ์อนัดี  
และมีความสามคัคีกนัท างาน  ดงันั้น  บุคลากรควรมีการควบคุมอารมณ์ของตวัเองใหดี้  มีการพูดจา
ดี  ความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น  ผูร่้วมงาน  และผูบ้ริหาร  เหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎี
ความตอ้งการของ Maslow (1970: 46  cited in  Lorsuwannarat, 2003: 52-53) ไดต้ั้งสมมติฐาน
เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยด์า้นความตอ้งการในการไดรั้บการยอมรับ  (Esteem  Needs)  คือ 
ความตอ้งการความมัน่คง ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้สึกเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  ความเขม้แขง็  และการน าความสามารถมาใชป้ระโยชน์ใหก้บัสังคม  ถา้ขาดการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการน้ี  อาจท าใหเ้กิดความรู้สึกต ่าตอ้ย  หรือไร้คุณค่า 
  4.3  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน   บุคลากรมีส่วนร่วมการวางแผน  การตดัสินใจ 
ในการปฏิบติังาน  ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี  มีความตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
ช่วยเหลือและร่วมมือกนัท างานดว้ยความเตม็ใจ  ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  ดงันั้น  
บุคลากรควรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  กลา้คิดกลา้ท า  มีความคิดสร้างสรรค ์  การปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สังคมในท่ีท างานใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  เป็นท่ีรักและช่ืนชม
ของคนรอบขา้ง  ความมีระเบียบวนิยั  ตรงเวลา  ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  อยา่งเคร่งครัด  มีความ
ซ่ือสัตย ์และช่วยเหลือผูอ่ื้นใหป้ระสบความส าเร็จคนดี  มีน ้าใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Mccleland ( 1975: 147  cited in  Ramasute, 2002: 90) แมคเคล็ลแลนดไ์ดเ้สนอความตอ้งการท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมองคก์าร  ไดแ้ก่  ความตอ้งการความส าเร็จ  คือ  ความตอ้งการความส าเร็จ  (Need 
for Achievement)  ผูท่ี้มีความตอ้งการความส าเร็จสูงจะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเลือก
ท างานท่ีมีลกัษณะทา้ทายใหบ้งัเกิดผลดี  เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวั  ดงัน้ีชอบสถานการณ์ท่ี
ท าใหต้นมีโอกาสไดรั้บผิดชอบต่อผลงานท่ีออกมาโดยตรง  จึงไม่ชอบงานท่ีสถานการณ์เอ้ือใหเ้กิด
ความส าเร็จไดโ้ดยบงัเอิญ  เพราะถือวา่ท าใหต้นพลาดโอกาสท่ีจะเรียนรู้ต่อการสร้างความส าเร็จดว้ย
ตนเองชอบตั้งเป้าหมายการท างานในระดบัท่ียากปานกลาง  มีความเส่ียงแต่อยูใ่นวสิัย  คาดวา่จะ
ส าเร็จได ้ ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่ความส าเร็จท่ีมาจากเป้าหมายง่าย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร ขณะเดียวกนัถา้
ก าหนดเป้าหมายยากเกินไป 

ก็อาจพบความส าเร็จไดน้อ้ยมาก  ความเส่ียงต่อความส าเร็จจึงเป็นเคร่ืองจูงใจส าหรับผูมี้ความ
ตอ้งการความส าเร็จสูง  ตอ้งการไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากการท างานของตน ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใช้
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีได ้ เพื่อการปรับปรุงกลยทุธ์ท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อประกนัความส าเร็จในคราว
ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้สรุปเก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดา้นความรับผดิชอบ  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 
จึงควรรักษาส่ิงดี ๆ   น้ีไว ้ โดยส่วนราชการควรตระหนกัถึงการแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรในหน่วยงานท่ี
ปฏิบติังานมีคุณค่าอยา่งยิง่  ดงันั้น  จึงตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ียงัขาดโอกาสในการศึกษา  ได้
ศึกษาต่อตรงกบัสายงานท่ีบุคลากรนั้น ๆ   ปฏิบติัในหน่วยงาน  ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานดา้นการบริหารและเนน้การมีส่วนร่วมภายใน
องคก์รใหม้ากยิง่ข้ึน  มีการช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติังาน  หรือจดัท าคู่มือการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร  เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดัอบรมเก่ียวกบัระเบียบ  วนิยัการปฏิบติังาน
ภายในองคก์ร  เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัตนไดต้ามระเบียบวนิยัขององคก์รอยา่งเคร่งครัด 
     1.2 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  แต่มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  ทั้งน้ี  ผูบ้งัคบับญัชาควรรับฟังความคิดเห็นและใหค้วามส าคญักบับุคลากรใหม้ากข้ึน   ดงันั้น  
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งควรสร้างวฒันธรรมในการยกยอ่งชมเชยพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดีจากหวัหนา้งาน  
เพื่อนร่วมงาน  อยา่งสม ่าเสมอ  ในทุกระดบั  ทุกหน่วยงาน  เพื่อท าใหบุ้คลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดีไดรั้บการ
ยอมรับมากข้ึน  และมีความรู้สึกวา่ผลงานท่ีท ามีคุณค่าต่อหน่วยงาน  ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีท างานใหดี้ข้ึน  และ
เป็นการกระตุน้ใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยใหพ้ยายามสร้างผลการท างานท่ีดี  เพื่อใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชยในโอกาสต่อไป 
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  1.3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์  พบวา่   ควรมีการประเมินการปฏิบติังาน 
ของมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  โดยส่ิงส าคญัเพื่อการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน  ดงันั้น   ผูบ้ริหาร
ควรมีการจดัท าคู่มือการประเมินการปฏิบติังานพร้อมทั้งเกณฑม์าตรฐานสากลและช้ีแจงท าความเขา้ใจใน
รายละเอียด  ผูบ้ริหารควรมีความชดัเจนของหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน  และผูป้ระเมินมี
ความรู้ความเขา้ใจในระบบการประเมิน   และยงัมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพฒันาองคก์ารใหดี้
ข้ึน  เพื่อใหบุ้คลากรไดป้รับกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหมุ้่งเนน้ผลลพัธ์และผลผลิตตามเป้าหมายของ
องคก์รได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อศึกษาวิจยัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี 
หรือพนกังานของหน่วยงานและองคก์รนั้น ๆ   
  2.2   ควรใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเชิงลึกถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน  ใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  2.3 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัปัจจยัอ่ืน ๆ   เช่น  ความผูกพนัต่อองคก์ร  
ความเครียดในการท างาน  ความยติุรรมในการท างาน  ขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
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  1.3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์  พบวา่   ควรมีการประเมินการปฏิบติังาน 
ของมหาบณัฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  โดยส่ิงส าคญัเพื่อการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน  ดงันั้น   ผูบ้ริหาร
ควรมีการจดัท าคู่มือการประเมินการปฏิบติังานพร้อมทั้งเกณฑม์าตรฐานสากลและช้ีแจงท าความเขา้ใจใน
รายละเอียด  ผูบ้ริหารควรมีความชดัเจนของหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน  และผูป้ระเมินมี
ความรู้ความเขา้ใจในระบบการประเมิน   และยงัมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพฒันาองคก์ารใหดี้
ข้ึน  เพื่อใหบุ้คลากรไดป้รับกลยทุธ์ในการปฏิบติังานใหมุ้่งเนน้ผลลพัธ์และผลผลิตตามเป้าหมายของ
องคก์รได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อศึกษาวิจยัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี 
หรือพนกังานของหน่วยงานและองคก์รนั้น ๆ   
  2.2   ควรใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเชิงลึกถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน  ใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  2.3 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัปัจจยัอ่ืน ๆ   เช่น  ความผูกพนัต่อองคก์ร  
ความเครียดในการท างาน  ความยติุรรมในการท างาน  ขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
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การวเิคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทีเ่หมาะสม 
ของมหาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม 

Factor Analysis of the Business Asset Management Model for  
Pibulsongkram Rajabhat University  

 
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร1 

                                                Supasi Suwankesorn 
1สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชภฏัพิบูลสงคราม 
Program in Business Economics, Faculty of Management Sciences 
Pibulsongkram Rajabhat University   
 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
จดัรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 220 คน จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสามารถแบ่งตวัแปรความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการบริหาร
จดัการ ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัผวนของตวัแปรทั้งหมดไดร้้อยละ 53.025 และ 13.402 ตามล าดบั 
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Abstract 
The purpose of this research aimed to analyze the exploratory factors affecting the 

appropriate model of property administration of Pibulsongkram Rajabhat University. The samples 
were 220 personnel from Pibulsongkram Rajabhat University. Regarding to the elements analysis 
showed that the variables of opinions of the personnel towards the model of business property 
administration were divided into 2 factors; good governance and management. These could 
explain the volatility of all variables for 53.025 and 13.402 in respectively. 
 
Keyword: personnel, business asset management, factors analysis 
 
บทน า 

การเปิดเสรีและเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาท าให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน            
ท่ีมากข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งมีการปรับตวั และเปิดหลกัสูตรเพื่อรองรับความตอ้งการใช้
บณัฑิตในระดบัทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัประเทศ สถาบนัการศึกษาอีกจ านวนไม่นอ้ยตดัสินใจยกระดบั
องค์กรของตนเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการบริหารจดัการให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน เป็นผลดีต่อผูเ้รียน 
แต่ในทางกลบักนัหลายสถาบนัทางการศึกษาจ าเป็นตอ้งท าการปรับตวั เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขนั
ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนซ่ึง Office of the Education Council (2003)  ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการ
บริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาแนวใหม่ พบประเด็นปัญหาท่ีส าคญัในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ คือ 
การบริหารงานการเงิน เน่ืองจากแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากงบประมาณของรัฐลดลง ในขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายคงท่ีหรือมีแนวโน้มมากข้ึน  มหาวิทยาลยัต่างๆตระหนักดีว่าความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองด้านงบประมาณเป็นส่ิงส าคญั  จึงได้ตั้งหน่วยงานข้ึนมารับผิดชอบด้านการบริหารจดัการ
ทรัพย์สิน เพื่อการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยตรง เช่น  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่ง  เป็นต้น  การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคญัของการบริหารมหาวิทยาลยัทุกแห่ง  เช่นเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม  

    อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจเพื่อด าเนินนโยบายส าคญัให้ส าเร็จไดน้ั้น การมีส่วนร่วมและ
การยอมรับจากบุคลากรถือเป็นแรงผลักดันส าคญัท่ีจะท าให้โครงการนั้นเกิดข้ึนได้อย่างย ัง่ยืน      
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นคณะท างานของโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ี
เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม จึงได้ท าการออกแบบสอบถามเพ่ือระดมความ
คิดเห็นของบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นข้อมูลส าคญัเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดตั้ งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเหมาะสมของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ภาพรวมท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
  2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
 
ขอบเขตการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัรูปแบบการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นภาพรวมท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อจดักลุ่มของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัรูปแบบโครงสร้าง
องคก์รท่ีเหมาะสมในอนาคต 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
   2.1 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การจดัรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม         
   2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  คิดเห็นของบุคลากรท่ี มี ต่อการ
จดัรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นภาพรวมท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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ขอบเขตการวจัิย  
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270 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามท่ีมีอายุการท างานในมหาวิทยาลยัตั้งแต่ 5 ปีข้ึน
ไป  เพื่อให้ประชากรของงานวิจยัเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในบริบทของมหาวิทยาลยั  จ  านวน 485 
คน  แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวชิาการ 242 คน  และบุคลากรสายสนบัสนุน 243 คน   
     กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจาก
สูตร Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน 0.05           ได้
เท่ากับ  220 คน   และคณะผู ้วิจ ัยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random 
Sampling)  โดยแบ่งประชากรท่ีจะศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ แยกตามคณะและหน่วยงาน  และใชก้ารจดัสรร
ขนาดของตัวอย่างในแต่ละชั้ นภูมิแบบการจัดสรรแบบสัดส่วน  (Proportional Allocation) แล้ว
ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งแสดงดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1   
แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หน่วยงาน 

คณะ / หน่วยงาน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง สาย

วชิาการ 
สาย

สนบัสนุน 
คณะครุศาสตร์ 57 26 83 38 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 23 12 35 16 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 20 7 27 12 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 3 50 23 
คณะวทิยาการจดัการ 36 6 42 19 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 10 69 31 
บณัฑิตวทิยาลยั - 2 2 1 
ส านกังานอธิการบดี - 156 156 71 
ส านกัศิลปะและวฒันธรรม - 2 2 1 
ส านักวิท ยบ ริการและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 14 14 6 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 5 5 2 
รวม 242 243 485 220 

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     การวิจยัในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงมีขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี  
     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
     2. สร้างแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน  และ
ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC)  โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ี
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00  (Cronbach, 1970) ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงสูงและสามารถน าไปใชไ้ด ้  
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 4. น าแบบสอบถามท่ีไดห้ลงัจากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลว้ มาท าการทดสอบ
ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Try Out) จ านวน  30 ชุด  เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.93 แสดงวา่แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัน้ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้(Pallant, 2001) 
 5.  จดัท าแบบสอบถามฉบบัจริง เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น  2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ
ท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามในภาพรวมจ าแนกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย 
ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 คณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  220 ชุด   ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559             
ซ่ึงไดรั้บกลบัมาครบถว้นทั้ง 220 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่  1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลของประชากร โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล  
 ส่วนที่ 3 วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  เพื่อส ารวจจ านวนองคป์ระกอบและตวั
บ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบ ดว้ยทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ดว้ยค่าดชันี Kaiser-
Meyer-Olkin measure of sampling adequacy: KMO และสกัดองค์ประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ส่ วนประกอบส าคัญ  principal components analysis  หลังจากนั้ น จะท าก ารตัด สินจ านวน

องคป์ระกอบดว้ยเกณฑ์ค่าไอเกนมากกวา่หน่ึง ดว้ยวธีิหมุนแกนองคป์ระกอบแบบตั้งฉาก (Varimax 
Rotation) ก าหนดไวท่ี้ 0.05 
 
ผลการวจัิย  

ผลการศึกษา การด าเนินการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
220 คน ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสามารถวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 110 คน (ร้อยละ 50) บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 110 คน          (ร้อยละ 50) 
มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 5-10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.50 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี,  21 ปีข้ึนไป และ 16-20 ปี  มีจ  านวน 
55, 51 และ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, 23.20 และ 12.30 ตามล าดบั  
 
ส่วนที ่2 รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงครามในภาพรวม 

รูปแบบการบริหารจดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงครามในภาพรวม จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร     ดา้น
กฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากการสังเคราะห์เอกสาร  
การสัมภาษณ์ และจากการศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ี
ดีจ านวน 6 แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ไดผ้ลการวิเคราะห์
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 273Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

 4. น าแบบสอบถามท่ีไดห้ลงัจากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลว้ มาท าการทดสอบ
ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Try Out) จ านวน  30 ชุด  เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.93 แสดงวา่แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัน้ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้(Pallant, 2001) 
 5.  จดัท าแบบสอบถามฉบบัจริง เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น  2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ
ท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามในภาพรวมจ าแนกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย 
ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 คณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน  220 ชุด   ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559             
ซ่ึงไดรั้บกลบัมาครบถว้นทั้ง 220 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่  1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลของประชากร โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล  
 ส่วนที่ 3 วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  เพื่อส ารวจจ านวนองคป์ระกอบและตวั
บ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบ ดว้ยทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ดว้ยค่าดชันี Kaiser-
Meyer-Olkin measure of sampling adequacy: KMO และสกัดองค์ประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ส่ วนประกอบส าคัญ  principal components analysis  หลังจากนั้ น จะท าก ารตัด สินจ านวน

องคป์ระกอบดว้ยเกณฑ์ค่าไอเกนมากกวา่หน่ึง ดว้ยวธีิหมุนแกนองคป์ระกอบแบบตั้งฉาก (Varimax 
Rotation) ก าหนดไวท่ี้ 0.05 
 
ผลการวจัิย  

ผลการศึกษา การด าเนินการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
220 คน ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสามารถวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 110 คน (ร้อยละ 50) บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 110 คน          (ร้อยละ 50) 
มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 5-10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.50 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี,  21 ปีข้ึนไป และ 16-20 ปี  มีจ  านวน 
55, 51 และ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, 23.20 และ 12.30 ตามล าดบั  
 
ส่วนที ่2 รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงครามในภาพรวม 

รูปแบบการบริหารจดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงครามในภาพรวม จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร     ดา้น
กฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากการสังเคราะห์เอกสาร  
การสัมภาษณ์ และจากการศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ี
ดีจ านวน 6 แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ไดผ้ลการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2  
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม 
 

รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 
ดา้นนโยบาย 3.25 0.64 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ดา้นโครงสร้าง 3.15 0.60 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ดา้นบุคลากร 3.28 0.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นกฎระเบียบ 3.46 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นการเงินและงบประมาณ 3.55 0.52 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 3.34 0.47 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
จากตารางท่ี 2  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิง

ธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ในภาพรวมว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.34, S.D. = 0.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นบุคลากร ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ บุคลากร
มีความคิดเห็นโดยเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.28, S.D. = 0.56, = 3.46, S.D. = 0.66 และ = 3.55,             
S.D. = 0.52 ตามล าดับ) ในขณะท่ีด้านนโยบาย  และด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็นว่า 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย ( = 3.25,  S.D. = 0.64 และ = 3.15, S.D. = 0.60 ตามล าดบั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 
 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตวัแปร 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 

Pol1 1. ดา้นนโยบาย 
1.1 บริหารจดัการทรัพยสิ์นให้เกิดรายไดใ้นเชิง
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
3.20 

 
0.72 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Pol2 1.2 เช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษา และเป็นการ
สร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั  

3.30 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Str1 2. ดา้นโครงสร้าง 
2.1 มีการจดัตั้งหน่วยงานส านกังานบริหาร
จดัการทรัพยสิ์น มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็น
หน่วยงานในก ากบัของมหาวิทยาลยั โดยมีสาย
งานบงัคบับญัชาท่ีข้ึนตรงต่ออธิการบดี 

 
3.11 

 
0.66 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Str2 2.2 ท าหนา้ท่ีประสานการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน/
โครงการ  

3.18 0.64 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Man1 3. ดา้นบุคลากร 
3.1 มีการแบ่งบุคลากรเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบันโยบาย(คณะกรรมการ) ระดบับริหาร 
และระดบัปฏิบติัการ 

 
3.21 

 
0.62 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Man2 3.2 บุคลากรระดบับริหารตอ้งมีคุณวฒิุและ
ประสบการณ์ดา้นการบริหารธุรกิจ หรือการ
จดัการ 

3.35 0.69 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 2  
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม 
 

รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 
ดา้นนโยบาย 3.25 0.64 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ดา้นโครงสร้าง 3.15 0.60 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ดา้นบุคลากร 3.28 0.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นกฎระเบียบ 3.46 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ดา้นการเงินและงบประมาณ 3.55 0.52 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 3.34 0.47 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
จากตารางท่ี 2  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิง

ธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ในภาพรวมว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.34, S.D. = 0.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นบุคลากร ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ บุคลากร
มีความคิดเห็นโดยเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.28, S.D. = 0.56, = 3.46, S.D. = 0.66 และ = 3.55,             
S.D. = 0.52 ตามล าดับ) ในขณะท่ีด้านนโยบาย  และด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็นว่า 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย ( = 3.25,  S.D. = 0.64 และ = 3.15, S.D. = 0.60 ตามล าดบั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 
 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตวัแปร 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 

Pol1 1. ดา้นนโยบาย 
1.1 บริหารจดัการทรัพยสิ์นให้เกิดรายไดใ้นเชิง
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
3.20 

 
0.72 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Pol2 1.2 เช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษา และเป็นการ
สร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั  

3.30 0.66 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Str1 2. ดา้นโครงสร้าง 
2.1 มีการจดัตั้งหน่วยงานส านกังานบริหาร
จดัการทรัพยสิ์น มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็น
หน่วยงานในก ากบัของมหาวิทยาลยั โดยมีสาย
งานบงัคบับญัชาท่ีข้ึนตรงต่ออธิการบดี 

 
3.11 

 
0.66 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Str2 2.2 ท าหนา้ท่ีประสานการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน/
โครงการ  

3.18 0.64 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Man1 3. ดา้นบุคลากร 
3.1 มีการแบ่งบุคลากรเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบันโยบาย(คณะกรรมการ) ระดบับริหาร 
และระดบัปฏิบติัการ 

 
3.21 

 
0.62 

 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

Man2 3.2 บุคลากรระดบับริหารตอ้งมีคุณวฒิุและ
ประสบการณ์ดา้นการบริหารธุรกิจ หรือการ
จดัการ 

3.35 0.69 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัแปร 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 

Rule 4. ดา้นกฎระเบียบ 
มีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ี
ชดัเจน  

 
3.46 

 
0.66 

 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon1 5. ดา้นการเงินและงบประมาณ 
5.1 มีการบริหารจดัการเงินรายไดแ้ละรายจ่าย
ท่ีชดัเจน 

 
3.51 

 
0.64 

 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon2 5.2 มีการจดัท าแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

3.53 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon3 5.3 เม่ือมีรายไดต้อ้งน าส่งมหาวทิยาลยั  3.57 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
Mon4 5.4 มีการท าบญัชี การรายงาน และการ

ตรวจสอบทุก     ไตรมาสและประจ าปี 
3.60 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 รวม 3.34 0.47 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

จากตารางท่ี 3  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิง
ธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ในภาพรวมวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( = 3.34, S.D.= 0.47) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ มีความคิดเห็นวา่ เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งทุกดา้น โดยดา้นกฎระเบียบ คือ มีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีชดัเจน (  3.46, S.D.= 0.66) ดา้นการเงินและงบประมาณ มี
การบริหารจัดการเงินรายได้และรายจ่ายท่ีชัดเจน ( = 3.51, S.D.= 0.64) มีการจัดท าแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ( = 3.53, S.D.= 0.58) เม่ือมีรายได้ต้องน าส่งมหาวิทยาลัย (  3.57, 
S.D.= 0.57) และมีการท าบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบทุกไตรมาสและประจ าปี ( = 3.60, 
S.D.= 0.54) ส่วนดา้นนโยบาย มีความเห็นว่า เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัการเช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษา 
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวทิยาลยั ( = 3.30, S.D.= 0.66) และมีความเห็นวา่ ค่อนขา้งเห็น

ดว้ยกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นให้เกิดรายไดใ้นเชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ( = 3.20, S.D.= 
0.72) ดา้นโครงสร้าง มีความเห็นว่า ค่อนขา้งเห็นด้วยทุกด้าน คือ มีการจดัตั้งหน่วยงานส านักงาน
บริหารจดัการทรัพยสิ์น มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็นหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลยั โดยมีสาย
งานบงัคบับญัชาท่ีข้ึนตรงต่ออธิการบดี ( = 3.11, S.D.= 0.66) และท าหน้าท่ีประสานการบริหาร
จดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ ( = 3.18, S.D.= 0.64) ด้านบุคลากร มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบุคลากรระดับบริหารต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการ
บริหารธุรกิจ หรือการจดัการ ( = 3.35, S.D.= 0.69) และมีความเห็นวา่ ค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัการแบ่ง
บุคลากรเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบันโยบาย(คณะกรรมการ) ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ ( = 
3.21, S.D.= 0.62)           

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพื่อส ารวจจ านวนองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีในแต่ละ
องคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์แสดงตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  
แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ KMO and Bartlett’s Test 
 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .864 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1664.549 

Df 55 
Sig. .000 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่า Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดัความเหมาะสมของขอ้มูล ใน

การใช้เทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีได้ค่าเป็น  .864 ซ่ึงมากกว่า 0.6 สรุปได้ว่า ข้อมูลท่ีมีอยู่
เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า 
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงแบบ Chi-Square = 1664.549 ค่า Significance = .000 น้อยกวา่ .05 จึง
ปฏิเสธ H0 นัน่คือ ตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนัจึงสามารถใช ้Factor Analysis ในการวิเคราะห์
ต่อไปได ้(Burns, 1990) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัแปร 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจ  S.D. แปลผล 

Rule 4. ดา้นกฎระเบียบ 
มีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ี
ชดัเจน  

 
3.46 

 
0.66 

 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon1 5. ดา้นการเงินและงบประมาณ 
5.1 มีการบริหารจดัการเงินรายไดแ้ละรายจ่าย
ท่ีชดัเจน 

 
3.51 

 
0.64 

 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon2 5.2 มีการจดัท าแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

3.53 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

Mon3 5.3 เม่ือมีรายไดต้อ้งน าส่งมหาวทิยาลยั  3.57 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
Mon4 5.4 มีการท าบญัชี การรายงาน และการ

ตรวจสอบทุก     ไตรมาสและประจ าปี 
3.60 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 รวม 3.34 0.47 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

จากตารางท่ี 3  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิง
ธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ในภาพรวมวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ( = 3.34, S.D.= 0.47) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกฎระเบียบ และดา้นการเงินและงบประมาณ มีความคิดเห็นวา่ เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งทุกดา้น โดยดา้นกฎระเบียบ คือ มีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีชดัเจน (  3.46, S.D.= 0.66) ดา้นการเงินและงบประมาณ มี
การบริหารจัดการเงินรายได้และรายจ่ายท่ีชัดเจน ( = 3.51, S.D.= 0.64) มีการจัดท าแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ( = 3.53, S.D.= 0.58) เม่ือมีรายได้ต้องน าส่งมหาวิทยาลัย (  3.57, 
S.D.= 0.57) และมีการท าบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบทุกไตรมาสและประจ าปี ( = 3.60, 
S.D.= 0.54) ส่วนดา้นนโยบาย มีความเห็นว่า เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัการเช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษา 
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวทิยาลยั ( = 3.30, S.D.= 0.66) และมีความเห็นวา่ ค่อนขา้งเห็น

ดว้ยกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นให้เกิดรายไดใ้นเชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ( = 3.20, S.D.= 
0.72) ดา้นโครงสร้าง มีความเห็นว่า ค่อนขา้งเห็นด้วยทุกด้าน คือ มีการจดัตั้งหน่วยงานส านักงาน
บริหารจดัการทรัพยสิ์น มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็นหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลยั โดยมีสาย
งานบงัคบับญัชาท่ีข้ึนตรงต่ออธิการบดี ( = 3.11, S.D.= 0.66) และท าหน้าท่ีประสานการบริหาร
จดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ ( = 3.18, S.D.= 0.64) ด้านบุคลากร มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบุคลากรระดับบริหารต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการ
บริหารธุรกิจ หรือการจดัการ ( = 3.35, S.D.= 0.69) และมีความเห็นวา่ ค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัการแบ่ง
บุคลากรเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบันโยบาย(คณะกรรมการ) ระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ ( = 
3.21, S.D.= 0.62)           

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพื่อส ารวจจ านวนองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีในแต่ละ
องคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์แสดงตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  
แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ KMO and Bartlett’s Test 
 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .864 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1664.549 

Df 55 
Sig. .000 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่า Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดัความเหมาะสมของขอ้มูล ใน

การใช้เทคนิค Factor Analysis ในท่ีน้ีได้ค่าเป็น  .864 ซ่ึงมากกว่า 0.6 สรุปได้ว่า ข้อมูลท่ีมีอยู่
เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า 
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงแบบ Chi-Square = 1664.549 ค่า Significance = .000 น้อยกวา่ .05 จึง
ปฏิเสธ H0 นัน่คือ ตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนัจึงสามารถใช ้Factor Analysis ในการวิเคราะห์
ต่อไปได ้(Burns, 1990) 
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ตารางท่ี 5 
แสดงค่าสถิติส าหรับการอธิบายความผนัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ 
 

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 5.833 53.025 53.025 
2 1.474 13.402 66.427 
3 .878 7.982 74.409 
 
จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาค่าความผนัแปร หรือความแปรปรวนทั้งหมดในตวัแปรเดิมท่ี

สามารถอธิบายได้โดย Factor หรือ Eigen Value จะพบว่ามีเพียง Factor หรือ Component ท่ี  1 2 
เท่านั้นท่ีมีค่า Eigen value มากกวา่ 1 ดงันั้นควรจดัตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดออกเป็น 
2 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 2 องคป์ระกอบสามารถความผนัแปรของการจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมได ้ร้อยละ 66.427 และเม่ือพิจารณาความสามารถอธิบายความผนัแปรซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปของร้อยละ (% of Variance) พบว่า Factor 1 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได้
มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ Factor 2 (ร้อยละ 13.402)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 6 
แสดงค่า Factor loading เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวธีิ Varimax 
  

Rotated Component 
Matrix 

Component 
1 2 

pol1 .478 .588 
pol2 .594 .658 
str1 .075 .837 
str2 .247 .834 

man1 .199 .731 
man2 .456 .753 
Rule .787 .279 
mon1 .870 .211 
mon2 .892 .181 
mon3 .795 .180 
mon4 .829 .204 

                  
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Factor loading เปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกับค่า 

Factor loading ก่อนการหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax Rotation ส่งผลท าให้ค่า Factor loading ของบาง 
Factor มีค่ามากเม่ือเทียบกบัของ Factor ดงันั้นจึงควรจดัให ้ 

    องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ rule, mon1, mon2, mon3, mon4 
    องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ pol1, pol2. str1, str2, man1, man2  
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ตารางท่ี 5 
แสดงค่าสถิติส าหรับการอธิบายความผนัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ 
 

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 5.833 53.025 53.025 
2 1.474 13.402 66.427 
3 .878 7.982 74.409 
 
จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาค่าความผนัแปร หรือความแปรปรวนทั้งหมดในตวัแปรเดิมท่ี

สามารถอธิบายได้โดย Factor หรือ Eigen Value จะพบว่ามีเพียง Factor หรือ Component ท่ี  1 2 
เท่านั้นท่ีมีค่า Eigen value มากกวา่ 1 ดงันั้นควรจดัตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดออกเป็น 
2 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 2 องคป์ระกอบสามารถความผนัแปรของการจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมได ้ร้อยละ 66.427 และเม่ือพิจารณาความสามารถอธิบายความผนัแปรซ่ึงแสดง
ออกมาในรูปของร้อยละ (% of Variance) พบว่า Factor 1 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได้
มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ Factor 2 (ร้อยละ 13.402)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 6 
แสดงค่า Factor loading เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวธีิ Varimax 
  

Rotated Component 
Matrix 

Component 
1 2 

pol1 .478 .588 
pol2 .594 .658 
str1 .075 .837 
str2 .247 .834 

man1 .199 .731 
man2 .456 .753 
Rule .787 .279 
mon1 .870 .211 
mon2 .892 .181 
mon3 .795 .180 
mon4 .829 .204 

                  
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Factor loading เปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกับค่า 

Factor loading ก่อนการหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax Rotation ส่งผลท าให้ค่า Factor loading ของบาง 
Factor มีค่ามากเม่ือเทียบกบัของ Factor ดงันั้นจึงควรจดัให ้ 

    องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ rule, mon1, mon2, mon3, mon4 
    องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ pol1, pol2. str1, str2, man1, man2  
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อภิปรายผล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ี

เหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม สามารถจ าแนกปัจจยัออกไดเ้ป็น 2 องค์ประกอบ
ออก ได้แก่ “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025)
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Leftwich (1993) ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นวา่องคก์รควรสร้างความยติุธรรม
ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัต่อกนัระหว่างกลุ่มตอ้งเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามกฎเกณฑ์ท่ีบญัญติัไว้
หรือตกลงเห็นพอ้งตอ้งกนัตามแนวทางสันติ และธรรมาภิบาลน้ีเอง หมายถึงการท่ีบุคลากรส่วนรวม
ต่างตอ้งมุ่งไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดข้ึนกับองค์กรในทุกกระบวนการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ผลการวเิคราะห์น้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Keawvila & Sooksawang (2013) ท่ีพบว่าหน่วยงานควรมีหลกันิติธรรมในการออกค าสั่งและ
มอบหมายหนา้ท่ีพร้อมทั้งช้ีแจงภาระการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละส่วนอยา่งชดัเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้หลกัความโปร่งใสหน่วยงานควรมีระบบการตรวจสอบภายในตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพสูงโดยอาจจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผล
และใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ หลกัการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานเพื่อน าข้อคิดเห็นของพนักงานมาใช้ร่วมพิจารณาการ
ตดัสินใจในแผนงานต่างๆ นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  Sangpuwong 
(2003) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวลัพระราชทานศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนวดัลานคา ผลการศึกษาปัจจยัด้านการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้องคก์รไดรั้บรางวลัพระราชทาน เช่นเดียวกนักบั Jenwithi (2008) ท่ี
ท  าการศึกษาและพบว่า การปฏิบติัตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และผลการศึกษาของ Khunthongjan (2005)       ท่ีพบวา่บรรษทัภิบาล  หรือธรรมาภิบาล
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้มูลจาก
องคก์ารสหประชาชาติและบริษทัท่ีปรึกษาชั้นน าของโลกต่างก็พบวา่การมีธรรมาภิบาลมีผลต่อธุรกิจ
หลายประการเช่นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงให้กบัองค์การ ท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึงแหล่ง
ทุนห รือสถาบันการเงิน  เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน  Kiatsurayanont (2006) และ
องคป์ระกอบท่ี 2 “การบริหารจดัการ”  ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 

13.402) จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีความตระหนกัในเร่ืองธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม มากกว่าการบริหารจดัการ ดงันั้น
ในการจดัตั้ งองค์กรเพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานและตรวจสอบอีกทั้งยงัตอ้ง
สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อให้องค์กรเป็นท่ียอมรับและสามารถขบัเคล่ือน
นโยบายไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ี
เหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากร
สายวิชาการ มีจ านวน 110 คน (ร้อยละ 50) เท่ากบับุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีมีจ านวน 110 คน (ร้อย
ละ 50) เป็นผูมี้ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  5-10 ปี มากท่ีสุด มี
จ านวน 87 คน  (ร้อยละ 39.50)  รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี, 21 ปีข้ึนไป และ 16-20 
ปี  มีจ  านวน 55, 51 และ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, 23.20 และ 12.30 ตามล าดับ  และมีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ในภาพรวมวา่ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.34, S.D.= 0.47)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคลากร  ด้านกฎ 
ระเบียบ  และดา้นการเงินและงบประมาณ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ( = 3.28, 
S.D. = 0.56  = 3.46, S.D. = 0.66 และ  = 3.55, S.D. = 0.52 ตามล าดบั)  ในขณะท่ีด้านนโยบาย 
และด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ย  (  = 3.25, S.D. = 0.64 และ  = 
3.15, S.D. = 0.60 ตามล าดับ) และผลการวิเคราะห์การจ าแนกองค์ประกอบ  พบว่า ควรจัดให้
องค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ rule, mon1, mon2, mon3, mon4 (ดูตารางท่ี 6 
ประกอบ) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบต่างๆจึงตั้งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “ธรร
มาภิบาล” องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ pol1, pol2, str1, str2, man1, man2 (ดู
ตารางท่ี  6 ประกอบ ) ซ่ึ งเป็นตัวแปรด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นส่วนใหญ่  จึงตั้ งช่ือ
องค์ประกอบว่า “การบริหารจดัการ” ซ่ึงองค์ประกอบธรรมาภิบาล สามารถอธิบายความผนัแปร
ทั้งหมดไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ องคป์ระกอบการบริหารจดัการ (ร้อยละ 13.402) 
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อภิปรายผล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ี

เหมาะสมของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม สามารถจ าแนกปัจจยัออกไดเ้ป็น 2 องค์ประกอบ
ออก ได้แก่ “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025)
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Leftwich (1993) ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นวา่องคก์รควรสร้างความยติุธรรม
ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัต่อกนัระหว่างกลุ่มตอ้งเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามกฎเกณฑ์ท่ีบญัญติัไว้
หรือตกลงเห็นพอ้งตอ้งกนัตามแนวทางสันติ และธรรมาภิบาลน้ีเอง หมายถึงการท่ีบุคลากรส่วนรวม
ต่างตอ้งมุ่งไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดข้ึนกับองค์กรในทุกกระบวนการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ผลการวเิคราะห์น้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Keawvila & Sooksawang (2013) ท่ีพบว่าหน่วยงานควรมีหลกันิติธรรมในการออกค าสั่งและ
มอบหมายหนา้ท่ีพร้อมทั้งช้ีแจงภาระการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละส่วนอยา่งชดัเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้หลกัความโปร่งใสหน่วยงานควรมีระบบการตรวจสอบภายในตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพสูงโดยอาจจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผล
และใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ หลกัการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานเพื่อน าข้อคิดเห็นของพนักงานมาใช้ร่วมพิจารณาการ
ตดัสินใจในแผนงานต่างๆ นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  Sangpuwong 
(2003) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวลัพระราชทานศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนวดัลานคา ผลการศึกษาปัจจยัด้านการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้องคก์รไดรั้บรางวลัพระราชทาน เช่นเดียวกนักบั Jenwithi (2008) ท่ี
ท  าการศึกษาและพบว่า การปฏิบติัตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และผลการศึกษาของ Khunthongjan (2005)       ท่ีพบวา่บรรษทัภิบาล  หรือธรรมาภิบาล
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้มูลจาก
องคก์ารสหประชาชาติและบริษทัท่ีปรึกษาชั้นน าของโลกต่างก็พบวา่การมีธรรมาภิบาลมีผลต่อธุรกิจ
หลายประการเช่นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงให้กบัองค์การ ท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึงแหล่ง
ทุนห รือสถาบันการเงิน  เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน  Kiatsurayanont (2006) และ
องคป์ระกอบท่ี 2 “การบริหารจดัการ”  ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 

13.402) จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีความตระหนกัในเร่ืองธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม มากกว่าการบริหารจดัการ ดงันั้น
ในการจดัตั้ งองค์กรเพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานและตรวจสอบอีกทั้งยงัตอ้ง
สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อให้องค์กรเป็นท่ียอมรับและสามารถขบัเคล่ือน
นโยบายไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
สรุปผล 
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S.D. = 0.56  = 3.46, S.D. = 0.66 และ  = 3.55, S.D. = 0.52 ตามล าดบั)  ในขณะท่ีด้านนโยบาย 
และด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ย  (  = 3.25, S.D. = 0.64 และ  = 
3.15, S.D. = 0.60 ตามล าดับ) และผลการวิเคราะห์การจ าแนกองค์ประกอบ  พบว่า ควรจัดให้
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ประกอบ) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบต่างๆจึงตั้งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “ธรร
มาภิบาล” องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ pol1, pol2, str1, str2, man1, man2 (ดู
ตารางท่ี  6 ประกอบ ) ซ่ึ งเป็นตัวแปรด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นส่วนใหญ่  จึงตั้ งช่ือ
องค์ประกอบว่า “การบริหารจดัการ” ซ่ึงองค์ประกอบธรรมาภิบาล สามารถอธิบายความผนัแปร
ทั้งหมดไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ องคป์ระกอบการบริหารจดัการ (ร้อยละ 13.402) 
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สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษอ์าคารและใชป้ระโยชน์จากอาคาร กระบวนการเรียนรู้น้ีท าให้
นกัศึกษาเกิดความกระตือรือร้นมากกวา่การเรียนการสอนแบบเดิม ชุมชนมีความพึงพอใจผลงาน  
ตระหนกัถึงความส าคญัและเกิดแรงบนัดาลใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน อนัเป็นเสริมสร้าง
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ของโครงการ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป ท าการประเมินโดย
อาศยัแนวคิดการประเมินผลตาม  CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม ท าการประเมินระหวา่งโครงการ
และประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ ซ่ึงอาศยัเคร่ืองมือไดแ้ก่ แบบประเมิน และประเด็นค าถามในการ
จดัเวทีสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ท าการประเมินจากกลุ่มนกัศึกษา จ านวน 29 คน   กลุ่ม
อาจารยผ์ูส้อน จ านวน 5 คน และกลุ่มชุมชนเจา้ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  จ านวน 120 คน ผลการ
ประเมินสรุปไดว้า่ โครงการมีความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ของตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินผลผลิต จากตวัช้ีวดั
เชิงปริมาณ จ านวน 6 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  6  ตวั  ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ จ านวน 8 ตวั  ผลการ
ประเมิน บรรลุ  8  ตวั 
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Abstract 

Vernacular architecture is a product of the cultural heritage which is suitable to be used as 
a base for learning project; the integrated program of teaching, research, academic service and 
preservation of art and culture Architectural Technology of Program, Faculty of Industrial 
Technology, Buriram Rajabhat University. The integrated project of teaching and the missions of 
the university for applying research methods were carried out to create learning process for 
university students of different academic years to have classroom outside and cooperative learning 
with the community, gain knowledge, and propose knowledge of  vernacular  architecture to create 
an architectural contribution towards conserving buildings and use of the buildings. This leaning 
process gote the students engaged in the learning process more than the old teaching method. The 
people in the community had the satisfaction of overall works which realized the importance of the 
vernacular architectures, and they were inspired to conserve the vernacular architectures in order to 
strengthen the communities to maintain its local identity through globalization.  The evaluation  of 
the 5 th year  successful  integration of teaching project, research, outreach and preservation of art 

and culture of the Architectural Technology program, Buriram Rajabhat University  aims to 
evaluate two aspects of the project: to evaluate the successful indicators of the project, to propose 
ways to improve the project in the following years. The CIPP Model was utilized to evaluate the 
process. The evaluation was in line with the tools such as observation, evaluation, and questions in 
the forum concluded the lesson by using AAR assessment of 29 students, 5 teachers and 120 
persons in community about the vernacular architecture. The  results revealed that the project was 
consistent with the basis of indicators number 5.2 to assess the quality of education required by the 
Office of the Higher Education Act of 2014. Moreover, the evaluation results output consisted of 
six indicators of quantitative and 8 indicators of quality. All these indicators were achieved.   

 
Keyword: architecture, vernacular  architecture,  conservation,  integrated learning, evaluation 
                          
บทน า 

กรอบคิดท่ีส าคญัของการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา คือเนน้กิจกรรมการเรียนท่ีกระตุน้ให้
นกัศึกษาใหค้วามส าคญัต่อทรัพยากรในชุมชน ในทุกรูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑป์ระจ าชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ฯลฯ  นกัศึกษาจะเขา้ใจร่วมกนัวา่การใหค้วามส าคญักบัชุมชนไม่ใช่เพียงการเกิดส านึกท่ีดีเท่านั้น  
แต่จะตอ้งน าเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเขา้มาเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรและการวจิยั 
โดยนกัศึกษาตอ้งมีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผา่นการคิดวิเคราะห์ดว้ย
กระบวนการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะติดตวันกัศึกษาไปตลอด  เม่ือเขา้สู่
ตลาดแรงงานก็จะด ารงตนไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ คิด  วเิคราะห์  สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยไม่ละทิ้ง
การแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน ท าใหไ้ดก้ าลงัคนท่ีมีความสามารถทางความคิดและมีฝีมือจ านวนมาก
พอท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันาชาติได ้เพราะงานวิจยัจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วยยกระดบัขีดความสามารถในเชิงแข่งขนั พฒันาคุณภาพ
ชีวติและสงัคมของคนในประเทศอยา่งย ัง่ยนื (Sirisumphan, 2013: 1-5)  ดงันั้น มหาวทิยาลยัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินไม่ควรสอนและผลิตบณัฑิตส าเร็จรูป เพื่อออกไปเป็นลูกจา้ง  แต่ควรสอนและสร้าง
บณัฑิตใหคิ้ดประกอบสัมมาชีพตามความถนดัใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในฐานทรัพยากร ธรรมชาติ 
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consistent with the basis of indicators number 5.2 to assess the quality of education required by the 
Office of the Higher Education Act of 2014. Moreover, the evaluation results output consisted of 
six indicators of quantitative and 8 indicators of quality. All these indicators were achieved.   

 
Keyword: architecture, vernacular  architecture,  conservation,  integrated learning, evaluation 
                          
บทน า 

กรอบคิดท่ีส าคญัของการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา คือเนน้กิจกรรมการเรียนท่ีกระตุน้ให้
นกัศึกษาใหค้วามส าคญัต่อทรัพยากรในชุมชน ในทุกรูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑป์ระจ าชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ฯลฯ  นกัศึกษาจะเขา้ใจร่วมกนัวา่การใหค้วามส าคญักบัชุมชนไม่ใช่เพียงการเกิดส านึกท่ีดีเท่านั้น  
แต่จะตอ้งน าเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเขา้มาเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรและการวจิยั 
โดยนกัศึกษาตอ้งมีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผา่นการคิดวิเคราะห์ดว้ย
กระบวนการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะติดตวันกัศึกษาไปตลอด  เม่ือเขา้สู่
ตลาดแรงงานก็จะด ารงตนไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ คิด  วเิคราะห์  สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยไม่ละทิ้ง
การแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน ท าใหไ้ดก้ าลงัคนท่ีมีความสามารถทางความคิดและมีฝีมือจ านวนมาก
พอท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันาชาติได ้เพราะงานวิจยัจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วยยกระดบัขีดความสามารถในเชิงแข่งขนั พฒันาคุณภาพ
ชีวติและสงัคมของคนในประเทศอยา่งย ัง่ยนื (Sirisumphan, 2013: 1-5)  ดงันั้น มหาวทิยาลยัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินไม่ควรสอนและผลิตบณัฑิตส าเร็จรูป เพื่อออกไปเป็นลูกจา้ง  แต่ควรสอนและสร้าง
บณัฑิตใหคิ้ดประกอบสัมมาชีพตามความถนดัใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในฐานทรัพยากร ธรรมชาติ 
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ฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคไ์วแ้ละกลบัไปร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 
เปล่ียนวธีิคิดจากพึ่งพาคนอ่ืน  เป็นผูพ้ึ่งพาตนเองและเป็นตวัของตวัเองได ้(Bamai, 2016: 266)  และ
จากแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์(Constructivism) ของวกี็อทสก้ี (Vygotsky) และเปียเจท ์(Pigager) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) ของ ซี มวัร์ เพ
เพอร์ท (Seymour Papert)  เป็นปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีหลกัส าคญั คือผูเ้รียนตอ้งสร้าง
ความรู้เอง  ผูส้อนเป็นผูช่้วยโดยจดัหาขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหมายใหแ้ก่ผูเ้รียน  หรือใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดค้น้พบดว้ยตนเอง  และเป็นผูล้งมือกระท า เป็นกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเกิด
จากตวัผูเ้รียนโดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ไดป้ระสบการณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
ของผูเ้รียน และเกิดการปรับความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
(Atsawasowan  et al, 2013: 83) โดยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจดั
ได ้2 ลกัษณะ คือการบูรณาการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาวชิาในกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวชิา
เดียวกนั และการ บูรณาการระหวา่งวชิา ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ ตั้งแต่  2 สาขาวชิาข้ึน
ไปภายในหวัเร่ือง (Theme) เดียวกนัเป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจและทกัษะในศาสตร์ 
หรือความรู้ในวชิาต่าง ๆ มากกวา่ 1 วชิาข้ึนไป เพื่อแกปั้ญหาหรือการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในลกัษณะโครงงาน    การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะระหวา่งวชิาต่าง ๆ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียงผวิเผนิและมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชีวติจริงมากข้ึน เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย (Munkoom et al. 2001, cited in Tunjitanon & Junoisuwan, 2013: 
183)  จากแนวคิดดงักล่าวจึงเกิดการพฒันากรอบแนวคิดของการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นการบูรณาการระหวา่งรายวชิาในกลุ่มเน้ือหาและบูรณา
การพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัโดยใชก้ารศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมี
กรอบแนวคิดของรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

จากกรอบคิดดงักล่าว สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาจึงควรน าเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเขา้มาเป็นโจทยใ์นการ
เรียนรู้ตลอดหลกัสูตรและการวจิยั โดยนกัศึกษาตอ้งมีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองในชุมชนผา่นการคิดวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการวิจยั จึงเห็นวา่สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ไดแ้ก่  สิม
อีสาน หรืออุโบสถพื้นถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์  
วฒันธรรมและเป็นองคป์ระกอบส่วนส าคญัของวถีิชีวติ บ่งบอกถึงนยัส าคญัของลกัษณะรูปแบบทาง

ศิลปะในชีวติประจ าวนัของประชากรและเป็นมรดกส าหรับอนาคตของคนรุ่นต่อไป (Chinwat, 
2004: 102)  แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั พบวา่ ปัจจยัส าคญัต่อการคงอยูข่องสิมอีสาน  คือการ
ตระหนกัถึงคุณค่าและเกิดแรงจูงใจต่อการอนุรักษข์องคนในชุมชนทอ้งถ่ิน (Prajonsant, 2006: 127-
128)  หากมีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวา่งรายวชิา และบูรณาการกบัพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั ทั้งการวจิยั  บริการวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จะเป็นการเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาร่วมกนัเรียนรู้นอกหอ้งเรียน แสวงหาความรู้  น าเสนอองคค์วามรู้โดยการท างานร่วมกนั
ของนกัศึกษาต่างชั้นปีท่ีรวมคนรวมความสามารถหรือทกัษะท่ีหลากหลายในลกัษณะการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrated learning) แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative learning)  มุ่งหวงัผลใหเ้กิด
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และยงัผลใหเ้กิดการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าและเกิด
แรงจูงใจต่อการอนุรักษข์องคนในชุมชนทอ้งถ่ินต่อไป ดงันั้น  สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมจึง
เร่ิมด าเนินการโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั บริการวชิาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2555 จนถึงปีการศึกษา 2/2559 ซ่ึงเป็น
การด าเนินการเป็นปีท่ี 5 เพื่อพฒันานกัศึกษา และไดผ้ลงานจากการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เช่น 
แบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจ าลอง ประวติัอาคารและส่ือน าเสนอขอ้มูลอาคารน าไปสู่การสร้างความ
ตระหนกัถึงคุณค่าของอาคารใหก้บัชุมชน  ส่งผลต่อแกปั้ญหาการท าลายอาคาร ในระยะยาวจะท าให้
เกิดกระบวนการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมีชีวติชีวาและเกิดแนวทางจดัการ
สถาปัตยกรรมเชิงวฒันธรรม หรือเชิงการท่องเท่ียวต่อไป  อนัเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนท่ียงัคงด ารงอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ จากการด าเนินการดงักล่าว
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินความส าเร็จของโครงการเพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการตามตวัช้ีวดัของ
โครงการ และน าผลมาพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินโครงการต่อไป หรือสมควรยติุ  หากมีปัญหา
อุปสรรคจะไดน้ ามาเสนอแนวทางในการพฒันาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั การบริการวชิา
การและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมตามตวัช้ีวดัของ
โครงการ 
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ฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคไ์วแ้ละกลบัไปร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 
เปล่ียนวธีิคิดจากพึ่งพาคนอ่ืน  เป็นผูพ้ึ่งพาตนเองและเป็นตวัของตวัเองได ้(Bamai, 2016: 266)  และ
จากแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์(Constructivism) ของวกี็อทสก้ี (Vygotsky) และเปียเจท ์(Pigager) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) ของ ซี มวัร์ เพ
เพอร์ท (Seymour Papert)  เป็นปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีหลกัส าคญั คือผูเ้รียนตอ้งสร้าง
ความรู้เอง  ผูส้อนเป็นผูช่้วยโดยจดัหาขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหมายใหแ้ก่ผูเ้รียน  หรือใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดค้น้พบดว้ยตนเอง  และเป็นผูล้งมือกระท า เป็นกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเกิด
จากตวัผูเ้รียนโดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ไดป้ระสบการณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
ของผูเ้รียน และเกิดการปรับความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
(Atsawasowan  et al, 2013: 83) โดยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจดั
ได ้2 ลกัษณะ คือการบูรณาการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาวชิาในกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวชิา
เดียวกนั และการ บูรณาการระหวา่งวชิา ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ ตั้งแต่  2 สาขาวชิาข้ึน
ไปภายในหวัเร่ือง (Theme) เดียวกนัเป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจและทกัษะในศาสตร์ 
หรือความรู้ในวชิาต่าง ๆ มากกวา่ 1 วชิาข้ึนไป เพื่อแกปั้ญหาหรือการแสวงหาความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในลกัษณะโครงงาน    การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะระหวา่งวชิาต่าง ๆ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียงผวิเผนิและมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชีวติจริงมากข้ึน เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย (Munkoom et al. 2001, cited in Tunjitanon & Junoisuwan, 2013: 
183)  จากแนวคิดดงักล่าวจึงเกิดการพฒันากรอบแนวคิดของการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นการบูรณาการระหวา่งรายวชิาในกลุ่มเน้ือหาและบูรณา
การพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัโดยใชก้ารศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมี
กรอบแนวคิดของรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

จากกรอบคิดดงักล่าว สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาจึงควรน าเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเขา้มาเป็นโจทยใ์นการ
เรียนรู้ตลอดหลกัสูตรและการวจิยั โดยนกัศึกษาตอ้งมีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองในชุมชนผา่นการคิดวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการวิจยั จึงเห็นวา่สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ไดแ้ก่  สิม
อีสาน หรืออุโบสถพื้นถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์  
วฒันธรรมและเป็นองคป์ระกอบส่วนส าคญัของวถีิชีวติ บ่งบอกถึงนยัส าคญัของลกัษณะรูปแบบทาง

ศิลปะในชีวติประจ าวนัของประชากรและเป็นมรดกส าหรับอนาคตของคนรุ่นต่อไป (Chinwat, 
2004: 102)  แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั พบวา่ ปัจจยัส าคญัต่อการคงอยูข่องสิมอีสาน  คือการ
ตระหนกัถึงคุณค่าและเกิดแรงจูงใจต่อการอนุรักษข์องคนในชุมชนทอ้งถ่ิน (Prajonsant, 2006: 127-
128)  หากมีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวา่งรายวชิา และบูรณาการกบัพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั ทั้งการวจิยั  บริการวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จะเป็นการเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาร่วมกนัเรียนรู้นอกหอ้งเรียน แสวงหาความรู้  น าเสนอองคค์วามรู้โดยการท างานร่วมกนั
ของนกัศึกษาต่างชั้นปีท่ีรวมคนรวมความสามารถหรือทกัษะท่ีหลากหลายในลกัษณะการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrated learning) แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative learning)  มุ่งหวงัผลใหเ้กิด
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และยงัผลใหเ้กิดการสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าและเกิด
แรงจูงใจต่อการอนุรักษข์องคนในชุมชนทอ้งถ่ินต่อไป ดงันั้น  สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมจึง
เร่ิมด าเนินการโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยั บริการวชิาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2555 จนถึงปีการศึกษา 2/2559 ซ่ึงเป็น
การด าเนินการเป็นปีท่ี 5 เพื่อพฒันานกัศึกษา และไดผ้ลงานจากการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เช่น 
แบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจ าลอง ประวติัอาคารและส่ือน าเสนอขอ้มูลอาคารน าไปสู่การสร้างความ
ตระหนกัถึงคุณค่าของอาคารใหก้บัชุมชน  ส่งผลต่อแกปั้ญหาการท าลายอาคาร ในระยะยาวจะท าให้
เกิดกระบวนการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมีชีวติชีวาและเกิดแนวทางจดัการ
สถาปัตยกรรมเชิงวฒันธรรม หรือเชิงการท่องเท่ียวต่อไป  อนัเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนท่ียงัคงด ารงอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ จากการด าเนินการดงักล่าว
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินความส าเร็จของโครงการเพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการตามตวัช้ีวดัของ
โครงการ และน าผลมาพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินโครงการต่อไป หรือสมควรยติุ  หากมีปัญหา
อุปสรรคจะไดน้ ามาเสนอแนวทางในการพฒันาต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั การบริการวชิา
การและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมตามตวัช้ีวดัของ
โครงการ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ 
นกัศึกษา อาจารย ์ชุมชน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

ประเมินโดยอาศยัแนวคิดการประเมินผลตาม CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม ท าการประเมิน
ระหวา่งโครงการและประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ ซ่ึงอาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ 
แบบประเมินโครงการส าหรับนกัศึกษา อาจารยผ์ูส้อน และชุมชน และประเด็นค าถามในการจดัเวที
สรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ท าการประเมินจากกลุ่มนกัศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม  ชั้นปีท่ี 2-3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2559  รวมจ านวน  29 คน   กลุ่ม
อาจารยผ์ูส้อน จ านวน  5 คน และกลุ่มชุมชนเจา้ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  จ านวน 120 คน  
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่า
ร้อยละ (Percentage) วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ ผลงาน และความส าเร็จของ
โครงการใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการค านวณหาค่าความถ่ีแบบสองทาง 
(Crosstabs) และค านวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Chi-Square) ดว้ยวธีิของ
เปียร์สัน (Pearson) การวเิคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็นระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance : ANOVA)  รวมทั้งการวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัสรุป
ประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
 
ผลการวจัิย  

ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
ผลการประเมินด้านบริบท   พบวา่ โครงการเป็นการบูรณาการทั้งดา้นการเรียนการสอน  6 

รายวชิา 5 อาจารยผ์ูส้อน  การวจิยัของอาจารย ์2 โครงการ  การบริการวชิาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม จากกรณีศึกษา  1) วหิารวดักลางนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย  ์

2) อุโบสถวดัโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์   3) กุฏิวดัจ าปาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์4) 
อุโบสถวดัสนวนใน อ าเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมย  ์ โดยมีผลการประเมิน  ดงัน้ี 

1) การน าเสนอผลการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินแก่ชุมชนทั้ง 4 โครงการ และมอบแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารใหแ้ก่ชุมชนเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อการอนุรักษอ์าคาร ดงัภาพท่ี 1-4 

2) ส ารวจอาคาร จดัท าเอกสารประวติั และแบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจ าลอง ส่งมอบใหแ้ก่
วดัเพื่อใชใ้นการบูรณะอาคารต่อไป ดงัภาพท่ี 1-4อีกทั้งส่งแบบทางสถาปัตยกรรมแก่ส านกัศิลปากร
ท่ี 12 นครราชสีมา เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงานต่อไป 

กิจกรรมในโครงการจึงมีความสอดคลอ้งตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ในประเด็นท่ี 3 ระบุใหมี้
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวจิยั การบริการทางวชิาการทางสังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินระบุใหมี้ระบบ กลไกไปสู่การปฏิบติั มีการประเมิน
กระบวนการ มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: บรรยากาศในวนัประเมินความส าเร็จของโครงการโดยชุมชน วดักลางนางรอง 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ 
นกัศึกษา อาจารย ์ชุมชน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

ประเมินโดยอาศยัแนวคิดการประเมินผลตาม CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม ท าการประเมิน
ระหวา่งโครงการและประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ ซ่ึงอาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ 
แบบประเมินโครงการส าหรับนกัศึกษา อาจารยผ์ูส้อน และชุมชน และประเด็นค าถามในการจดัเวที
สรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ท าการประเมินจากกลุ่มนกัศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม  ชั้นปีท่ี 2-3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2559  รวมจ านวน  29 คน   กลุ่ม
อาจารยผ์ูส้อน จ านวน  5 คน และกลุ่มชุมชนเจา้ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  จ านวน 120 คน  
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่า
ร้อยละ (Percentage) วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ ผลงาน และความส าเร็จของ
โครงการใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการค านวณหาค่าความถ่ีแบบสองทาง 
(Crosstabs) และค านวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Chi-Square) ดว้ยวธีิของ
เปียร์สัน (Pearson) การวเิคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็นระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance : ANOVA)  รวมทั้งการวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัสรุป
ประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
 
ผลการวจัิย  

ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
ผลการประเมินด้านบริบท   พบวา่ โครงการเป็นการบูรณาการทั้งดา้นการเรียนการสอน  6 

รายวชิา 5 อาจารยผ์ูส้อน  การวจิยัของอาจารย ์2 โครงการ  การบริการวชิาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม จากกรณีศึกษา  1) วหิารวดักลางนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย  ์

2) อุโบสถวดัโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์   3) กุฏิวดัจ าปาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์4) 
อุโบสถวดัสนวนใน อ าเภอห้วยราช จงัหวดับุรีรัมย  ์ โดยมีผลการประเมิน  ดงัน้ี 

1) การน าเสนอผลการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินแก่ชุมชนทั้ง 4 โครงการ และมอบแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารใหแ้ก่ชุมชนเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อการอนุรักษอ์าคาร ดงัภาพท่ี 1-4 

2) ส ารวจอาคาร จดัท าเอกสารประวติั และแบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจ าลอง ส่งมอบใหแ้ก่
วดัเพื่อใชใ้นการบูรณะอาคารต่อไป ดงัภาพท่ี 1-4อีกทั้งส่งแบบทางสถาปัตยกรรมแก่ส านกัศิลปากร
ท่ี 12 นครราชสีมา เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงานต่อไป 

กิจกรรมในโครงการจึงมีความสอดคลอ้งตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ในประเด็นท่ี 3 ระบุใหมี้
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกบัการวจิยั การบริการทางวชิาการทางสังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินระบุใหมี้ระบบ กลไกไปสู่การปฏิบติั มีการประเมิน
กระบวนการ มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: บรรยากาศในวนัประเมินความส าเร็จของโครงการโดยชุมชน วดักลางนางรอง 
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ภาพท่ี 2: บรรยากาศในวนัประเมินความส าเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัโพธ์ิทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3: บรรยากาศในวนัประเมินความส าเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัจ าปาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4: บรรยากาศในวนัประเมินความส าเร็จของโครงการโดยชุมชน วดัสนวนใน 
 
ผลการประเมินปัจจัยป้อน มีดงัน้ี 

1) ใชง้บประมาณจ านวน 143,484 บาทซ่ึงอยูภ่ายในวงเงินท่ีตั้งไวต้ามแผน  
2) การมีบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้ง 4 กลุ่ม แต่จ านวนบุคคลภายในชุมชนเขา้ร่วม

รับฟังการน าเสนอผลงานและตอบแบบสอบถาม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 ต่อพื้นท่ี ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
วางแผนไว ้ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มการมส่ีวนร่วมกับโครงการ 

ท่ี กลุ่มการมีส่วนร่วมกบั
โครงการ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาวบา้นชุมชนวดักลางนางรอง 42 27.00 
2 ชาวบา้นชุมชนสนวนใน 29 19.00 
3 ชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง 36 23.00 
4 ชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง 15 100 
5 อาจารย ์ 6 4.00 
6 นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 14 9.00 
7 นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 13 8.00 

 รวม 155 100 
 

3) มีวสัดุท่ีใชจ้ริงมากกวา่ท่ีจดัหาให ้ ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังานจดัท าหุ่นจ าลอง 
ท าใหส้าขาวชิามีการจดัซ้ือวสัดุโดยใชง้บประมาณจากสาขาวชิา และจากงานวจิยั  

 4) โครงการใชร้ะยะเวลาด าเนินการจริง 12 สัปดาห์ ล่าชา้กวา่แผนไป 4 สัปดาห์ เน่ืองจาก
ความรับผดิชอบของนกัศึกษาบางคนส่งผลต่อผลงานของกลุ่ม  

5) โครงการไดจ้ดัหาเทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์  จ  านวน 8 โปรแกรมโดยมีการเรียน
การสอนการใชง้านแก่นกัศึกษาก่อนด าเนินโครงการ มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน    แต่พบ
ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของนกัศึกษามีความสามารถไม่เพียงพอต่อการประมวลผล   

ผลการประเมินกระบวนการ ระหวา่งการติดตามการด าเนินงานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
ประจ าสัปดาห์และเม่ือส้ินสุดโครงการ พบจุดเด่น ดงัน้ี  

1) ส านึกดี: เป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บั นกัศึกษา เห็นประโยชน์ของการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจึงมีความต่ืนตวัท่ีเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเรียนแบบมีความหมายเพราะเห็น
การน าไปใชป้ระโยชน์ สร้างส านึกรักถ่ินใหเ้กิดข้ึน มีความตั้งใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพมากกวา่
การเรียนแบบเดิม  

2) มีความรู้: เกิดการเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทกัษะทางวชิาชีพดา้นการน าเสนอ
ทางสถาปัตยกรรมท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี และเกิดทกัษะน าเสนอ
ผลงานแลกเปล่ียนระหวา่งนกัศึกษาต่างชั้นปี และชุมชนโดยอาศยัทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาถ่ิน 

3) คู่คุณธรรม: สร้างทกัษะการท างานจริง เช่น การวางแผนงาน  ความเป็นผูน้ า  กลา้
แสดงออกมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มนุษยสัมพนัธ์ สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่รุ่น
นอ้ง การปรับตวักบัคนในพื้นท่ี  การเรียนรู้วถีิชีวติและวฒันธรรมจากคนในชุมชน การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้  สร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม  และการท างานเพื่อส่วนร่วม   

4) น าชุมชนพฒันา: โครงการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีภูมิปัญญา ผูรู้้ในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน เกิดการอนุรักษ ์ถ่ายทอด สืบสาน   ท าให ้นกัศึกษา สามารถเช่ือมโยง
องคค์วามรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้สากล  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หวงแหน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  สร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอด  

ผลการประเมินผลผลิต จากตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จ านวน 6 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  6  ตวั 
ไดแ้ก่  

1) จ านวนโครงการบูรณาการไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการหรือกรณีศึกษาต่อปีการศึกษา ในปีน้ี
ด าเนินการจ านวน 4 พื้นท่ี 

2) นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดครบถว้น   
3) จ านวนผลงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ช้ินงานต่อโครงการ ในปีน้ีด าเนินการไดจ้  านวนผลงานไม่

นอ้ยกวา่ 7 ช้ินงานต่อโครงการ 
4) มีการรับรองการใชป้ระโยชน์จากงานอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 โครงการ หรือการน าผล

การศึกษาไปใชป้ระโยชน์อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 โครงการ ในปีน้ีด าเนินการมอบแบบทางสถาปัตยกรรม 
หุ่นจ าลองและป้ายขอ้มูลเพื่อใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้ง 4 โครงการ 

5) คณาจารยเ์ขียนบทความทางวชิาการหรือเสนองานวิจยัต่อยอดไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง ในปีน้ี
ไดมี้ผลงานบทความวจิยัจ  านวน 1 เร่ือง 

6) จ านวนคนในชุมชนหรือสาธารณชนเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการ ไม่นอ้ยกวา่ 30 คนต่อ
โครงการ  
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ตารางท่ี 1 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มการมส่ีวนร่วมกับโครงการ 

ท่ี กลุ่มการมีส่วนร่วมกบั
โครงการ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาวบา้นชุมชนวดักลางนางรอง 42 27.00 
2 ชาวบา้นชุมชนสนวนใน 29 19.00 
3 ชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง 36 23.00 
4 ชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง 15 100 
5 อาจารย ์ 6 4.00 
6 นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 14 9.00 
7 นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 13 8.00 

 รวม 155 100 
 

3) มีวสัดุท่ีใชจ้ริงมากกวา่ท่ีจดัหาให ้ ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังานจดัท าหุ่นจ าลอง 
ท าใหส้าขาวชิามีการจดัซ้ือวสัดุโดยใชง้บประมาณจากสาขาวชิา และจากงานวจิยั  

 4) โครงการใชร้ะยะเวลาด าเนินการจริง 12 สัปดาห์ ล่าชา้กวา่แผนไป 4 สัปดาห์ เน่ืองจาก
ความรับผดิชอบของนกัศึกษาบางคนส่งผลต่อผลงานของกลุ่ม  

5) โครงการไดจ้ดัหาเทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์  จ  านวน 8 โปรแกรมโดยมีการเรียน
การสอนการใชง้านแก่นกัศึกษาก่อนด าเนินโครงการ มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน    แต่พบ
ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของนกัศึกษามีความสามารถไม่เพียงพอต่อการประมวลผล   

ผลการประเมินกระบวนการ ระหวา่งการติดตามการด าเนินงานของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
ประจ าสัปดาห์และเม่ือส้ินสุดโครงการ พบจุดเด่น ดงัน้ี  

1) ส านึกดี: เป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บั นกัศึกษา เห็นประโยชน์ของการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจึงมีความต่ืนตวัท่ีเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเรียนแบบมีความหมายเพราะเห็น
การน าไปใชป้ระโยชน์ สร้างส านึกรักถ่ินใหเ้กิดข้ึน มีความตั้งใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพมากกวา่
การเรียนแบบเดิม  

2) มีความรู้: เกิดการเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทกัษะทางวชิาชีพดา้นการน าเสนอ
ทางสถาปัตยกรรมท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี และเกิดทกัษะน าเสนอ
ผลงานแลกเปล่ียนระหวา่งนกัศึกษาต่างชั้นปี และชุมชนโดยอาศยัทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาถ่ิน 

3) คู่คุณธรรม: สร้างทกัษะการท างานจริง เช่น การวางแผนงาน  ความเป็นผูน้ า  กลา้
แสดงออกมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มนุษยสัมพนัธ์ สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่รุ่น
นอ้ง การปรับตวักบัคนในพื้นท่ี  การเรียนรู้วถีิชีวติและวฒันธรรมจากคนในชุมชน การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้  สร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม  และการท างานเพื่อส่วนร่วม   

4) น าชุมชนพฒันา: โครงการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีภูมิปัญญา ผูรู้้ในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน เกิดการอนุรักษ ์ถ่ายทอด สืบสาน   ท าให ้นกัศึกษา สามารถเช่ือมโยง
องคค์วามรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้สากล  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หวงแหน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  สร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอด  

ผลการประเมินผลผลิต จากตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จ านวน 6 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  6  ตวั 
ไดแ้ก่  

1) จ านวนโครงการบูรณาการไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการหรือกรณีศึกษาต่อปีการศึกษา ในปีน้ี
ด าเนินการจ านวน 4 พื้นท่ี 

2) นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดครบถว้น   
3) จ านวนผลงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ช้ินงานต่อโครงการ ในปีน้ีด าเนินการไดจ้  านวนผลงานไม่

นอ้ยกวา่ 7 ช้ินงานต่อโครงการ 
4) มีการรับรองการใชป้ระโยชน์จากงานอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 โครงการ หรือการน าผล

การศึกษาไปใชป้ระโยชน์อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 โครงการ ในปีน้ีด าเนินการมอบแบบทางสถาปัตยกรรม 
หุ่นจ าลองและป้ายขอ้มูลเพื่อใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้ง 4 โครงการ 

5) คณาจารยเ์ขียนบทความทางวชิาการหรือเสนองานวิจยัต่อยอดไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง ในปีน้ี
ไดมี้ผลงานบทความวจิยัจ  านวน 1 เร่ือง 

6) จ านวนคนในชุมชนหรือสาธารณชนเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการ ไม่นอ้ยกวา่ 30 คนต่อ
โครงการ  
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ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  จ านวน 8 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  8 ตวั ไดแ้ก่  
1) นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมากกวา่การจดัการเรียน

การสอนแบบเดิมในระดบัมาก      
2) ผลการประเมินการพฒันาตามตวับ่งช้ีหลกัตาม T.Q.F.ในระดบัดี โดยเฉพาะทกัษะดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และตามอตัลกัษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั (ส านึกดี มีความรู้ คู่คุณธรรม น า
ชุมชนพฒันา) ไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 

3) คุณภาพของผลงานอยูใ่นระดบัไม่ต ่ากวา่ C ในปีน้ีผลงานของนกัศึกษาอยูใ่นระดบั A มี
จ านวน 2 กลุ่มผลงานอยูใ่นระดบั B+ มีจ านวน 1 กลุ่ม ผลงานอยูใ่นระดบั B มีจ านวน 1 กลุ่ม    

4) ชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)   
5) ชุมชนหรือสาธารณชนท่ีเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผลงานในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
6) นกัศึกษา คณาจารยแ์ละชุมชน ความตระหนกัถึงความส าคญัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18)  และมีแรงจูงใจในการอนุรักษ ์  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19)  ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2   
ผลความคิดเห็นจากการประเมินของชุมชนในพืน้ท่ีด าเนินการปีท่ี 1-5 
 
โครง
การ  
ปีท่ี 

 ชุมชนสามารถน า
ผลงานของโครงการ
ไปใชป้ระโยชน์ได ้

ชุมชนตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 

สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท่ีใชส้ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
เป็นฐานต่อไป 

1 Mean 4.31 4.28 4.21 
S.D. 0.75 0.73 0.76 
แปลผล มาก มาก มาก 

2 Mean 4.53 4.69 4.62 
S.D. 0.62 0.54 0.53 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3 Mean 4.53 4.66 4.69 
S.D. 0.58 0.60 0.57 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

4 Mean 4.69 4.71 4.71 
S.D. 0.50 0.53 0.51 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

5 Mean 4.25 4.18 4.25 
S.D. 0.81 0.80 0.74 
แปลผล มาก มาก มาก 

 
ท่ีมา : Fangviang  et al (2013: 45), Fangviang  et al (2014: 47),  Fangviang  et al (2015: 43),  
         Sangsukda  et al (2016: 59-60) และ Prajonsant  et al (2017: 58) 

จากตารางท่ี 2 ภาพรวมของโครงการถือเป็นโครงการท่ีมีผลผลิตและผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์ เห็นควรพิจารณาด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืตามความมุ่งหวงัของ
โครงการท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวจิยั  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไดรั้บการ
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ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  จ านวน 8 ตวั  ผลการประเมิน บรรลุ  8 ตวั ไดแ้ก่  
1) นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมากกวา่การจดัการเรียน
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3) คุณภาพของผลงานอยูใ่นระดบัไม่ต ่ากวา่ C ในปีน้ีผลงานของนกัศึกษาอยูใ่นระดบั A มี
จ านวน 2 กลุ่มผลงานอยูใ่นระดบั B+ มีจ านวน 1 กลุ่ม ผลงานอยูใ่นระดบั B มีจ านวน 1 กลุ่ม    

4) ชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)   
5) ชุมชนหรือสาธารณชนท่ีเขา้ชมผลงานหรือนิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
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6) นกัศึกษา คณาจารยแ์ละชุมชน ความตระหนกัถึงความส าคญัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18)  และมีแรงจูงใจในการอนุรักษ ์  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19)  ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ผลความคิดเห็นจากการประเมินของชุมชนในพืน้ท่ีด าเนินการปีท่ี 1-5 
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 ชุมชนสามารถน า
ผลงานของโครงการ
ไปใชป้ระโยชน์ได ้

ชุมชนตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 

สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท่ีใชส้ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
เป็นฐานต่อไป 

1 Mean 4.31 4.28 4.21 
S.D. 0.75 0.73 0.76 
แปลผล มาก มาก มาก 

2 Mean 4.53 4.69 4.62 
S.D. 0.62 0.54 0.53 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3 Mean 4.53 4.66 4.69 
S.D. 0.58 0.60 0.57 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

4 Mean 4.69 4.71 4.71 
S.D. 0.50 0.53 0.51 
แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
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S.D. 0.81 0.80 0.74 
แปลผล มาก มาก มาก 

 
ท่ีมา : Fangviang  et al (2013: 45), Fangviang  et al (2014: 47),  Fangviang  et al (2015: 43),  
         Sangsukda  et al (2016: 59-60) และ Prajonsant  et al (2017: 58) 

จากตารางท่ี 2 ภาพรวมของโครงการถือเป็นโครงการท่ีมีผลผลิตและผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์ เห็นควรพิจารณาด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืตามความมุ่งหวงัของ
โครงการท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวจิยั  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไดรั้บการ
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อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ อนัเป็นผลมาจากความตระหนกัถึงคุณค่า ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนจนเกิดแรงจูงใจและการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอยา่งมีส่วนร่วม  ซ่ึงเม่ือน าผลการ
ประเมินโครงการในปีท่ี 1-5 มาพิจารณาในประเด็นส าคญั 3 ประการ  ไดแ้ก่ 1) ชุมชนสามารถน า
ผลงานของโครงการไปใชป้ระโยชน์ได ้2) ชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
และ 3) สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีใชส้ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นฐานต่อไป 
พบวา่ มีผลการประเมินในระหวา่งระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด  

เม่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการค านวณหาค่าความถ่ีแบบสองทาง (Crosstabs) 
และค านวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Chi-Square) ดว้ยวธีิของเปียร์สัน 
(Pearson) ตามรายการแสดงผลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษาใน
ระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นกลุ่มนกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบา้นชุมชนสนวนใน คิดเป็นร้อยละ 47.60  

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษาไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมีส่วนร่วมกบั
โครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมาเป็นกลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง คิดเป็น
ร้อยละ 46.70  

ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของ
ชุมชน ไม่ข้ึนอยูก่บัสถานะของผูต้อบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมาเป็นกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง คิดเป็นร้อยละ 51.40 และนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็น
ร้อยละ 50  

ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน 
ไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมีส่วนร่วมกบัโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ของนกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมาเป็นกลุ่ม
ชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง คิดเป็นร้อยละ 51.40 และชาวบา้นชุมชนวดัสนวนใน คิดเป็นร้อยละ 
57.10 เท่ากบักลุ่มอาจารย ์

 ความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมี
ส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท า
ใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบไม่วา่จะเป็น
กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้นทั้ง 4 ชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การวเิคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ หรือความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of variance : ANOVA) ดงัน้ี 

1) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษาระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อ
โครงการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษา ในกลุ่มท่ีมีส่วน
ร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มี
ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ  
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อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ อนัเป็นผลมาจากความตระหนกัถึงคุณค่า ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนจนเกิดแรงจูงใจและการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอยา่งมีส่วนร่วม  ซ่ึงเม่ือน าผลการ
ประเมินโครงการในปีท่ี 1-5 มาพิจารณาในประเด็นส าคญั 3 ประการ  ไดแ้ก่ 1) ชุมชนสามารถน า
ผลงานของโครงการไปใชป้ระโยชน์ได ้2) ชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
และ 3) สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีใชส้ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเป็นฐานต่อไป 
พบวา่ มีผลการประเมินในระหวา่งระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด  

เม่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการค านวณหาค่าความถ่ีแบบสองทาง (Crosstabs) 
และค านวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Chi-Square) ดว้ยวธีิของเปียร์สัน 
(Pearson) ตามรายการแสดงผลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษาใน
ระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นกลุ่มนกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบา้นชุมชนสนวนใน คิดเป็นร้อยละ 47.60  

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษาไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมีส่วนร่วมกบั
โครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมาเป็นกลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัโพธ์ิทอง คิดเป็น
ร้อยละ 46.70  

ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของ
ชุมชน ไม่ข้ึนอยูก่บัสถานะของผูต้อบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 57.10 
รองลงมาเป็นกลุ่มชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง คิดเป็นร้อยละ 51.40 และนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็น
ร้อยละ 50  

ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน 
ไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมีส่วนร่วมกบัโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ของนกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมาเป็นกลุ่ม
ชาวบา้นชุมชนวดัจ าปาทอง คิดเป็นร้อยละ 51.40 และชาวบา้นชุมชนวดัสนวนใน คิดเป็นร้อยละ 
57.10 เท่ากบักลุ่มอาจารย ์

 ความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บักลุ่มการมี
ส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท า
ใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบไม่วา่จะเป็น
กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้นทั้ง 4 ชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การวเิคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ หรือความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of variance : ANOVA) ดงัน้ี 

1) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษาระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อ
โครงการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษา ในกลุ่มท่ีมีส่วน
ร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อผลงานของนกัศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มี
ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ  
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน ในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความ
คิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา
ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ของนกัศึกษา ในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท า
ใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ของผูต้อบทั้งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้น
ทั้ง 4 ชุมชนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

ผลของประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั  การบริการ
วชิาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ปีท่ี 5  สามารถน าประเด็นผลกระทบมาอภิปรายผล ได ้ดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน  จากการด าเนินโครงการท าใหผู้เ้รียนมีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ต่อการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเป็นโจทยจ์ริงในพื้นท่ีชุมชน  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ 
ศึกษา คน้ควา้ เกิดทกัษะทางวิชาชีพทั้งการส ารวจ รังวดั เขียนภาพร่าง เขียนแบบอาคารดว้ย
คอมพิวเตอร์ จดัท าแบบน าเสนอทางสถาปัตยกรรม จดัท าหุ่นจ าลอง ออกแบบจดัท าแผน่ภาพน าเสนอ
ผลงาน   การจดันิทรรศการ การท าส่ือวีดิทศัน์ การน าเสนอผลงานดว้ยวาจาต่อสาธารณชน อนัแสดงถึง
ทกัษะทางปัญญา คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบทั้งการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อหนา้ที่ ต่อกลุ่ม ต่อชุมชน พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่รุ่นนอ้งสามารถ

ท างานเป็นทีม  พฒันาความเป็นผูน้ า กลา้แสดงความคิดเห็น พฒันาศกัยภาพของตนเองในทุกดา้นอยา่ง
กา้วกระโดด โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่นนอ้ง เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และคนในทอ้งถ่ิน  อีกทั้ง
เกิดทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ รู้สึกส านึกรักถ่ินภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หวงแหน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ส านึกดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพฒันา และเม่ือเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนแบบเดิม จากการประเมิน
ตนเองของนกัศึกษาระบุวา่ มีความตั้งใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  มากกวา่การเรียนแบบเดิม 
กล่าวคือ ในการด าเนินโครงการปีท่ี 1 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.00,  S.D. = 0.73)  การ
ด าเนินโครงการปีท่ี 2 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 3.86,  S.D. = 0.57)  การด าเนินโครงการ
ปีท่ี 3 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.05,  S.D. = 0.83)  การด าเนินโครงการปีท่ี 4 นกัศึกษา
พึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.44,  S.D. = 0.58)  และการด าเนินโครงการปีท่ี 5 นกัศึกษาพึงพอใจใน
ระดบัมาก (Mean = 4.13,  S.D. = 0.71) (วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  2556: 31 , วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  
2557: 36,  วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  2558: 35,  ปิยชนม ์ สังขศ์กัดาและคณะ,  2559: 46   และสมบติั  
ประจญศานตแ์ละคณะ,  2560: 56)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยทุธศาสตร์ ถาปาลบุตร (2546: 221) ถึง
กระบวนการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นการร่วมกนัท างานส่งเสริมกนัให้
ท างานส าเร็จและสนุกสนานน าไปสู่การสร้างสรรคม์ากกวา่การถูกกดดนัหรือบงัคบัใหท้  างานซ่ึง
ก่อให้เกิดงานท่ีไม่พฒันาทั้งเน้ือหาและผูท้  างาน  หรือการศึกษาของมณฑล  จนัทร์แจ่มใส (2558: 115) 
ท่ีใชก้ารเรียนการสอนสถาปัตยกรรมแบบใชชุ้มชนเป็นฐานใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะท่ีแตกต่างไป
จากเดิม  จะเห็นไดว้า่การแสวงหาความรู้ผา่นกระบวน การศึกษาดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้อนั
หลากหลาย  หรือจากค าแนะน าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูเ้รียนน ามาวเิคราะห์
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม  ร่วมมือปฏิบติั ลองผิดลองถูก แกปั้ญหาในบริบทดว้ยวธีิการท่ี
เหมาะสม เม่ือส าเร็จผูเ้รียนยอ่มเกิดความปีติ   มีพลงัปัญญา มีพลงัแห่งการร่วมมือร่วมใจ  และสามารถ
เก็บเทคนิควธีิการท่ีส าเร็จไวเ้ป็นประสบการณ์ในคลงัความรู้ของตนทั้งเชิงเน้ือหา กระบวนการ และ
บริบทเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาลกัษณะเดียวกนัหรือประยกุตสู่์การแกปั้ญหาอ่ืนต่อไป (Prajonsant,  
2008: 132) ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้แบบรู้จริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Panit (2014:  102)  เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ทกัษะยอ่ย  ๆ ของเร่ืองนั้นจนท าไดอ้ยา่งเป็น
อตัโนมติั เรียนรู้วธีิประกอบทกัษะยอ่ยเขา้เป็นชุดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านในแต่ละบริบทเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักาลเทศะหรือสถานการณ์นั้น ๆ  โดยมีการติดตามใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็น
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน ในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความ
คิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชนไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา
ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมต่อโครงการ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ของนกัศึกษา ในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมกบัโครงการ พบวา่ กลุ่มต่าง ๆ มีความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท า
ใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ของผูต้อบทั้งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้น
ทั้ง 4 ชุมชนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

ผลของประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวจิยั  การบริการ
วชิาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ปีท่ี 5  สามารถน าประเด็นผลกระทบมาอภิปรายผล ได ้ดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน  จากการด าเนินโครงการท าใหผู้เ้รียนมีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ต่อการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเป็นโจทยจ์ริงในพื้นท่ีชุมชน  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ 
ศึกษา คน้ควา้ เกิดทกัษะทางวิชาชีพทั้งการส ารวจ รังวดั เขียนภาพร่าง เขียนแบบอาคารดว้ย
คอมพิวเตอร์ จดัท าแบบน าเสนอทางสถาปัตยกรรม จดัท าหุ่นจ าลอง ออกแบบจดัท าแผน่ภาพน าเสนอ
ผลงาน   การจดันิทรรศการ การท าส่ือวีดิทศัน์ การน าเสนอผลงานดว้ยวาจาต่อสาธารณชน อนัแสดงถึง
ทกัษะทางปัญญา คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบทั้งการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อหนา้ที่ ต่อกลุ่ม ต่อชุมชน พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่รุ่นนอ้งสามารถ

ท างานเป็นทีม  พฒันาความเป็นผูน้ า กลา้แสดงความคิดเห็น พฒันาศกัยภาพของตนเองในทุกดา้นอยา่ง
กา้วกระโดด โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่นนอ้ง เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และคนในทอ้งถ่ิน  อีกทั้ง
เกิดทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ รู้สึกส านึกรักถ่ินภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หวงแหน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ส านึกดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพฒันา และเม่ือเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนแบบเดิม จากการประเมิน
ตนเองของนกัศึกษาระบุวา่ มีความตั้งใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  มากกวา่การเรียนแบบเดิม 
กล่าวคือ ในการด าเนินโครงการปีท่ี 1 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.00,  S.D. = 0.73)  การ
ด าเนินโครงการปีท่ี 2 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 3.86,  S.D. = 0.57)  การด าเนินโครงการ
ปีท่ี 3 นกัศึกษาพึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.05,  S.D. = 0.83)  การด าเนินโครงการปีท่ี 4 นกัศึกษา
พึงพอใจในระดบัมาก (Mean = 4.44,  S.D. = 0.58)  และการด าเนินโครงการปีท่ี 5 นกัศึกษาพึงพอใจใน
ระดบัมาก (Mean = 4.13,  S.D. = 0.71) (วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  2556: 31 , วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  
2557: 36,  วสิาข ์ แฝงเวยีงและคณะ,  2558: 35,  ปิยชนม ์ สังขศ์กัดาและคณะ,  2559: 46   และสมบติั  
ประจญศานตแ์ละคณะ,  2560: 56)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยทุธศาสตร์ ถาปาลบุตร (2546: 221) ถึง
กระบวนการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นการร่วมกนัท างานส่งเสริมกนัให้
ท างานส าเร็จและสนุกสนานน าไปสู่การสร้างสรรคม์ากกวา่การถูกกดดนัหรือบงัคบัใหท้  างานซ่ึง
ก่อให้เกิดงานท่ีไม่พฒันาทั้งเน้ือหาและผูท้  างาน  หรือการศึกษาของมณฑล  จนัทร์แจ่มใส (2558: 115) 
ท่ีใชก้ารเรียนการสอนสถาปัตยกรรมแบบใชชุ้มชนเป็นฐานใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะท่ีแตกต่างไป
จากเดิม  จะเห็นไดว้า่การแสวงหาความรู้ผา่นกระบวน การศึกษาดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้อนั
หลากหลาย  หรือจากค าแนะน าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูเ้รียนน ามาวเิคราะห์
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม  ร่วมมือปฏิบติั ลองผิดลองถูก แกปั้ญหาในบริบทดว้ยวธีิการท่ี
เหมาะสม เม่ือส าเร็จผูเ้รียนยอ่มเกิดความปีติ   มีพลงัปัญญา มีพลงัแห่งการร่วมมือร่วมใจ  และสามารถ
เก็บเทคนิควธีิการท่ีส าเร็จไวเ้ป็นประสบการณ์ในคลงัความรู้ของตนทั้งเชิงเน้ือหา กระบวนการ และ
บริบทเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาลกัษณะเดียวกนัหรือประยกุตสู่์การแกปั้ญหาอ่ืนต่อไป (Prajonsant,  
2008: 132) ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้แบบรู้จริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Panit (2014:  102)  เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ทกัษะยอ่ย  ๆ ของเร่ืองนั้นจนท าไดอ้ยา่งเป็น
อตัโนมติั เรียนรู้วธีิประกอบทกัษะยอ่ยเขา้เป็นชุดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านในแต่ละบริบทเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักาลเทศะหรือสถานการณ์นั้น ๆ  โดยมีการติดตามใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็น
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ระยะ ๆ  ทั้งการประเมินความถูกตอ้งของผลงาน  ความช านาญในงานและลกัษณะนิสัยในการท างาน 
(Chowakiratipong, 1992 cited in Khemmani, 2007: 103)  กระบวนการดงักล่าวจึงสะทอ้นถึงการ
ระบบอุดมศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้มีการเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ในแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม สมรรถนะ
พื้นฐานร่วมกนัท่ีขา้มพน้ความรู้วชิาการท่ีเป็นแท่งให้เป็นความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั 
รู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม (Board of Education,  2008: 19-20)  ท าใหม้หาวทิยาลยั
ราชภฏัไดท้  าหนา้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

2) ผลกระทบต่อชุมชน 
ผลของการด าเนินโครงการ มีส่วนช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนกัถึงคุณค่าของ

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหเ้กิดข้ึนในชุมชนโดยการศึกษาและเผยแพร่ใหค้นในชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรมสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อานนัท ์  ปัณยารชุน  ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของประชาชนในพื้นท่ีต่อการอนุรักษว์า่เป็นผูท่ี้มีบทบาทโดยตรงในการท่ีจะอนุรักษ ์ 
พฒันา หรือท าลายมรดกนั้น ๆ  จึงควรหาแนวทางท่ีจะพฒันาประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ  ไปพร้อมกนั  
โดยตอ้งมีประชาชนท่ีมีส านึกในความผดิชอบ  รู้ผดิรู้ถูก ส านึกแลว้ตอ้งเป็นห่วงเป็นใย รู้ร้อนรู้หนาว 
ไม่ดูดายแลว้ตอ้งมีพนัธะท่ีมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการลงมือ  มีการจดัการท่ีดีพอเพียงท่ีจะประสานการ
อนุรักษเ์ขา้กบัการพฒันา  (Cultural Environment Fund,  2005)  จึงเห็นไดว้า่  การสร้างทศันคติ  
จิตส านึกในประวติัความเป็นมาของตนเอง  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาตุภูมิท่ีส่งผลต่อการ
สืบสานมรดกวฒันธรรมไปถึงลูกหลานเป็นส่ิงส าคญั ถา้ทอ้งถ่ินขาดหายไปเสียซ่ึงความภาคภูมิใจ
หรือจิตส านึกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และความมีตวัตน  การอนุรักษด์งักล่าวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  
(Suksawat,  2002:  45-70) ซ่ึงการด าเนินการจะใหเ้ห็นผลอยา่งย ัง่ยนืตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองและ
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นกัวชิาการ และองคก์รในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมกนัในการอนุรักษแ์ละ
ใชป้ระโยชน์ 
 
สรุปผลการวจัิย 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวจิยั บริการวชิาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  ปีท่ี 5  มีผลการประเมินบรรลุตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จ านวน 6 
ตวั  และบรรลุตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  จ านวน 8 ตวั  ผลกระทบของโครงการท าให้เกิดส านึกดี  มีความรู้  
คู่คุณธรรม  น าชุมชนพฒันา  และเม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

ผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรม
พื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
ของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บัการ
มีส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบไม่วา่จะเป็นกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้นทั้ง 
4 ชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจ ความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าวไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หลกัสูตร/สาขาวชิาควรด าเนินโครงการบูรณาการฯ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลความ
ย ัง่ยนืตามความมุ่งหมายของโครงการทั้งการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา  การสร้างความ
ตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน และการอนุรักษ ์ใชป้ระโยชน์
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์
 2. ควรมีการน าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ของหลกัสูตรต่อท่ีประชุมวชิาการ 
เพื่อขยายผลใหห้ลกัสูตรอ่ืนประยกุตว์ธีิด าเนินการโครงการตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อไป 
 
เอกสารอ้างองิ 
กองทุนส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม. (2548). ปาฐกถาของอานันท์  ปันยารชุน. คน้เม่ือ 18 มีนาคม จาก 

http://www.tei.or.th/cef/aboutus/abouts.html   
 จุติพร  อศัวโสวรรณ และคณะ.  (2556). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจดั 
  ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการ 
  เรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(3).  
  81-95. 
 ทศพร  ศิริสัมพนัธ์. (2556). ชุมชนเขม้แขง็ สังคมน่าอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยืนดว้ยงานวิจยั. วารสารการพัฒนา 
  ชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(2): 1-5. 

นวลจิต  เชาวกีรติพงศ.์  (2535). อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี. 2550.  รูปแบบการเรียนการสอน : 
ทางเลือกท่ีหลากหลาย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   



ROMMAYASAN 303Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018

ระยะ ๆ  ทั้งการประเมินความถูกตอ้งของผลงาน  ความช านาญในงานและลกัษณะนิสัยในการท างาน 
(Chowakiratipong, 1992 cited in Khemmani, 2007: 103)  กระบวนการดงักล่าวจึงสะทอ้นถึงการ
ระบบอุดมศึกษาท่ีมุ่งหวงัให้มีการเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ในแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม สมรรถนะ
พื้นฐานร่วมกนัท่ีขา้มพน้ความรู้วชิาการท่ีเป็นแท่งให้เป็นความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั 
รู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม (Board of Education,  2008: 19-20)  ท าใหม้หาวทิยาลยั
ราชภฏัไดท้  าหนา้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

2) ผลกระทบต่อชุมชน 
ผลของการด าเนินโครงการ มีส่วนช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนกัถึงคุณค่าของ

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหเ้กิดข้ึนในชุมชนโดยการศึกษาและเผยแพร่ใหค้นในชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรมสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อานนัท ์  ปัณยารชุน  ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของประชาชนในพื้นท่ีต่อการอนุรักษว์า่เป็นผูท่ี้มีบทบาทโดยตรงในการท่ีจะอนุรักษ ์ 
พฒันา หรือท าลายมรดกนั้น ๆ  จึงควรหาแนวทางท่ีจะพฒันาประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ  ไปพร้อมกนั  
โดยตอ้งมีประชาชนท่ีมีส านึกในความผดิชอบ  รู้ผดิรู้ถูก ส านึกแลว้ตอ้งเป็นห่วงเป็นใย รู้ร้อนรู้หนาว 
ไม่ดูดายแลว้ตอ้งมีพนัธะท่ีมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการลงมือ  มีการจดัการท่ีดีพอเพียงท่ีจะประสานการ
อนุรักษเ์ขา้กบัการพฒันา  (Cultural Environment Fund,  2005)  จึงเห็นไดว้า่  การสร้างทศันคติ  
จิตส านึกในประวติัความเป็นมาของตนเอง  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาตุภูมิท่ีส่งผลต่อการ
สืบสานมรดกวฒันธรรมไปถึงลูกหลานเป็นส่ิงส าคญั ถา้ทอ้งถ่ินขาดหายไปเสียซ่ึงความภาคภูมิใจ
หรือจิตส านึกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และความมีตวัตน  การอนุรักษด์งักล่าวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  
(Suksawat,  2002:  45-70) ซ่ึงการด าเนินการจะใหเ้ห็นผลอยา่งย ัง่ยนืตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองและ
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นกัวชิาการ และองคก์รในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมกนัในการอนุรักษแ์ละ
ใชป้ระโยชน์ 
 
สรุปผลการวจัิย 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวจิยั บริการวชิาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  ปีท่ี 5  มีผลการประเมินบรรลุตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ จ านวน 6 
ตวั  และบรรลุตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  จ านวน 8 ตวั  ผลกระทบของโครงการท าให้เกิดส านึกดี  มีความรู้  
คู่คุณธรรม  น าชุมชนพฒันา  และเม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

ผลงานของนกัศึกษา  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดความตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรม
พื้นถ่ินของชุมชน  ความคิดเห็นวา่โครงการน้ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
ของชุมชน และความคิดเห็นวา่ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานของนกัศึกษา ไม่ข้ึนอยูก่บัการ
มีส่วนร่วมกบัโครงการของผูต้อบไม่วา่จะเป็นกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และกลุ่มชาวบา้นทั้ง 
4 ชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจ ความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าวไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หลกัสูตร/สาขาวชิาควรด าเนินโครงการบูรณาการฯ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลความ
ย ัง่ยนืตามความมุ่งหมายของโครงการทั้งการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา  การสร้างความ
ตระหนกัถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน และการอนุรักษ ์ใชป้ระโยชน์
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอยา่งสร้างสรรค ์
 2. ควรมีการน าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ของหลกัสูตรต่อท่ีประชุมวชิาการ 
เพื่อขยายผลใหห้ลกัสูตรอ่ืนประยกุตว์ธีิด าเนินการโครงการตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อไป 
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โมเดลปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

A Model of Factors Affecting the Effectiveness of Educational  Management of the 
Bachelor's Program in Public Administration in Conformity with Thailand's 

National Qualifications Framework for Higher Education  
 

สัญญาศรณ์ สวสัดิ์ไธสง1 / ภาวรินทร์  สวสัดิ์ไธสง2  / เนธิชัย  ธานะราช3 
Sanyasorn Swasthaisong / Pawarin Sawatthaisong / Nethichai Thanarat 

1สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
Sakon Nakhon Rajabhat University 
2สาขาวชิาการเงิน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
Finance Program, Faculty of Management Science, Loei Rajabhat University 
3นิติกรปฏิบติัการ งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
Lawyer, Personnel and Law Division,  Sakon Nakhon Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  2) วเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 143 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือ
แบบสอบถาม ไดค้่า IOC=0.825-9.504,  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  = 0.632-1.254, ค่าความเช่ือมัน่ = 
0.820-0.945 และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(CFA) และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิผลการจดั
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การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, 
χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของ   ตวัแปรสังเกตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทุกค่าท่ีระดบั 
.01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด 
และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา 
สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดี
ต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
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Abstract 
 This study aimed: 1) to investigate a degree of effectiveness in educational management 
based on the frameworks for qualifications at the undergraduate level with public administration 
major in Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) to analyzed the Confirmatory Factors and develop 
the consistency of  factors influencing toward effectiveness in educational management based on 
the frameworks for qualifications at the Bachelor Degree in Public Administration in Sakon 
Nakhon Rajabhat University. A sample used in the study was freshmen, sophomores and juniors 
with their major in public administration at Sakon Nakhon Rajabhat University totaling 143 
students.  A questionnaire of five-Likert type rating scales (with IOC =0.825-9.504, discrimination 

 
 

power (r) = 0.632-1.254, validity co-efficient = 0.820-0.945) was used to collect the data. Statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient confirmatory factor analysis (CFA). Findings of the study revealed 
as follows. 1) The effectiveness of educational management based on the frameworks for 
qualifications at the undergraduate level with public administration major in Sakon Nakhon 
Rajabhat University as a whole was at high level. 2) Model of latent variable measure of 
effectiveness in educational management according to the bachelor degree in public 
administration. Be consistent with the empirical data. Based on the consistency index include χ2 = 
57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR 
= 0.035.  The factor loadings of the observed variables were between 0.623-0.992 and statistically 
significant at .01. the attitude toward public administration in effective domain and cognitive 
domain, respectively. Latent variables, satisfaction with education can be predict the effectiveness 
of education management according to the bachelor degree in public administration, 43.10% were 
statistically significant at the .01 level. The attitude toward public administration can be predict the 
effectiveness of educational management according to the bachelor degree in public 
administration, 33.00% were statistically significant at .01 level. And the two latent variables 
could predict the effectiveness of educational management according to the bachelor degree. 
Public administration was 52.60% at the .01 level of significance. 
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บทน า 
พนัธกิจหลกัท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวทิยาลยัในฐานะท่ีเป็นขมุปัญญา ของ

สังคมท่ีเป็นพนัธกิจท่ียอมรับในระดบัสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
พฒันาก าลงัคนในระดบัสูงใหก้บั สังคม ประเทศชาติ 2) การวจิยั เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 3) การบริการทางวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงใหส้ังคม
เจริญกา้วหนา้และพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม โดยใชว้ชิาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน  4) การท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวถีิชีวติภายใตค้วามขดัแยง้ทางค่านิยม รวมทั้งมีการพฒันา
นิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม 2) มีความรู้ทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปั้ญหาทางการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการฉบบัดงักล่าวยงัไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  2) ดา้น
ความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) 
ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรบริหารจดัการอยา่งรอบดา้น
ตามวฏัจกัรการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง ทรัพยาการการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวมถึง
การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อสาขาวชิาหรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาดว้ย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171)  พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน เช่น ความแตกต่างระหวา่งบุคลิกของผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้ความ
เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีก าลงัจะเรียน   2) บริบทในการเรียนรู้ เช่น การบริหารจดัการหลกัสูตร

 
 

และรายวชิารวมทั้งลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร และ 3) ลกัษณะและวธีิการของอาจารยผ์ูส้อน 
เช่น บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ ประสบการณ์ และคุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อน รูปแบบและวธีิการสอน 
และวธีิการบริหารจดัการรายวชิา 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั    ราชภฏั
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนพบวา่ ผลการจดัการศึกษา  ยงัไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าท่ีควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนกัศึกษา อาจารยมี์ภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษา  แหล่งคน้ควา้เพิ่มเตม็ส าหรับนกัศึกษามีนอ้ย 
ขาดเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนประจ าสาขาวชิา งบประมาณไมเ่พียงพอ อตัรา   การลาออกระหวา่งเรียน
ของนกัศึกษา และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารยย์งัมีนอ้ย  และวสิัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการ เป็นตน้  เหล่าน้ี ลว้นเป็นดชันีช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผลการจดัการศึกษาขององคก์ารยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร มีจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้เรียนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ของมหาวทิยาลยัทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษายงัอยูใ่นระดบันอ้ย ตรงกนัขา้มกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีมีมาก   จึง
สมควรปรับปรุงและหาแนวทางพฒันาใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว และผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาวจิยัโมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
เพื่อยกระดบัประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสาขาวชิาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนครเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อมาตรฐานของหลกัสูตรดา้นการพฒันาผูเ้รียน และคะแนน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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พฒันาก าลงัคนในระดบัสูงใหก้บั สังคม ประเทศชาติ 2) การวจิยั เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 3) การบริการทางวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงใหส้ังคม
เจริญกา้วหนา้และพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม โดยใชว้ชิาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน  4) การท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคคื์อ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวถีิชีวติภายใตค้วามขดัแยง้ทางค่านิยม รวมทั้งมีการพฒันา
นิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม 2) มีความรู้ทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ
ใชเ้คร่ืองมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปั้ญหาทางการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการฉบบัดงักล่าวยงัไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  2) ดา้น
ความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) 
ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรบริหารจดัการอยา่งรอบดา้น
ตามวฏัจกัรการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึง ทรัพยาการการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวมถึง
การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของผูเ้รียนต่อสาขาวชิาหรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาดว้ย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171)  พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน เช่น ความแตกต่างระหวา่งบุคลิกของผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้ความ
เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีก าลงัจะเรียน   2) บริบทในการเรียนรู้ เช่น การบริหารจดัการหลกัสูตร

 
 

และรายวชิารวมทั้งลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร และ 3) ลกัษณะและวธีิการของอาจารยผ์ูส้อน 
เช่น บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ ประสบการณ์ และคุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อน รูปแบบและวธีิการสอน 
และวธีิการบริหารจดัการรายวชิา 
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั    ราชภฏั
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนพบวา่ ผลการจดัการศึกษา  ยงัไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าท่ีควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนกัศึกษา อาจารยมี์ภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษา  แหล่งคน้ควา้เพิ่มเตม็ส าหรับนกัศึกษามีนอ้ย 
ขาดเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนประจ าสาขาวชิา งบประมาณไมเ่พียงพอ อตัรา   การลาออกระหวา่งเรียน
ของนกัศึกษา และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารยย์งัมีนอ้ย  และวสิัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการ เป็นตน้  เหล่าน้ี ลว้นเป็นดชันีช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผลการจดัการศึกษาขององคก์ารยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากน้ีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร มีจ านวนผูส้นใจสมคัรเขา้เรียนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ของมหาวทิยาลยัทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษายงัอยูใ่นระดบันอ้ย ตรงกนัขา้มกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีมีมาก   จึง
สมควรปรับปรุงและหาแนวทางพฒันาใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว และผา่นเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาวจิยัโมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
เพื่อยกระดบัประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสาขาวชิาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนครเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อมาตรฐานของหลกัสูตรดา้นการพฒันาผูเ้รียน และคะแนน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 
2  และชั้นปีท่ี 3  จ านวน  482 คน  (ขอ้มูลจากส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ. 2560) โดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชรู้ปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut,  1997) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2  และชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 143 คน โดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)  
        2.  เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรียนวชิาวจิยั 
และประสบการณ์ท าวจิยั มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตร
วดัประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะเป็นมาตรวดั
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 4 ทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating 
scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 หมายถึง เห็นดว้ยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 1) สร้างเคร่ืองมือ
วจิยัจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 2) น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ของเคร่ืองมือ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอดคลอ้งรายขอ้ (Items objective congruence-IOC) 3. น า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
ท่ีไม่จดัอยูใ่นกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวธีิการหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .235 ข้ึนไป (Pengsawat, 2010)  โดยสรุปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อค านวณหาค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ตามวธีิของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2006) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 ตวัแปร เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปรพบวา่ 
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .816 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815 ทรัพยากรการ
เรียนการสอนค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .764  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .935  
ทศันคติ ท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .791 
 4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 1) ท าหนงัสือบนัทึกขอ้ความถึงคณบดีคณะ
วทิยาการจดัการเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 2) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยผูช่้วยวจิยั ออกเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาเป้าหมายตามหอ้งต่าง ๆ ในช่วงท่ีไม่
มีการเรียนการสอน ใชเ้วลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถาม 4) ลงรหสัขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ค่าสถิติ   ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
    1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
    2) การวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย      ความพึงพอใจต่อการ
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 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนืยนัและพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 
2  และชั้นปีท่ี 3  จ านวน  482 คน  (ขอ้มูลจากส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ. 2560) โดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชรู้ปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut,  1997) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2  และชั้นปีท่ี 3 
จ านวน 143 คน โดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่งขอ้มูลโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)  
        2.  เคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรียนวชิาวจิยั 
และประสบการณ์ท าวจิยั มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตร
วดัประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะเป็นมาตรวดั
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
ตอนท่ี 4 ทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณค่า (Rating 
scales) 5 ระดบัคือ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 3 หมายถึง เห็นดว้ยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย และ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 1) สร้างเคร่ืองมือ
วจิยัจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 2) น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ของเคร่ืองมือ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอดคลอ้งรายขอ้ (Items objective congruence-IOC) 3. น า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
ท่ีไม่จดัอยูใ่นกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวธีิการหาค่าสหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .235 ข้ึนไป (Pengsawat, 2010)  โดยสรุปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อค านวณหาค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ตามวธีิของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซ่ึง Hair et al. (2006) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .875 ตวัแปร เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปรพบวา่ 
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .816 
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815 ทรัพยากรการ
เรียนการสอนค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .764  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .935  
ทศันคติ ท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .791 
 4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 1) ท าหนงัสือบนัทึกขอ้ความถึงคณบดีคณะ
วทิยาการจดัการเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 2) ด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยผูช่้วยวจิยั ออกเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษาเป้าหมายตามหอ้งต่าง ๆ ในช่วงท่ีไม่
มีการเรียนการสอน ใชเ้วลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถาม 4) ลงรหสัขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวเิคราะห์ค่าสถิติ   ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
    1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
    2) การวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย      ความพึงพอใจต่อการ
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จดัการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดี
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาได ้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (Kitpredaborisut, 2010) 
    3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและการพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยั ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูว้จิยัใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 4) สมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย       การจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การใหบ้ริการของอาจารย ์และทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ย การรู้คิด ความรู้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา 4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  40.60  เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ  
59.40 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  และชั้นปีท่ี 2 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร พบวา่ ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝒙 =3.733, S.D.=0.540)     เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม (�̅�𝒙 =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ

 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ(�̅�𝒙 =3.997, S.D.=0.497) ดา้นความรู้ 
(�̅�𝒙 =3.711, S.D.=0.502) ดา้นทกัษะทางปัญญา (�̅�𝒙 =3.685, S.D.=0.561) และดา้นทกัษะการคิด
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี(�̅�𝒙 =3.551, S.D.=0.618) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดสัญลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
 SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย,์ SAT2 แทน ทรัพยากรการเรียนการสอน, SAT3 แทน การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี,  ATT1 แทน ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF  แทน ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม, EFF2 แทนดา้นความรู้, EFF3 แทน ดา้นทกัษะทางปัญญา, EFF4 แทน ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ, EFF5 แทน ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี    
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบผลดงัตารางท่ี 1 
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จดัการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนการสอน และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดี
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาได ้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (Kitpredaborisut, 2010) 
    3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและการพฒันาความตรงของโมเดลปัจจยั ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูว้จิยัใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 4) สมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย       การจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การใหบ้ริการของอาจารย ์และทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ย การรู้คิด ความรู้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา 4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  40.60  เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ  
59.40 ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  และชั้นปีท่ี 2 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร พบวา่ ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝒙 =3.733, S.D.=0.540)     เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม (�̅�𝒙 =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ

 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ(�̅�𝒙 =3.997, S.D.=0.497) ดา้นความรู้ 
(�̅�𝒙 =3.711, S.D.=0.502) ดา้นทกัษะทางปัญญา (�̅�𝒙 =3.685, S.D.=0.561) และดา้นทกัษะการคิด
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี(�̅�𝒙 =3.551, S.D.=0.618) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดสัญลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
 SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย,์ SAT2 แทน ทรัพยากรการเรียนการสอน, SAT3 แทน การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี,  ATT1 แทน ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF  แทน ประสิทธิผลการจดั
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม, EFF2 แทนดา้นความรู้, EFF3 แทน ดา้นทกัษะทางปัญญา, EFF4 แทน ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ, EFF5 แทน ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี    
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา กบั
ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
ทรัพยากรการเรียนการสอน การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และทัศนคติท่ีดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 SAT1 SAT2 SAT3 ATT1 ATT2 ATT3 EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 
Mean 3.941 3.836 3.838 4.127 3.156 4.202 4.062 3.711 3.685 3.997 3.551 
S.D. .529 .544 .610 .543 .490 .535 .526 .502 .561 .497 .618 
SAT1 1           
SAT2  502.** 1          
SAT3  .508** .631** 1         
ATT1 .447** .486** .442** 1        
ATT2 .439** .499** .451** .708** 1       
ATT3 .420** .440** .450** .698** .737** 1      
EFF1 .378** .343** .383** .409** .383** .451** 1     
EFF2 .401** .390** .388** .427** .371** .475** .571** 1    
EFF3 .351** .448** .521** .382** .408** .504** .546** .643** 1   
EFF4 .413** .377** .439** .401** .409** .565** .607** .611** .620** 1  
EFF5 .376** .364** .444** .442** .371** .474** .597** .601** .661** .596** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) ซ่ึง
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวัแปรอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั .737 และค่าต ่าสุดเท่ากบั .343 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั และตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ร่วมทั้งหมด และ
เป็นไปตามเกณฑข์อง Hair et at. (2010) อธิบายวา่ ความสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งตวัแปรอิสระไม่ควร
เกิน 0.80 ซ่ึงถา้เกิน 0.80 ใหส้ันนิษฐานวา่อาจเกิด multicollinearity ดงันั้น จากงานวิจยัน้ีซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.80 ถือวา่ไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได ้
 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานไว ้วา่ "ความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการศึกษา และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์" การวเิคราะห์
ขอ้มูลในส่วนน้ีพบผลดงัตารางท่ี 2 
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) ซ่ึง
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวัแปรอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากบั .737 และค่าต ่าสุดเท่ากบั .343 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั และตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ร่วมทั้งหมด และ
เป็นไปตามเกณฑข์อง Hair et at. (2010) อธิบายวา่ ความสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งตวัแปรอิสระไม่ควร
เกิน 0.80 ซ่ึงถา้เกิน 0.80 ใหส้ันนิษฐานวา่อาจเกิด multicollinearity ดงันั้น จากงานวิจยัน้ีซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.80 ถือวา่ไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได ้
 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานไว ้วา่ "ความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการศึกษา และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์" การวเิคราะห์
ขอ้มูลในส่วนน้ีพบผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าน า้หนักองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา และทัศนคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมผีลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor 

loadings(λ) 
S.E. Z-test R2 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 
(SAT) 

1.การจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย ์(SAT1) 

0.623 0.059 10.532* 0.388 

2.ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(SAT2) 

0.839 0.037 22.763* 0.704 

3.การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
(SAT3) 

0.854 0.036 23.772* 0.729 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
(ATT) 

1.ดา้นการรู้คิด (ATT1) 0.992 0.020 44.963* 0.849 
2.ดา้นความรู้สึก (ATT2) 0.868 0.026 33.552* 0.753 
3.ดา้นความพร้อมแสดงออก
(ATT3) 

0.865 0.027 32.431* 0.748 

ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี 
(EFF) 

1.คุณธรรมจริยธรรม (EFF1) 0.766 0.041 18.620* 0.858 
2.ความรู้ (EFF2) 0.770 0.040 19.273* 0.593 
3.ทกัษะทางปัญญา (EFF3) 0.796 0.037 21.293* 0.633 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ (EFF4) 

0.808 0.036 22.432* 0.654 

5.ทกัษะการคิดเชิงตวัเลขฯ (EFF5) 0.781 0.039 20.316* 0.611 
(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 
SRMR = 0.035) 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 

 
 

1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และ
ดา้นความรู้สึก ตามล าดบั  
 นอกจากน้ี ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้
3 ตวัแปรคือ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรคือความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา 
และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์สามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได ้52.60 % อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยม์าก 
ทรัพยากรการเรียน  การสอนมีเพียงพอ การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม และมีทศันคติท่ี
ดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์มาก จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 ค่าน า้หนักองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา และทัศนคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมผีลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor 

loadings(λ) 
S.E. Z-test R2 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 
(SAT) 

1.การจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย ์(SAT1) 

0.623 0.059 10.532* 0.388 

2.ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(SAT2) 

0.839 0.037 22.763* 0.704 

3.การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
(SAT3) 

0.854 0.036 23.772* 0.729 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
(ATT) 

1.ดา้นการรู้คิด (ATT1) 0.992 0.020 44.963* 0.849 
2.ดา้นความรู้สึก (ATT2) 0.868 0.026 33.552* 0.753 
3.ดา้นความพร้อมแสดงออก
(ATT3) 

0.865 0.027 32.431* 0.748 

ประสิทธิผลการ
จดัการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี 
(EFF) 

1.คุณธรรมจริยธรรม (EFF1) 0.766 0.041 18.620* 0.858 
2.ความรู้ (EFF2) 0.770 0.040 19.273* 0.593 
3.ทกัษะทางปัญญา (EFF3) 0.796 0.037 21.293* 0.633 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ (EFF4) 

0.808 0.036 22.432* 0.654 

5.ทกัษะการคิดเชิงตวัเลขฯ (EFF5) 0.781 0.039 20.316* 0.611 
(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 
SRMR = 0.035) 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 

 
 

1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และ
ดา้นความรู้สึก ตามล าดบั  
 นอกจากน้ี ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้
3 ตวัแปรคือ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรการเรียนการสอน การ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรคือความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา 
และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์สามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ได ้52.60 % อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยม์าก 
ทรัพยากรการเรียน  การสอนมีเพียงพอ การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม และมีทศันคติท่ี
ดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์มาก จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 1 
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(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 

SRMR = 0.035) 
ภาพท่ี 1: โมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
               ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัท่ีพบในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรใน
การจดัการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Khongchuay 
(2012) รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจยัเชิงสาเหตุ   ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ผลการวเิคราะห์พบวา่   

.781 

.808 

.796 

.770 

.766 
.431 

.854 

.330 

.865 

.922 

.868 

.623 

4.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ 

ประสิทธิผล 
การจดัการศึกษา 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐฯ
ประศาสน
ศาสตร์ 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 

5.ทกัษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตวัเลขฯ 

2.ความรู้ 

การรู้คิด 

ความรู้สึก 

การจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย ์

ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 
การให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

ความพร้อมแสดงออก 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

3.ทกัษะทางปัญญา 

.839 

.630 

.526 

 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  วฒันธรรมองคก์าร  ความพึง
พอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และบรรยากาศองคก์าร ไปยงัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดไดแ้ก่  บรรยากาศองคก์าร  รองลงมาคือ วฒันธรรมองคก์าร  
ความพึงพอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตามล าดบั และปัจจยัเชิง
สาเหตุทั้ง 5 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ไดร้้อยละ 70  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Primprai et al (2005)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ดา้นคือดา้นบุคคลดา้นสถานท่ีดา้นส่ือวสัดุดา้นงบประมาณผลการวจิยั
พบวา่ 1) ดา้นบุคคล พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุ์กขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
โดยทั้งสองดา้นน้ีจะมีความสอดคลอ้งกนัคือวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูส้อนนาจะส่งผลใหอ้าจารยมี์
ความรู้เร่ืองเทคนิควธีิการสอน มีการช้ีแจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนและเกณฑก์าร
วดัผลประเมินผลใหน้กัศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารยผ์ูส้อน 2) ดา้นสถานท่ี พบวา่นกัศึกษามี
ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจมากกบัสถาน
ท่ีตั้งของอาคารและจานวนเกา้อ้ีในหอ้งเรียนส่วนความพึงพอใจท่ีมีต่อโรงฝึกงานนกัศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัต่างๆ 3) ดา้นส่ือวสัดุ พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นส่ือวสัดุอยูใ่นระดบัปาน
กลางส่ิงท่ีนกัศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุดคือความทนัสมยัของส่ือท่ีใชส้อนส่วนท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจในลาดบัสุดทา้ยคือความเพียงพอของเคร่ืองจกัรต่อจานวนนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัน้ีมีผลกระทบต่อนกัศึกษาทั้งโดยตรงและโดยออ้ม โดยเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีสามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรีไดม้ากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ คือท านายได ้54.20 % ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรกในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนกบันกัศึกษา 
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(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, 

SRMR = 0.035) 
ภาพท่ี 1: โมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
               ปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัท่ีพบในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ทรัพยากรใน
การจดัการเรียนการสอน การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Khongchuay 
(2012) รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจยัเชิงสาเหตุ   ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ผลการวเิคราะห์พบวา่   

.781 

.808 

.796 

.770 

.766 
.431 

.854 

.330 

.865 

.922 

.868 

.623 

4.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลฯ 

ประสิทธิผล 
การจดัการศึกษา 

ทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวิชารัฐฯ
ประศาสน
ศาสตร์ 

ความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษา 

5.ทกัษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตวัเลขฯ 

2.ความรู้ 

การรู้คิด 

ความรู้สึก 

การจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย ์

ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 
การให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

ความพร้อมแสดงออก 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

3.ทกัษะทางปัญญา 

.839 

.630 

.526 

 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  วฒันธรรมองคก์าร  ความพึง
พอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และบรรยากาศองคก์าร ไปยงัประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดไดแ้ก่  บรรยากาศองคก์าร  รองลงมาคือ วฒันธรรมองคก์าร  
ความพึงพอใจในงาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ตามล าดบั และปัจจยัเชิง
สาเหตุทั้ง 5 ปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคใต ้ไดร้้อยละ 70  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Primprai et al (2005)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ดา้นคือดา้นบุคคลดา้นสถานท่ีดา้นส่ือวสัดุดา้นงบประมาณผลการวจิยั
พบวา่ 1) ดา้นบุคคล พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุ์กขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
โดยทั้งสองดา้นน้ีจะมีความสอดคลอ้งกนัคือวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูส้อนนาจะส่งผลใหอ้าจารยมี์
ความรู้เร่ืองเทคนิควธีิการสอน มีการช้ีแจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนและเกณฑก์าร
วดัผลประเมินผลใหน้กัศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารยผ์ูส้อน 2) ดา้นสถานท่ี พบวา่นกัศึกษามี
ความพึงพอใจดา้นสถานท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจมากกบัสถาน
ท่ีตั้งของอาคารและจานวนเกา้อ้ีในหอ้งเรียนส่วนความพึงพอใจท่ีมีต่อโรงฝึกงานนกัศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัต่างๆ 3) ดา้นส่ือวสัดุ พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นส่ือวสัดุอยูใ่นระดบัปาน
กลางส่ิงท่ีนกัศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุดคือความทนัสมยัของส่ือท่ีใชส้อนส่วนท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจในลาดบัสุดทา้ยคือความเพียงพอของเคร่ืองจกัรต่อจานวนนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัน้ีมีผลกระทบต่อนกัศึกษาทั้งโดยตรงและโดยออ้ม โดยเฉพาะปัจจยัทศันคติท่ีดีต่อ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีสามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรีไดม้ากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ คือท านายได ้54.20 % ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรกในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนกบันกัศึกษา 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัพบผลดงัน้ี 1) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) โมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยู่
ระหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ 
ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถ
ร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได ้52.60 %  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อน ควรปรับปรุงการจดั
การศึกษาดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นทกัษะทาง
ปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจาก
ผลการวจิยัน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
 2. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ควรใช้โมเดล
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 3. ควรใชว้ธีิศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายเชิงสามเส้า เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มยอ่ย  และการสังเกตการณ์ เป็นตน้ 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัพบผลดงัน้ี 1) ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) โมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาจากดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนประกอบดว้ย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดอ้ยู่
ระหวา่ง 0.623-0.992 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูงสุดคือ 
ทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ดา้นการรู้คิด และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ตวัแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา สามารถท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ไดร้้อยละ 43.10 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ไดร้้อยละ 33.00 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และตวัแปรแฝงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถ
ร่วมกนัท านายประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได ้52.60 %  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อน ควรปรับปรุงการจดั
การศึกษาดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นทกัษะทาง
ปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจาก
ผลการวจิยัน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
 2. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ควรใช้โมเดล
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 3. ควรใชว้ธีิศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
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การปรับปรุงแนวทางพจิารณาคดีค้ามนุษย์ อนัเน่ืองมาจากปัญหาการตีความ 
ในดุลพนิิจของศาล เปรียบเทยีบกฎหมายต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัเร่ือง “การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีคา้มนุษย ์อนัเน่ืองมาจากปัญหาการตีความ
ในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ” มีวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ปัญหา 
เก่ียวกบัการใชก้ารตีความในกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์ซ่ึงเร่ิมจากการวเิคราะห์
บทบญัญติัเก่ียวกบัความหมายของคดีคา้มนุษย ์ดุลพินิจการก าหนดค่าสินไหมทดแทน หลกัการใหม่
เก่ียวกบัการใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ในการปราบปรามการกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์
ตลอดจนแนวทางการน าระบบไต่สวนมาปรับใชใ้นการแกไ้ขค าฟ้องและพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลย 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) การตีความถึงความหมายของคดีคา้มนุษย ์ไม่ครอบคลุมถึงผูก้ระท าความผดิท่ีมี
การซ้ือบริการทางเพศ 2) การก าหนดค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยือ่คดีคา้มนุษย ์ยงัเป็นหลกัเกณฑ์
ใหม่ท่ีใหศ้าลท าหนา้ท่ีก าหนดในเชิงรุก แต่ยงัไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีแน่นอน  3) การก าหนดดุลพินิจ
ของศาลในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยือ่ยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนแน่นอน 4) การตรวจ
ฟ้องและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยยงัไม่เป็นไปตามแนวทางในระบบไต่สวน ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะ
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แนวทางในการปรับปรุงไม่วา่ในแง่ความชดัเจนของตวับทกฎหมายซ่ึงใหร้วมถึงผูก้ระท าผดิท่ีมีการ
ซ้ือบริการทางเพศ และแนวทางในการพิจารณาใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการประกาศใชก้ฎหมายเพื่อใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  การตีความ, คา้มนุษย ์
 
Abstract 
 The objective of this study, “Improving the Judicial Approach in Human Trafficking 
Criminal Procedure Law through revised Interpretation at the Discretion of the Court,  
a Comparative Study between Thailand and Foreign Countries” is to analyze the issues concerning 
the application and interpretation of human trafficking criminal procedure law. To conduct the 
study, extensive analysis was completed in both Thai and foreign textbooks, laws and papers, in 
specifically: the provision regarding the definition of human trafficking, discretion in the 
assessment of compensation, the new principle of giving essential and useful information in order 
to suppress the commission of the human trafficking offence as well as guide lines to apply the 
inquisitorial system to the amendment of plaint and the trial in absentia. The results show that 1) 
the interpretation of the definition of the human trafficking case does not cover a person who 
purchase sexual services, 2) The assessment of compensation to the victim of human trafficking is 
considered a new regulation which pushes responsibility to the court to take initiative, but there is 
yet to be a precedent standard references or solid practice for the regulation, 3) The exercise of 
judicial discretion to assess compensation to the victim does not have a standard practice nor 
guidance and 4) Lawsuit verification and taking evidence in absentia does not conform to the 
standard practice of the inquisitorial system. In addition to the results of the study, the 
recommendation is to improve and clarify the practice of such issues as provided in this study, 
including the mentioned legal provision which should bind the sex buyer and the explicit principle 

 
 

of trial of the said case in order to achieve the purpose of law enforcement which is to effectively 
prevent and suppress human trafficking crimes. 
 
Keywords:  interpretation, human trafficking 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนักฎหมายคา้มนุษยข์องไทยมีพระราชบญัญติัปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายท่ีปรับใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงในอดีตการด าเนินการพิจารณาคดีจะใชร้ะบบกล่าวหาตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เน่ืองดว้ยการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน เป็นอนัตรายต่อเสถียรภาพความมัน่คงทางสังคม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ
ประเทศ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยเร่งด่วน นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และความมัน่คงของรัฐแลว้ ยงัส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ
อีกดว้ย ดงันั้น เพื่อใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยด์ าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
คดีความท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลายไดรั้บการพิจารณาพิพากษาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม สมควรใหมี้
กฎหมายพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 ข้ึน (พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 46 ก. ประกาศวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559) 
 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีมนุษย ์พ.ศ. 2559 เป็นการเปล่ียนระบบการพิจารณาคดีใน
ศาลจากเดิมใชร้ะบบกล่าวหา เปล่ียนมาใชร้ะบบไต่สวน เพื่อใหก้ารด าเนินคดีคา้มนุษยมี์ความ
รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนการคุม้ครองเหยือ่จากการคา้มนุษยเ์พิ่มมากข้ึน เน่ืองดว้ยเป็น
กฎหมายท่ีประกาศใชข้ึ้นใหม่ ส่งผลใหก้ารท าความเขา้ใจตวับทกฎหมายยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ 
ผูว้จิยัจึงศึกษาและวเิคราะห์ในหลกัการและเน้ือหาสาระของกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์
ตลอดจนปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนของการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมาย
ของต่างประเทศ เพื่อคน้หาแนวทางการตีความและการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์การประกาศใชก้ฎหมาย 
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ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์การประกาศใชก้ฎหมาย 
 
 
 



332 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาวเิคราะห์การตีความนิยามความหมายของคดีคา้มนุษย ์
2. สร้างแนวทางการใชดุ้ลพินิจศาลในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีท่ีเก่ียวกบัวธีิ 

พิจารณาคดีคา้มนุษย ์
3. วเิคราะห์ปรับใชบ้ทบญัญติัในการพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ในการใช้ 

ดุลพินิจในการลงโทษ 
4. วเิคราะห์ปัญหาในการตรวจฟ้องและการสืบพยานวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยใ์นระบบไต่สวน 

 
วธีิการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีใชก้ารวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative research) โดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์เอกสาร 
(Documentary research) ซ่ึงผูว้จิยัจะศึกษามุ่งเนน้ถึงการตีความและการน ากฎหมายวธีิพิจารณา
การคา้มนุษยม์าปรับใช ้โดยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศและศึกษากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัยาเสพติดเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาช่องวา่งและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
ผลการวจัิย 
 เน่ืองจากกฎหมายวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยเ์ป็นกฎหมายใหม่ท่ีเพิ่งไดมี้การออก
พระราชบญัญติัเม่ือปี 2559 ท าใหก้ารน ามาปรับใชเ้กิดปัญหาข้ึนและอาจส่งผลใหต่้อทั้งผูเ้สียหาย
หรือจ าเลยไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือกฎหมายท่ีออกมารวมทั้งการตีความไม่สอดคลอ้งกบัหลกั
สากลหรือนานาประเทศดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเป็น 4 หวัขอ้คือ 
 
หัวข้อที ่1. ความหมายของคดีค้ามนุษย์ 
 ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 มาตรา 3 บญัญติัวา่ ใน
พระราชบญัญติัน้ี 
 คดีคา้มนุษย ์หมายความวา่ คดีท่ีมีขอ้หาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์ไม่วา่จะมีขอ้หาความผดิอ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหร้วมถึง 

 
 

 (1) คดีท่ีอยูใ่นอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่ดว้ยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว คดีคา้มนุษย ์ก็คือ คดีท่ีมีขอ้หาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามคา้มนุษย ์เวน้แต่หากมีคดีคา้มนุษย ์และคดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอาญาคดี
ทุจริตหรือศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลชั้นท่ีพิจารณาคดีจะตอ้งปรับใชว้ธีิพิจารณาของศาลอาญา
คดีทุจริตฯ หรือวธีิพิจารณาของศาลเยาวชนฯ แลว้แต่กรณีเน่ืองจากไม่ใช่คดีคา้มนุษย ์หากมีขอ้
โตแ้ยง้วา่คดีใดเป็นคดีคา้มนุษยห์รือไม่ จะตอ้งส่งเร่ืองให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยัตามวธีิ
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์ฯ มาตรา 6 (Office of the Judiciary, 2017) 
 เม่ือกรณีเป็นเช่นน้ีแลว้ การท าความเขา้ใจปัญหาวา่คดีใดเป็นคดีคา้มนุษยห์รือไม่ จึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 มาตรา 6 บญัญติัวา่ ผูใ้ดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัใหอ้ยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใชก้ าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้  านาจโดยมิ
ชอบ หรือโดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั้นเพื่อใหผู้ป้กครอง
หรือผูดู้แล ใหค้วามยนิยอมแก่ผูก้ระท าความผดิ ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแลหรือ 
 (2) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัใหอ้ยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งเด็ก  ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์
 การใชก้ารตีความบทบญัญติัขา้งตน้ ศาลฎีกาไดเ้คยตดัสินคดีโดยมีค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1341/2554 ตีความไวว้า่ บุคคลผูเ้ป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ผูน้ั้นกระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์ส่วนบุคคลผูซ้ื้อและร่วมประเวณีกบัเหยือ่จากการคา้มนุษย ์ไม่ถือวา่กระท า
ความผดิผดิฐานคา้มนุษยเ์น่ืองจากศาลไทยเห็นวา่บุคคลผูซ้ื้อบริการทางเพศไม่ถือวา่เป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ดงัค าพิพากษาฎีกาท่ีค าพิพากษาฎีกาท่ี 777/2556และค าพิพากษาฎีกาท่ี 
932/2555 โดยสรุปไดต้วัอยา่งดงัน้ี 
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วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาวเิคราะห์การตีความนิยามความหมายของคดีคา้มนุษย ์
2. สร้างแนวทางการใชดุ้ลพินิจศาลในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีท่ีเก่ียวกบัวธีิ 

พิจารณาคดีคา้มนุษย ์
3. วเิคราะห์ปรับใชบ้ทบญัญติัในการพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ในการใช้ 

ดุลพินิจในการลงโทษ 
4. วเิคราะห์ปัญหาในการตรวจฟ้องและการสืบพยานวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยใ์นระบบไต่สวน 

 
วธีิการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีใชก้ารวิจยัเชิง คุณภาพ (Qualitative research) โดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์เอกสาร 
(Documentary research) ซ่ึงผูว้จิยัจะศึกษามุ่งเนน้ถึงการตีความและการน ากฎหมายวธีิพิจารณา
การคา้มนุษยม์าปรับใช ้โดยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศและศึกษากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัยาเสพติดเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาช่องวา่งและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
 
ผลการวจัิย 
 เน่ืองจากกฎหมายวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยเ์ป็นกฎหมายใหม่ท่ีเพิ่งไดมี้การออก
พระราชบญัญติัเม่ือปี 2559 ท าใหก้ารน ามาปรับใชเ้กิดปัญหาข้ึนและอาจส่งผลใหต่้อทั้งผูเ้สียหาย
หรือจ าเลยไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือกฎหมายท่ีออกมารวมทั้งการตีความไม่สอดคลอ้งกบัหลกั
สากลหรือนานาประเทศดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเป็น 4 หวัขอ้คือ 
 
หัวข้อที ่1. ความหมายของคดีค้ามนุษย์ 
 ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 มาตรา 3 บญัญติัวา่ ใน
พระราชบญัญติัน้ี 
 คดีคา้มนุษย ์หมายความวา่ คดีท่ีมีขอ้หาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์ไม่วา่จะมีขอ้หาความผดิอ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหร้วมถึง 

 
 

 (1) คดีท่ีอยูใ่นอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่ดว้ยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว คดีคา้มนุษย ์ก็คือ คดีท่ีมีขอ้หาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามคา้มนุษย ์เวน้แต่หากมีคดีคา้มนุษย ์และคดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอาญาคดี
ทุจริตหรือศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลชั้นท่ีพิจารณาคดีจะตอ้งปรับใชว้ธีิพิจารณาของศาลอาญา
คดีทุจริตฯ หรือวธีิพิจารณาของศาลเยาวชนฯ แลว้แต่กรณีเน่ืองจากไม่ใช่คดีคา้มนุษย ์หากมีขอ้
โตแ้ยง้วา่คดีใดเป็นคดีคา้มนุษยห์รือไม่ จะตอ้งส่งเร่ืองให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยัตามวธีิ
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์ฯ มาตรา 6 (Office of the Judiciary, 2017) 
 เม่ือกรณีเป็นเช่นน้ีแลว้ การท าความเขา้ใจปัญหาวา่คดีใดเป็นคดีคา้มนุษยห์รือไม่ จึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 มาตรา 6 บญัญติัวา่ ผูใ้ดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัใหอ้ยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใชก้ าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้  านาจโดยมิ
ชอบ หรือโดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั้นเพื่อใหผู้ป้กครอง
หรือผูดู้แล ใหค้วามยนิยอมแก่ผูก้ระท าความผดิ ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแลหรือ 
 (2) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัใหอ้ยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งเด็ก  ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์
 การใชก้ารตีความบทบญัญติัขา้งตน้ ศาลฎีกาไดเ้คยตดัสินคดีโดยมีค าพิพากษาฎีกาท่ี 
1341/2554 ตีความไวว้า่ บุคคลผูเ้ป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ผูน้ั้นกระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์ส่วนบุคคลผูซ้ื้อและร่วมประเวณีกบัเหยือ่จากการคา้มนุษย ์ไม่ถือวา่กระท า
ความผดิผดิฐานคา้มนุษยเ์น่ืองจากศาลไทยเห็นวา่บุคคลผูซ้ื้อบริการทางเพศไม่ถือวา่เป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ดงัค าพิพากษาฎีกาท่ีค าพิพากษาฎีกาท่ี 777/2556และค าพิพากษาฎีกาท่ี 
932/2555 โดยสรุปไดต้วัอยา่งดงัน้ี 



334 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

 กรณีแรก จ าเลยโทรหาเด็กหญิง น. ใหห้าเด็กใหห้น่อย เด็กหญิง น. และนายชินกรจึงพา
ผูเ้สียหายซ่ึงอายไุม่เกิน 15 ปี มาขายบริการทางเพศใหแ้ก่จ าเลย โดยยนืรอบริเวณหนา้โรงแรม จ าเลย
ในฐานะผูซ้ื้อบริการทางเพศตกลงซ้ือบริการทางเพศในราคา 1,200 บาท และเป็นผูข้บัรถมารับ
ผูเ้สียหายพาเขา้ไปในโรงแรม เพื่อร่วมประเวณี จ  าเลยมีเจตนาเพียงตอ้งการร่วมประเวณีเท่านั้น เม่ือ
ไม่ปรากฏวา่จ าเลยร่วมรู้เห็นกบัการท่ีเด็กหญิง น. หลอกลวงผูเ้สียหาย จึงรับฟังไม่ไดว้า่จ  าเลยสมคบ
กระท าความผดิฐานคา้มนุษยก์บัเด็กหญิง น. และนายชินกร 
 กรณีท่ีสองนางสาวดรุณีพรากผูเ้สียหายอายกุวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีไปเสียจากนางอ านวย
ผูดู้แล และพาไปท่ีกุฏิวดัซ่ึงจ าเลยพกัอาศยัอยู ่จ  าเลยใหธ้นบตัรสีม่วงกบันางสาวดรุณี แลว้ออกไป 
ปล่อยใหจ้  าเลยกระท าช าเราผูเ้สียหาย  พฤติการณ์ท่ีจ  าเลยรับตวัผูเ้สียหายไวแ้ละกระท าช าเรา ไม่
ปรากฏวา่จ าเลยรับตวัผูเ้สียหายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่อยา่งใด การกระท าของจ าเลยจึง
ไม่เป็นความผดิฐานคา้มนุษย ์
 ในส่วนของกฎหมายระหวา่งประเทศพบวา่การนิยามความผดิฐานคา้มนุษยข์องไทย น ามา
จากการก าหนดนิยามค าวา่ “การคา้มนุษย”์ ในขอ้ 3 ของพิธีสาร พาเลร์โม หรือ Palermo Protocol ท่ี
นานาประเทศลงนามในปี ค.ศ.2000 (United Nation, 2004) ดงัน้ี การคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา 
การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรับไวซ่ึ้งบุคคลดว้ยวธีิการขู่เขญ็ หรือดว้ยการใช้
ก าลงั หรือดว้ยการบีบบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใด ดว้ยการลกัพาตวั ดว้ยการฉ้อโกง ดว้ยการหลอกลวง 
ดว้ยการใชอ้ านาจโดยมิชอบ หรือดว้ยการใชส้ถานะความเส่ียงภยัจากการคา้มนุษยโ์ดยมิชอบ หรือ มี
การใหห้รือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความยนิยอมของบุคคลผูมี้อ านาจควบคุมบุคคล
อ่ืน เพื่อความมุ่งประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อยา่งนอ้ยท่ีสุด ใหร้วมถึง
การแสวงประโยชน์จากการคา้ประเวณีของบุคคลอ่ืน หรือการแสงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็น
ทาส การท าใหต้กอยูใ่ตบ้งัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากร่างกาย 
 จากค านิยามดงักล่าว การคา้มนุษยจ์ะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ 
 1. การกระท า หมายความถึง การกระท าท่ีเป็นธุระจดัหา ล่อไป ขนส่ง พามาจากหรือส่งไป
ยงัท่ีใดท่ีหน่ึง จดัให้อยูอ่าศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคล (Limparangsri, 2016: 224) 
 2. วธีิการ ไดแ้ก่ การใชอุ้บายหลอกลวง บงัคบั ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม ขู่เขญ็ ใชก้  าลงั 
ประทุษร้าย ขู่เข็ญวา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย ใชอ้  านาจครอบง า ผดิคลองธรรม หรือ ข่มขืนใจ 

 
 

 3. วตัถุประสงค ์คือ เพื่อแสงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผูเ้สียหาย เช่น การน าตวัไปเพื่อแสง
หาประโยชน์ทางเพศ เพื่อการอนาจารหรือท าการคา้ประเวณี เอาตวัลงเป็นทาสหรือมีฐานะคลา้ยทาส 
กดข่ีบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการและตดัอวยัวะ (Worachatdecha, 2015: 2) 
 นอกจากการก าหนดนิยามของการคา้มนุษยแ์ลว้ในพิธีสารยงัไดมี้การก าหนดเพิ่มเติมคือ 
 1. พิธีสารในส่วน Annex II ขอ้ 3 (b) ระบุวา่ ความยนิยอมของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ม่
สามารถถูกหยบิยกข้ึนเป็นประเด็นหรือขอ้อา้งท่ีจะท าให้การกระท านั้นๆ ไม่เป็นการคา้มนุษย ์หาก
วา่มีการใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความยนิยอมของผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษย ์
 2. พิธีสาร ขอ้ 3 (c) ใหถื้อวา่การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรับ
ไวซ่ึ้งเด็กเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็น “การคา้มนุษย”์ แมว้า่จะไม่มี
การใชว้ธีิการใดๆ ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และ 
 3. พิธีสาร ขอ้ 3 (d) เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
 จากบทนิยามการคา้มนุษย ์ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime หรือ UNODC) อธิบายวา่กรณี
ดงัต่อไปน้ีถือวา่เป็นการคา้มนุษย ์
 กรณีแรกบุคคลซ่ึงถูกจดัหามาและส่งไปท างานประเทศอ่ืน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจาก
โรงงานและตอ้งท างานตลอดเวลา โดยมีเวลาพกัเพียงเล็กนอ้ย  
 กรณีท่ีสอง การบงัคบัให้แต่งงาน โดยการใชก้ าลงัขม่ขู่ บีบบงัคบัหรือท าร้ายร่างกาย โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและหรือเพื่อเอาเป็นทาส 
 กรณีท่ีสาม สมาชิกในครอบครัวกระท าอาชญากรรม เด็กผูห้ญิงจากครอบครัวถูกส่งใหไ้ป
เป็นทาสหรือส่งไปเพื่อชดใชห้น้ีสิน การกระท าผิดน้ีรวมถึงการรับหรือส่ง เพื่อวตัถุประสงคห์า
ประโยชน์ในทางเพศ หรือการใชแ้รงงาน หรือการเอาเป็นทาส 
 กรณีท่ีส่ี แอนนิตา้หญิงสาวอาย ุ23 ปี อาศยัอยูท่ี่เอเชียกลาง ตอ้งการไปท างานต่างประเทศ 
ต่อมาวนัหน่ึงเห็นประกาศจากทางหนงัสือพิมพรั์บสมคัรไปท างานเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาของ
ประเทศเธอ แอนนาไปสมคัรงานและไดรั้บเลือกไปต่างประเทศ มีผูช้ายน าเธอไปพกัใน 
อพาร์ทเมนทซ่ึ์งมีผูห้ญิงคนอ่ืนพกัอยูจ่  านวนหลายคน เธอถามวา่ผูห้ญิงทั้งหมดน้ีจะไปท างานท่ี
ร้านอาหารใช่ไหม พวกเขาหวัเราะและคนหน่ึงพูดวา่ ร้านอาหาร คุณไม่ไดไ้ปท างานท่ีร้านอาหาร 
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 กรณีแรก จ าเลยโทรหาเด็กหญิง น. ใหห้าเด็กใหห้น่อย เด็กหญิง น. และนายชินกรจึงพา
ผูเ้สียหายซ่ึงอายไุม่เกิน 15 ปี มาขายบริการทางเพศใหแ้ก่จ าเลย โดยยนืรอบริเวณหนา้โรงแรม จ าเลย
ในฐานะผูซ้ื้อบริการทางเพศตกลงซ้ือบริการทางเพศในราคา 1,200 บาท และเป็นผูข้บัรถมารับ
ผูเ้สียหายพาเขา้ไปในโรงแรม เพื่อร่วมประเวณี จ  าเลยมีเจตนาเพียงตอ้งการร่วมประเวณีเท่านั้น เม่ือ
ไม่ปรากฏวา่จ าเลยร่วมรู้เห็นกบัการท่ีเด็กหญิง น. หลอกลวงผูเ้สียหาย จึงรับฟังไม่ไดว้า่จ  าเลยสมคบ
กระท าความผดิฐานคา้มนุษยก์บัเด็กหญิง น. และนายชินกร 
 กรณีท่ีสองนางสาวดรุณีพรากผูเ้สียหายอายกุวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีไปเสียจากนางอ านวย
ผูดู้แล และพาไปท่ีกุฏิวดัซ่ึงจ าเลยพกัอาศยัอยู ่จ  าเลยใหธ้นบตัรสีม่วงกบันางสาวดรุณี แลว้ออกไป 
ปล่อยใหจ้  าเลยกระท าช าเราผูเ้สียหาย  พฤติการณ์ท่ีจ  าเลยรับตวัผูเ้สียหายไวแ้ละกระท าช าเรา ไม่
ปรากฏวา่จ าเลยรับตวัผูเ้สียหายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่อยา่งใด การกระท าของจ าเลยจึง
ไม่เป็นความผดิฐานคา้มนุษย ์
 ในส่วนของกฎหมายระหวา่งประเทศพบวา่การนิยามความผดิฐานคา้มนุษยข์องไทย น ามา
จากการก าหนดนิยามค าวา่ “การคา้มนุษย”์ ในขอ้ 3 ของพิธีสาร พาเลร์โม หรือ Palermo Protocol ท่ี
นานาประเทศลงนามในปี ค.ศ.2000 (United Nation, 2004) ดงัน้ี การคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา 
การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรับไวซ่ึ้งบุคคลดว้ยวธีิการขู่เขญ็ หรือดว้ยการใช้
ก าลงั หรือดว้ยการบีบบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใด ดว้ยการลกัพาตวั ดว้ยการฉ้อโกง ดว้ยการหลอกลวง 
ดว้ยการใชอ้ านาจโดยมิชอบ หรือดว้ยการใชส้ถานะความเส่ียงภยัจากการคา้มนุษยโ์ดยมิชอบ หรือ มี
การใหห้รือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความยนิยอมของบุคคลผูมี้อ านาจควบคุมบุคคล
อ่ืน เพื่อความมุ่งประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อยา่งนอ้ยท่ีสุด ใหร้วมถึง
การแสวงประโยชน์จากการคา้ประเวณีของบุคคลอ่ืน หรือการแสงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็น
ทาส การท าใหต้กอยูใ่ตบ้งัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากร่างกาย 
 จากค านิยามดงักล่าว การคา้มนุษยจ์ะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ 
 1. การกระท า หมายความถึง การกระท าท่ีเป็นธุระจดัหา ล่อไป ขนส่ง พามาจากหรือส่งไป
ยงัท่ีใดท่ีหน่ึง จดัให้อยูอ่าศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคล (Limparangsri, 2016: 224) 
 2. วธีิการ ไดแ้ก่ การใชอุ้บายหลอกลวง บงัคบั ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม ขู่เขญ็ ใชก้  าลงั 
ประทุษร้าย ขู่เข็ญวา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย ใชอ้  านาจครอบง า ผดิคลองธรรม หรือ ข่มขืนใจ 

 
 

 3. วตัถุประสงค ์คือ เพื่อแสงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผูเ้สียหาย เช่น การน าตวัไปเพื่อแสง
หาประโยชน์ทางเพศ เพื่อการอนาจารหรือท าการคา้ประเวณี เอาตวัลงเป็นทาสหรือมีฐานะคลา้ยทาส 
กดข่ีบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการและตดัอวยัวะ (Worachatdecha, 2015: 2) 
 นอกจากการก าหนดนิยามของการคา้มนุษยแ์ลว้ในพิธีสารยงัไดมี้การก าหนดเพิ่มเติมคือ 
 1. พิธีสารในส่วน Annex II ขอ้ 3 (b) ระบุวา่ ความยนิยอมของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ม่
สามารถถูกหยบิยกข้ึนเป็นประเด็นหรือขอ้อา้งท่ีจะท าให้การกระท านั้นๆ ไม่เป็นการคา้มนุษย ์หาก
วา่มีการใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความยนิยอมของผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษย ์
 2. พิธีสาร ขอ้ 3 (c) ใหถื้อวา่การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรับ
ไวซ่ึ้งเด็กเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็น “การคา้มนุษย”์ แมว้า่จะไม่มี
การใชว้ธีิการใดๆ ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และ 
 3. พิธีสาร ขอ้ 3 (d) เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
 จากบทนิยามการคา้มนุษย ์ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime หรือ UNODC) อธิบายวา่กรณี
ดงัต่อไปน้ีถือวา่เป็นการคา้มนุษย ์
 กรณีแรกบุคคลซ่ึงถูกจดัหามาและส่งไปท างานประเทศอ่ืน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจาก
โรงงานและตอ้งท างานตลอดเวลา โดยมีเวลาพกัเพียงเล็กนอ้ย  
 กรณีท่ีสอง การบงัคบัให้แต่งงาน โดยการใชก้ าลงัขม่ขู่ บีบบงัคบัหรือท าร้ายร่างกาย โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและหรือเพื่อเอาเป็นทาส 
 กรณีท่ีสาม สมาชิกในครอบครัวกระท าอาชญากรรม เด็กผูห้ญิงจากครอบครัวถูกส่งใหไ้ป
เป็นทาสหรือส่งไปเพื่อชดใชห้น้ีสิน การกระท าผิดน้ีรวมถึงการรับหรือส่ง เพื่อวตัถุประสงคห์า
ประโยชน์ในทางเพศ หรือการใชแ้รงงาน หรือการเอาเป็นทาส 
 กรณีท่ีส่ี แอนนิตา้หญิงสาวอาย ุ23 ปี อาศยัอยูท่ี่เอเชียกลาง ตอ้งการไปท างานต่างประเทศ 
ต่อมาวนัหน่ึงเห็นประกาศจากทางหนงัสือพิมพรั์บสมคัรไปท างานเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาของ
ประเทศเธอ แอนนาไปสมคัรงานและไดรั้บเลือกไปต่างประเทศ มีผูช้ายน าเธอไปพกัใน 
อพาร์ทเมนทซ่ึ์งมีผูห้ญิงคนอ่ืนพกัอยูจ่  านวนหลายคน เธอถามวา่ผูห้ญิงทั้งหมดน้ีจะไปท างานท่ี
ร้านอาหารใช่ไหม พวกเขาหวัเราะและคนหน่ึงพูดวา่ ร้านอาหาร คุณไม่ไดไ้ปท างานท่ีร้านอาหาร 
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คุณจะตอ้งไปท างานกลางคืน แอนนาถูกควบคุมตวัอยูห่กเดือนและถูกบงัคบัใหค้า้ประเวณีจากนกัคา้
มนุษยผ์ูซ่ึ้งซ้ือเธอมาไม่ก่ีร้อยดอลลาร์ พวกเขาบอกหล่อนวา่เธอเป็นหน้ีพวกเขาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าท่ี
พกัอาศยัและค่าอาหาร พวกเขาท าร้ายเธอเม่ือเธอปฏิเสธท่ีจะคา้ประเวณี 
 กรณีท่ีหา้ B เดินทางไปท่ีต่างประเทศไปหมู่บา้นท่ีเขารู้วา่ยากจนมากและมีครอบครัวใหญ่ 
เขาบอก C ซ่ึงเป็นแม่ของเด็กชาย D อาย ุ9 ปี วา่เขามีงานใหเ้ด็กชาย D ท า เขาจะสอนความรู้เก่ียวกบั
งานใหท้ั้งหมด มีท่ีกินอยูแ่ละมีท่ีพกัอาศยัให ้และมีค่าจา้งใหด้ว้ย B จ่ายเงินให ้C จ านวน 20 ดอลลาร์ 
เป็นค่าตวัเด็ก หลงัจากนั้น B น าตวัเด็กชาย D ไปท างานท่ีโรงงานของ A โดยเด็กชาย D ตอ้งท างาน
โดยมีเด็กชายท่ีอายมุากกวา่สองคนสั่งใหท้  า เขาไดรั้บอาหารปริมาณนอ้ย และเขานอนใตเ้คร่ืองจกัร 
และเขาไดรั้บค่าจา้งเป็นเงิน 1 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ 
 เม่ือพิเคราะห์กรณีตวัอยา่งศึกษาขา้งตน้ พบวา่ส่วนใหญ่แลว้การคา้มนุษยจ์ะเกิดกบั
ครอบครัวท่ียากจนและเก่ียวขอ้งกบัการออกไปท างานต่างประเทศ เพื่อหวงัรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน 
ส่งผลใหมี้ผูเ้สียหายตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยป์ระเภทการบงัคบัใชแ้รงงานและการคา้ประเวณีเป็น
จ านวนมาก นอกจากน้ีกรณีเด็กท่ีอายไุม่เกินสิบแปดปีตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยจ์ะไดรั้บความ
คุม้ครองเป็นอยา่งมาก โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูจ้ดัหา ผูน้ าพา ผูใ้หท่ี้พกัอาศยั ตลอดจนผูรั้บเด็ก
ไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การบงัคบัใชแ้รงงาน การคา้ประเวณี 
การอนาจาร แสวงหาประโยชน์ในทางเพศ ไม่วา่เด็กนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ถือวา่เป็นผูก้ระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์
 ส าหรับกฎหมายไทยความผดิฐานคา้มนุษยน์ั้น ไม่รวมถึงบุคคลผูซ้ื้อเด็กมาเพื่อร่วมประเวณี 
ซ่ึงในจุดน้ีอาจท าใหก้ารคุม้ครองเด็กไม่สอดคลอ้งกบัพิธีสารพาเลร์โมและแนวทางขององคก์ร 
UNODC ซ่ึงตอ้งการคุม้ครองเด็กใหไ้ม่ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์เน่ืองจากตราบใดท่ียงัมีผูซ้ื้อบริการ
ทางเพศจากเด็กอยู ่การปราบปรามการคา้มนุษยใ์นเด็กยอ่มเป็นไปไดย้าก ผูเ้ขียนขอเสนอแนะให ้มี
การตีความใหผู้ซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็กจะตอ้งรับผดิในความผดิฐานคา้มนุษยด์ว้ย ไม่วา่เด็กจะ
ยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 
 
หัวข้อที ่2. ข้อพจิารณาเกีย่วกบัการใช้ดุลพนิิจก าหนดค่าสินไหมทดแทน 
 ในอดีตเหยือ่จากการคา้มนุษยมี์สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนไดต้าม พระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มาตรา 35บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีผูเ้สียหายมีสิทธิและประสงค์

 
 

ท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์ใหพ้นกังานอยัการเรียก
ค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายตามท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัคดีอาญาหรือจะ
ยืน่ค  าร้องในระยะใดระหวา่งท่ีคดีอาญาก าลงัพิจารณาอยูใ่นศาลชั้นตน้ก็ได ้
 ค าพิพากษาในส่วนท่ีเรียกค่าสินไหมทดแทน ให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีท่ีศาลสั่งใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทน ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
และใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาในกรณีน้ีดว้ย 
 ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง และการบงัคบัคดี
ตามวรรคสามมิใหเ้รียกค่าธรรมเนียมและใหน้ าความในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี 
 เม่ือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยมี์สิทธิและประสงคท่ี์จะเรียกค่าสินไหมทดแทน พนกังาน
อยัการจะเป็นผูเ้รียกค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหาย ตามท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยห์รือผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย การเรียกค่าสินไหม
ทดแทนน้ี พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัคดีอาญาหรือจะยืน่ค  าร้องในระยะเวลาใด ระหวา่งท่ี
คดีอาญานั้นก าลงัพิจารณาอยูใ่นศาลชั้นตน้ กรณีศาลสั่งใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนใหถื้อวา่
ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษา โดยการก าหนดค่าสินไหมทดแทน จะพิจารณารวมถึงเหตุท่ีไดรั้บความเสียหาย หรือไดรั้บ
อนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตลอดจน
ความเสียหายอ่ืนท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได ้(Worachatdecha, 2015: 169)  
 นอกจากน้ีผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยย์งัสามารถเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได ้และผูเ้สียหายยงัสามารถขอรับค่าตอบแทนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าผดิทางอาญาของผูอ่ื้นโดยตนมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผดินั้น ไดท่ี้กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านกังานยติุธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั ตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
มาตรา 17 และมาตรา 18 โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้ผูเ้สียหายไดรั้บค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่
ก็ได ้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผดิ และสภาพความเสียหายท่ี
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คุณจะตอ้งไปท างานกลางคืน แอนนาถูกควบคุมตวัอยูห่กเดือนและถูกบงัคบัใหค้า้ประเวณีจากนกัคา้
มนุษยผ์ูซ่ึ้งซ้ือเธอมาไม่ก่ีร้อยดอลลาร์ พวกเขาบอกหล่อนวา่เธอเป็นหน้ีพวกเขาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าท่ี
พกัอาศยัและค่าอาหาร พวกเขาท าร้ายเธอเม่ือเธอปฏิเสธท่ีจะคา้ประเวณี 
 กรณีท่ีหา้ B เดินทางไปท่ีต่างประเทศไปหมู่บา้นท่ีเขารู้วา่ยากจนมากและมีครอบครัวใหญ่ 
เขาบอก C ซ่ึงเป็นแม่ของเด็กชาย D อาย ุ9 ปี วา่เขามีงานใหเ้ด็กชาย D ท า เขาจะสอนความรู้เก่ียวกบั
งานใหท้ั้งหมด มีท่ีกินอยูแ่ละมีท่ีพกัอาศยัให ้และมีค่าจา้งใหด้ว้ย B จ่ายเงินให ้C จ านวน 20 ดอลลาร์ 
เป็นค่าตวัเด็ก หลงัจากนั้น B น าตวัเด็กชาย D ไปท างานท่ีโรงงานของ A โดยเด็กชาย D ตอ้งท างาน
โดยมีเด็กชายท่ีอายมุากกวา่สองคนสั่งใหท้  า เขาไดรั้บอาหารปริมาณนอ้ย และเขานอนใตเ้คร่ืองจกัร 
และเขาไดรั้บค่าจา้งเป็นเงิน 1 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ 
 เม่ือพิเคราะห์กรณีตวัอยา่งศึกษาขา้งตน้ พบวา่ส่วนใหญ่แลว้การคา้มนุษยจ์ะเกิดกบั
ครอบครัวท่ียากจนและเก่ียวขอ้งกบัการออกไปท างานต่างประเทศ เพื่อหวงัรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน 
ส่งผลใหมี้ผูเ้สียหายตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยป์ระเภทการบงัคบัใชแ้รงงานและการคา้ประเวณีเป็น
จ านวนมาก นอกจากน้ีกรณีเด็กท่ีอายไุม่เกินสิบแปดปีตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษยจ์ะไดรั้บความ
คุม้ครองเป็นอยา่งมาก โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูจ้ดัหา ผูน้ าพา ผูใ้หท่ี้พกัอาศยั ตลอดจนผูรั้บเด็ก
ไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การบงัคบัใชแ้รงงาน การคา้ประเวณี 
การอนาจาร แสวงหาประโยชน์ในทางเพศ ไม่วา่เด็กนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ถือวา่เป็นผูก้ระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์
 ส าหรับกฎหมายไทยความผดิฐานคา้มนุษยน์ั้น ไม่รวมถึงบุคคลผูซ้ื้อเด็กมาเพื่อร่วมประเวณี 
ซ่ึงในจุดน้ีอาจท าใหก้ารคุม้ครองเด็กไม่สอดคลอ้งกบัพิธีสารพาเลร์โมและแนวทางขององคก์ร 
UNODC ซ่ึงตอ้งการคุม้ครองเด็กใหไ้ม่ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์เน่ืองจากตราบใดท่ียงัมีผูซ้ื้อบริการ
ทางเพศจากเด็กอยู ่การปราบปรามการคา้มนุษยใ์นเด็กยอ่มเป็นไปไดย้าก ผูเ้ขียนขอเสนอแนะให ้มี
การตีความใหผู้ซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็กจะตอ้งรับผดิในความผดิฐานคา้มนุษยด์ว้ย ไม่วา่เด็กจะ
ยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 
 
หัวข้อที ่2. ข้อพจิารณาเกีย่วกบัการใช้ดุลพนิิจก าหนดค่าสินไหมทดแทน 
 ในอดีตเหยือ่จากการคา้มนุษยมี์สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนไดต้าม พระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มาตรา 35บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีผูเ้สียหายมีสิทธิและประสงค์

 
 

ท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์ใหพ้นกังานอยัการเรียก
ค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายตามท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัคดีอาญาหรือจะ
ยืน่ค  าร้องในระยะใดระหวา่งท่ีคดีอาญาก าลงัพิจารณาอยูใ่นศาลชั้นตน้ก็ได ้
 ค าพิพากษาในส่วนท่ีเรียกค่าสินไหมทดแทน ให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีท่ีศาลสั่งใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทน ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
และใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาในกรณีน้ีดว้ย 
 ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง และการบงัคบัคดี
ตามวรรคสามมิใหเ้รียกค่าธรรมเนียมและใหน้ าความในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามา
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี 
 เม่ือผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยมี์สิทธิและประสงคท่ี์จะเรียกค่าสินไหมทดแทน พนกังาน
อยัการจะเป็นผูเ้รียกค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหาย ตามท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยห์รือผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย การเรียกค่าสินไหม
ทดแทนน้ี พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัคดีอาญาหรือจะยืน่ค  าร้องในระยะเวลาใด ระหวา่งท่ี
คดีอาญานั้นก าลงัพิจารณาอยูใ่นศาลชั้นตน้ กรณีศาลสั่งใหช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนใหถื้อวา่
ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษา โดยการก าหนดค่าสินไหมทดแทน จะพิจารณารวมถึงเหตุท่ีไดรั้บความเสียหาย หรือไดรั้บ
อนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตลอดจน
ความเสียหายอ่ืนท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได ้(Worachatdecha, 2015: 169)  
 นอกจากน้ีผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยย์งัสามารถเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได ้และผูเ้สียหายยงัสามารถขอรับค่าตอบแทนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าผดิทางอาญาของผูอ่ื้นโดยตนมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผดินั้น ไดท่ี้กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านกังานยติุธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั ตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
มาตรา 17 และมาตรา 18 โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้ผูเ้สียหายไดรั้บค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่
ก็ได ้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผดิ และสภาพความเสียหายท่ี
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ผูเ้สียหายไดรั้บ รวมทั้งโอกาสท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดว้ย (Office 
of the Judiciary, 2017) 
 ต่อมาภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 ไดว้าง
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเรียกค่าสินไหมทดแทนไวด้งัน้ี 
 มาตรา 13 บญัญติัวา่ การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัฟ้องคดีอาญาหรือจะยืน่ค  าร้อง
เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก่อนท่ีศาลจะมี
ค าวนิิจฉยัช้ีขาดคดี 
 ถึงแมไ้ม่มีค  าขอใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง หากศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย 
ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาใหจ้  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายตามจ านวนท่ี
เห็นสมควรก็ได ้ค าสั่งดงักล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผูเ้สียหายในอนัท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพง่เพื่อ
เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ียงัขาดอยู ่
 มาตรา 14 บญัญติัวา่ นอกจากการใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 แลว้ ถา้ปรากฏวา่
ในการกระท าความผดิมีการกระท าทารุณกรรม หน่วงเหน่ียวกกัขงั ท าร้ายร่างกาย หรือกดข่ีข่มเหง 
โดยขาดมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรงต่อผูเ้สียหาย เม่ือศาลมีค าพิพากษาใหจ้  าเลยชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนแก่ผูเ้สียหาย ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนไดต้ามท่ี
เห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลประโยชน์
ท่ีจ  าเลยไดรั้บฐานะทางการเงินของจ าเลย ตลอดจนประวติัการกระท าความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษย์
ของจ าเลยประกอบดว้ย 
 มาตรา 15 บญัญติัวา่ ค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษ ใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาคดีอาญา และในกรณีท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ีตอ้งมีการ
บงัคบัคดีใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ในการน้ีใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื่อบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
 ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 ตลอดจนการ
บงัคบัคดีตามวรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

 
 

 จากบทบญัญติัขา้งตน้นั้น การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายใหม่นั้น พนกังานอยัการ
จะขอรวมไปกบัค าฟ้องคดีอาญา หรือในระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ก็ไดท้ั้งน้ีไม่ตดัสิทธิของ
ผูเ้สียหายท่ีจะยืน่ค  าร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งวนิิจฉยัคดี แมไ้ม่มีค  าขอใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทน หากศาลมีค า
พิพากษาลงโทษจ าเลย ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาใหจ้  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย
ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรก็ไดค้  าสั่งดงักล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผูเ้สียหายในอนัท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็น
คดีแพง่เพื่อเรียกเอาส่วนท่ียงัขาด (Pranitphonlakrang, 2016) 

อยา่งไรก็ดีถา้ปรากฏวา่ในการกระท าความผดิ มีการทารุณกรรม หน่วงเหน่ียวกกัขงั ท าร้าย
ร่างกาย หรือ กดข่ีข่มเหงโดยขาดมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรงต่อผูเ้สียหาย ศาลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลยจ่าย
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนได ้โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุนแรงของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลประโยชน์ท่ีจ  าเลยไดรั้บ ฐานะทางการเงินของจ าเลย ประวติัการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องจ าเลย ทั้งน้ีค  าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย
เพื่อการลงโทษ ใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา  

ในกรณีท่ีตอ้งมีการบงัคบัคดี ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาโดยกระทรวง
พฒันาสังคมฯ หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายเพื่อบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา โดย
ด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตลอดจนการบงัคบัคดีผูเ้สียหายจะไดรั้บยกเวน้
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง (Thabattanont, 2017) 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายใหม่กบัหลกัการในอดีต มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
 1. ผูมี้อ านาจยืน่ค  าร้อง พนกังานอยัการจะเป็นผูมี้สิทธิร้องขอเหมือนกนั แต่กฎหมายใหม่ลด
ขั้นตอนโดยพนกังานอยัการไม่จ  าตอ้งรอขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ก็สามารถมีสิทธิขอรวมไปในคดีอาญาหรือยื่นค าร้อง
ก่อนศาลชั้นตน้มีค าพิพากษา นอกจากน้ีกฎหมายใหม่ยงัก าหนดใหก้รณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษ
จ าเลย ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาให้จ  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายตามจ านวนท่ี
เห็นสมควรก็ได ้ทั้งน้ีไม่กระทบสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพง่เพื่อเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนท่ียงัขาดอยู ่
 2. ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ในอดีตไม่มีการก าหนดหลกัการน้ีไว ้ผูเ้สียหายจึงไม่สามารถ
เรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได ้แต่กฎหมายใหม่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ศาลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลย
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ผูเ้สียหายไดรั้บ รวมทั้งโอกาสท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดว้ย (Office 
of the Judiciary, 2017) 
 ต่อมาภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 ไดว้าง
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเรียกค่าสินไหมทดแทนไวด้งัน้ี 
 มาตรา 13 บญัญติัวา่ การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัฟ้องคดีอาญาหรือจะยืน่ค  าร้อง
เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก่อนท่ีศาลจะมี
ค าวนิิจฉยัช้ีขาดคดี 
 ถึงแมไ้ม่มีค  าขอใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง หากศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย 
ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาใหจ้  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายตามจ านวนท่ี
เห็นสมควรก็ได ้ค าสั่งดงักล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผูเ้สียหายในอนัท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพง่เพื่อ
เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ียงัขาดอยู ่
 มาตรา 14 บญัญติัวา่ นอกจากการใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 แลว้ ถา้ปรากฏวา่
ในการกระท าความผดิมีการกระท าทารุณกรรม หน่วงเหน่ียวกกัขงั ท าร้ายร่างกาย หรือกดข่ีข่มเหง 
โดยขาดมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรงต่อผูเ้สียหาย เม่ือศาลมีค าพิพากษาใหจ้  าเลยชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนแก่ผูเ้สียหาย ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนไดต้ามท่ี
เห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลประโยชน์
ท่ีจ  าเลยไดรั้บฐานะทางการเงินของจ าเลย ตลอดจนประวติัการกระท าความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษย์
ของจ าเลยประกอบดว้ย 
 มาตรา 15 บญัญติัวา่ ค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษ ใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาคดีอาญา และในกรณีท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ีตอ้งมีการ
บงัคบัคดีใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ในการน้ีใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื่อบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
 ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 ตลอดจนการ
บงัคบัคดีตามวรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

 
 

 จากบทบญัญติัขา้งตน้นั้น การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายใหม่นั้น พนกังานอยัการ
จะขอรวมไปกบัค าฟ้องคดีอาญา หรือในระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ก็ไดท้ั้งน้ีไม่ตดัสิทธิของ
ผูเ้สียหายท่ีจะยืน่ค  าร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งวนิิจฉยัคดี แมไ้ม่มีค  าขอใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทน หากศาลมีค า
พิพากษาลงโทษจ าเลย ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาใหจ้  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย
ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรก็ไดค้  าสั่งดงักล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผูเ้สียหายในอนัท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็น
คดีแพง่เพื่อเรียกเอาส่วนท่ียงัขาด (Pranitphonlakrang, 2016) 

อยา่งไรก็ดีถา้ปรากฏวา่ในการกระท าความผดิ มีการทารุณกรรม หน่วงเหน่ียวกกัขงั ท าร้าย
ร่างกาย หรือ กดข่ีข่มเหงโดยขาดมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรงต่อผูเ้สียหาย ศาลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลยจ่าย
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนได ้โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุนแรงของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลประโยชน์ท่ีจ  าเลยไดรั้บ ฐานะทางการเงินของจ าเลย ประวติัการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องจ าเลย ทั้งน้ีค  าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย
เพื่อการลงโทษ ใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา  

ในกรณีท่ีตอ้งมีการบงัคบัคดี ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาโดยกระทรวง
พฒันาสังคมฯ หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายเพื่อบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา โดย
ด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตลอดจนการบงัคบัคดีผูเ้สียหายจะไดรั้บยกเวน้
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง (Thabattanont, 2017) 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายใหม่กบัหลกัการในอดีต มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
 1. ผูมี้อ านาจยืน่ค  าร้อง พนกังานอยัการจะเป็นผูมี้สิทธิร้องขอเหมือนกนั แต่กฎหมายใหม่ลด
ขั้นตอนโดยพนกังานอยัการไม่จ  าตอ้งรอขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ก็สามารถมีสิทธิขอรวมไปในคดีอาญาหรือยื่นค าร้อง
ก่อนศาลชั้นตน้มีค าพิพากษา นอกจากน้ีกฎหมายใหม่ยงัก าหนดใหก้รณีศาลมีค าพิพากษาลงโทษ
จ าเลย ศาลจะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาให้จ  าเลยใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายตามจ านวนท่ี
เห็นสมควรก็ได ้ทั้งน้ีไม่กระทบสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพง่เพื่อเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนท่ียงัขาดอยู ่
 2. ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ในอดีตไม่มีการก าหนดหลกัการน้ีไว ้ผูเ้สียหายจึงไม่สามารถ
เรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได ้แต่กฎหมายใหม่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ศาลมีอ านาจสั่งใหจ้  าเลย
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จ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้
 3. ในส่วนของค าพิพากษานั้นจะเหมือนกนั กล่าวคือค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่า
สินไหมทดแทนให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ีตอ้งมีการบงัคบัคดี
ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหม
ทดแทนตลอดจนการบงัคบัคดี ผูเ้สียหายใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม ส่วนขอ้แตกต่างก็คือ ในอดีต
มีการก าหนดให้อธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาในกรณีน้ีดว้ย ส่วน
ในกฎหมายใหม่ก าหนดใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื่อ
บงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามผลของค าพิพากษา 
 ส าหรับการพิจารณาเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยยีวยาผูเ้สียหายในกฎหมายต่างประเทศมี
การวางแนวทางดงัน้ี 
 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติขอ้ 25 (2) (United Nations, 
2004)   ก าหนดให้รัฐภาคีสร้างกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายจากการกระท า
ความผดิท่ีอนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงสามารถไดรั้บชดใชค้่าสินไหมทดแทนและการเยยีวยา 
 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติขอ้ 14 ก าหนดใหรั้ฐภาคีให้
ความส าคญัในการพิจารณาคืนทรัพยสิ์นซ่ึงไดม้าจากการก่ออาชญากรรมท่ีรัฐภาคไดริ้บไว ้หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีไดริ้บไวใ้หแ้ก่รัฐภาคีท่ีร้องขอ เพื่อให้รัฐผูร้้องขอสามารถชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่
เหยือ่อาชญากรรม 
 พิธีสารพาเลร์โมขอ้ 6(6) ก าหนดให้รัฐภาคีตอ้งรับประกนัวา่กฎหมายภายในของรัฐนั้น มี
มาตรการซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ดรั้บค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) วางหลกัเกณฑใ์นการเรียกค่าสินไหมทดแทนของเหยือ่อาชญากรรมไว้
ดงัน้ี 
 1. การใชสิ้ทธิเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเหยื่อจะตอ้งง่ายและไม่เป็นการสร้างภาระ 
 2. ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเรียกร้องหรือด าเนินการใหไ้ดรั้บค่าสินไหมทดแทน 

 
 

 3. ค่าสินไหมทดแทนจะตอ้งเหมาะสมกบัความร้ายแรงซ่ึงเหยือ่ไดรั้บจากการคา้มนุษยใ์น
บางกรณีอาจจะตอ้งน าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใชด้ว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิอยา่งร้ายแรง การคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจะตอ้งพิจารณาเช่ือมโยงกบัความ
ร ่ ารวยของผูก้ระท าความผิด 
 4. ระบบกฎหมายภายในตอ้งรับประกนัวา่เหยือ่ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนแน่นอน 
 นอกจากน้ียงัวางหลกัเกณฑว์า่การค านวณสินไหมทดแทนนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 1. ค่าจา้งท่ีไม่ไดรั้บ  2. ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  3. ค่าจา้งท่ีถูกหกัจากการฉอ้ฉล หรือ
จ่ายเป็นค่าท่ีพกั ค่าเดินทางหรือค่ารักษาความปลอดภยั  4. ค่าธรรมเนียมท่ีผดิกฎหมายซ่ึงจ่ายใหผู้ ้
เป็นธุระจดัหาหรือตวัแทนหางานหรือเพื่อการลกัลอบเขา้เมืองหรือค่าขนส่ง  5. ค่าปรับท่ีนกัคา้มนุษย์
อา้งข้ึนวา่เหยือ่ประพฤติตวัไม่ดี 6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 7. ค่าสูญเสียโอกาสขณะท่ีตกเป็น
เหยือ่ 8. ค่าความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ 9. การปฏิบติัอยา่งไร้มนุษยธรรม (UNOC Anti-
human trafficking manual for criminal justice practitioners Module 13, 2009: 10) 
 เม่ือวิเคราะห์หลกัการในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัหลกัการของต่างประเทศแลว้ พบวา่
หลกัการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายวธีิพิจารณาความคดีคา้มนุษยฯ์ นั้น น าหลกัการส่วน
ใหญ่มาจากแนวทางของ UNODC ทั้งแนวทางการเรียกค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใน
คดีอาญา และการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการน าหลกัค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมา
ปรับใช ้แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการใชก้ารตีความ ผูเ้ขียนขอเสนอการน าหลกัคิดค่าค านวณค่า
สินไหมทดแทนของส านกังานฯ มาปรับใช ้คือ ตอ้งค านึงถึงหลกัการท่ี UNODC ใหแ้นวทางไว ้9 
ประการดงักล่าว ส่วนในเร่ืองค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น นอกจากพิจารณาความร้ายแรงของการ
กระท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ สมควรตอ้งพิจารณาความร ่ ารวยของผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงได้
รับมาจากการคา้มนุษยป์ระกอบดว้ย ตลอดจนความเพียงพอต่อการเยยีวยาสภาพร่างกาย จิตใจ และ
การป้องกนัไม่ใหเ้หยือ่กลบัเขา้มาสู่วงจรการคา้มนุษยอี์กคร้ังหน่ึงเป็นส าคญั 
 
หัวข้อที ่3. การพจิารณาข้อมูลทีส่ าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทีศ่าลจะใช้ดุลพนิิจลดโทษน้อยกว่า
ทีก่ฎหมายก าหนดไว้ได้ 
 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 มาตรา 20 บญัญติัวา่ ในคดีคา้มนุษย ์ถา้
ศาลเห็นวา่ผูก้ระท าความผดิผูใ้ดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปราบปราม
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จ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้
 3. ในส่วนของค าพิพากษานั้นจะเหมือนกนั กล่าวคือค าพิพากษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่า
สินไหมทดแทนให้รวมเป็นส่วนหน่ึงแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ีตอ้งมีการบงัคบัคดี
ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหม
ทดแทนตลอดจนการบงัคบัคดี ผูเ้สียหายใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม ส่วนขอ้แตกต่างก็คือ ในอดีต
มีการก าหนดให้อธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีด าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาในกรณีน้ีดว้ย ส่วน
ในกฎหมายใหม่ก าหนดใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื่อ
บงัคบัคดีใหเ้ป็นไปตามผลของค าพิพากษา 
 ส าหรับการพิจารณาเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยยีวยาผูเ้สียหายในกฎหมายต่างประเทศมี
การวางแนวทางดงัน้ี 
 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติขอ้ 25 (2) (United Nations, 
2004)   ก าหนดให้รัฐภาคีสร้างกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายจากการกระท า
ความผดิท่ีอนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงสามารถไดรั้บชดใชค้่าสินไหมทดแทนและการเยยีวยา 
 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติขอ้ 14 ก าหนดใหรั้ฐภาคีให้
ความส าคญัในการพิจารณาคืนทรัพยสิ์นซ่ึงไดม้าจากการก่ออาชญากรรมท่ีรัฐภาคไดริ้บไว ้หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีไดริ้บไวใ้หแ้ก่รัฐภาคีท่ีร้องขอ เพื่อให้รัฐผูร้้องขอสามารถชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่
เหยือ่อาชญากรรม 
 พิธีสารพาเลร์โมขอ้ 6(6) ก าหนดให้รัฐภาคีตอ้งรับประกนัวา่กฎหมายภายในของรัฐนั้น มี
มาตรการซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ดรั้บค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) วางหลกัเกณฑใ์นการเรียกค่าสินไหมทดแทนของเหยือ่อาชญากรรมไว้
ดงัน้ี 
 1. การใชสิ้ทธิเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเหยื่อจะตอ้งง่ายและไม่เป็นการสร้างภาระ 
 2. ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเรียกร้องหรือด าเนินการใหไ้ดรั้บค่าสินไหมทดแทน 

 
 

 3. ค่าสินไหมทดแทนจะตอ้งเหมาะสมกบัความร้ายแรงซ่ึงเหยือ่ไดรั้บจากการคา้มนุษยใ์น
บางกรณีอาจจะตอ้งน าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใชด้ว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิอยา่งร้ายแรง การคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจะตอ้งพิจารณาเช่ือมโยงกบัความ
ร ่ ารวยของผูก้ระท าความผิด 
 4. ระบบกฎหมายภายในตอ้งรับประกนัวา่เหยือ่ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนแน่นอน 
 นอกจากน้ียงัวางหลกัเกณฑว์า่การค านวณสินไหมทดแทนนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 1. ค่าจา้งท่ีไม่ไดรั้บ  2. ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  3. ค่าจา้งท่ีถูกหกัจากการฉอ้ฉล หรือ
จ่ายเป็นค่าท่ีพกั ค่าเดินทางหรือค่ารักษาความปลอดภยั  4. ค่าธรรมเนียมท่ีผดิกฎหมายซ่ึงจ่ายใหผู้ ้
เป็นธุระจดัหาหรือตวัแทนหางานหรือเพื่อการลกัลอบเขา้เมืองหรือค่าขนส่ง  5. ค่าปรับท่ีนกัคา้มนุษย์
อา้งข้ึนวา่เหยือ่ประพฤติตวัไม่ดี 6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 7. ค่าสูญเสียโอกาสขณะท่ีตกเป็น
เหยือ่ 8. ค่าความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ 9. การปฏิบติัอยา่งไร้มนุษยธรรม (UNOC Anti-
human trafficking manual for criminal justice practitioners Module 13, 2009: 10) 
 เม่ือวิเคราะห์หลกัการในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบัหลกัการของต่างประเทศแลว้ พบวา่
หลกัการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายวธีิพิจารณาความคดีคา้มนุษยฯ์ นั้น น าหลกัการส่วน
ใหญ่มาจากแนวทางของ UNODC ทั้งแนวทางการเรียกค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใน
คดีอาญา และการบงัคบัคดีใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการน าหลกัค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมา
ปรับใช ้แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการใชก้ารตีความ ผูเ้ขียนขอเสนอการน าหลกัคิดค่าค านวณค่า
สินไหมทดแทนของส านกังานฯ มาปรับใช ้คือ ตอ้งค านึงถึงหลกัการท่ี UNODC ใหแ้นวทางไว ้9 
ประการดงักล่าว ส่วนในเร่ืองค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น นอกจากพิจารณาความร้ายแรงของการ
กระท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ สมควรตอ้งพิจารณาความร ่ ารวยของผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงได้
รับมาจากการคา้มนุษยป์ระกอบดว้ย ตลอดจนความเพียงพอต่อการเยยีวยาสภาพร่างกาย จิตใจ และ
การป้องกนัไม่ใหเ้หยือ่กลบัเขา้มาสู่วงจรการคา้มนุษยอี์กคร้ังหน่ึงเป็นส าคญั 
 
หัวข้อที ่3. การพจิารณาข้อมูลทีส่ าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทีศ่าลจะใช้ดุลพนิิจลดโทษน้อยกว่า
ทีก่ฎหมายก าหนดไว้ได้ 
 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 มาตรา 20 บญัญติัวา่ ในคดีคา้มนุษย ์ถา้
ศาลเห็นวา่ผูก้ระท าความผดิผูใ้ดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปราบปราม
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การกระท าผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยต่์อพนกังานฝ่ายปกครอง 
หรือต ารวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นต ่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
ความผดินั้น 
 ในคดีคา้มนุษย ์ถา้ศาลเห็นวา่ผูก้ระท าความผดิใดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการปราบปรามการกระท าความผดิต่อเจา้พนกังาน ศาลจะใชดุ้ลพินิจลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่
อตัราโทษขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นก็ได ้
 การปรับใชบ้ทบญัญติัดงักล่าว จึงเกิดปัญหาวา่ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ี
เขา้หลกัเกณฑเ์ป็นเช่นไร ผูว้ิจยัเห็นวา่ บทบญัญติัมาตรา 20 วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 บญัญติัวา่ ถา้ศาลเห็นวา่
ผูก้ระท าความผดิผูใ้ดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการปราบปรามการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษต่อพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาล
จะลงโทษนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นต ่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นก็ไดแ้ละเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบักฎหมายเยอรมนั พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 1982 
มาตรา 31 บญัญติัวา่ ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจลดโทษ (ตามมาตรา 49 Abs. 2 ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมนั) หรือยกเวน้โทษ (ตามมาตรา 29 Abs. 1, 2, 4 หรือ 6) หากผูก้ระท าความผดิ 1. ดว้ยความ
สมคัรใจเปิดเผยความรับรู้ท่ีเป็นการสนบัสนุนอนัส าคญัท่ีจะท าใหค้วามผดิท่ีเขามีส่วนร่วมในการ
กระท าผดินั้นไดรั้บการเปิดเผยออกมา 2. ดว้ยความสมคัรใจเปิดเผยความรับรู้ของผูก้ระท าผดิแก่
หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (มาตรา 29 Abs. 3, 
29a Abs. 1, 30a Abs. 1) ซ่ึงตนไดรั้บรู้มาถึงแผนการดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงเวลาท่ีจะสามารถขดัขวาง
การกระท าความผดิดงักล่าวได ้
 ดว้ยเหตุน้ี ในการตีความถอ้ยค า “ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
ปราบปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัการปราบปรามการคา้มนุษย.์..” สามารถน าหลกัเกณฑต์าม
มาตรา 100/2 ของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ฯ และ มาตรา 31 พระราชบญัญติัยาเสพติดของ
กฎหมายเยอรมนัมาปรับใช ้ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 กรณีมาตรา 100/2 ศาลไทยตีความวา่ ขอ้มูลท่ีใหน้ั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเจา้พนกังานไม่รู้มา
ก่อน เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7872/2551  และ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 526/2551ท่ีวนิิจฉยัวา่ การซุกซ่อน
เมทแอมเฟตามีโดยการฝังดิน หรือซ่อนไวใ้นหมอ้หุงขา้วและค าพิพากษาฎีกาท่ี 4143/2554 ประชุม

 
 

ใหญ่ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6287/2553ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2049/2551 ซ่ึงเจา้พนกังานต ารวจไม่สามารถรู้
ไดเ้ลย หากจ าเลยไม่ใหข้อ้มูล แต่หากวางไวใ้นท่ีเปิดเผย เจา้พนกังานสามารถรู้ไดจ้ากการตรวจคน้ 
จากการสอบสวนหาข่าว ก็ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ซ่อนไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ในห้องน ้าวางไวใ้น
หอ้งน ้า เป็นตน้ 
 นอกจาน้ีขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นประโยชน์จนคน้พบส่ิงผดิกฎหมายท่ีซุกซ่อนอยู ่หรือ
สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิอ่ืนมาลงโทษได ้เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1904/2551และ 2769/2550 
จ  าเลยเป็นสายลบัช่วยล่อซ้ือจนจบักุมผูก้ระท าความผดิได ้ขอ้มูลท่ีจ  าเลยใหส้ามารถจบักุมพอ่คา้ใหญ่
รายใหญ่ได ้เป็นตน้ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3072/2553 ค  าพิพากษาฎีกาท่ี 4419/2551  8971/2551 
2495/2550 หากขอ้มูลท่ีใหไ้ม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิอ่ืนมาลงโทษได ้ก็
ไม่ถือวา่เป็นประโยชน์ 
 ในส่วนของกฎหมายเยอรมนั พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) มาตรา 31 มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี
(หมายเหตุทา้ยค าพิพากษาฎีกาท่ี 2777/2547 โดย แสงวิโรจน์พฒัน์) 
 1. การใหข้อ้มูลนั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เคยรู้มาก่อน ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่
เพียงบางส่วน และตอ้งเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การปราบปรามการกระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น 
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยมานั้นสามารถน าไปสู่การจบักุมผูก้ระท าความผดิรายอ่ืนได ้
 2. การใหข้อ้มูลจะตอ้งเป็นการใหข้อ้เทจ็จริงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การระบุช่ือผูร่้วมกระท า
ความผดิ หรือการเปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิของผูร่้วมกระท าความผดิ การบอก
แหล่งท่ีซ่อนของยาเสพติด เป็นตน้ การใหข้อ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นขอ้สันนิษฐานใดๆ ไม่ถือวา่เป็น
การเพียงพอ 
 3. การใหข้อ้มูลตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 
 4. การใหข้อ้มูลตอ้งมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่การปราบปรามการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัยาเสพติด กล่าวคือ จากการใหข้อ้มูลของผูก้ระท าความผดิจะตอ้งท าใหส้ามารถระบุตวัผู ้
สงสัยวา่ไดก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และตอ้งสามารถพิสูจน์การกระท าความผิดของผูต้อ้ง
สงสัยไดด้ว้ย 
 5. การใหข้อ้มูลตอ้งสามารถท าใหก้ารกระท าความผดิท่ียงัไม่เปิดเผยไดรั้บการเปิดเผย หรือ
การกระท าความผดิท่ีเปิดเผยแลว้ไดรั้บการเปิดเผยมากยิง่ข้ึน 
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การกระท าผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยต่์อพนกังานฝ่ายปกครอง 
หรือต ารวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นต ่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
ความผดินั้น 
 ในคดีคา้มนุษย ์ถา้ศาลเห็นวา่ผูก้ระท าความผดิใดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการปราบปรามการกระท าความผดิต่อเจา้พนกังาน ศาลจะใชดุ้ลพินิจลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่
อตัราโทษขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นก็ได ้
 การปรับใชบ้ทบญัญติัดงักล่าว จึงเกิดปัญหาวา่ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ี
เขา้หลกัเกณฑเ์ป็นเช่นไร ผูว้ิจยัเห็นวา่ บทบญัญติัมาตรา 20 วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 บญัญติัวา่ ถา้ศาลเห็นวา่
ผูก้ระท าความผดิผูใ้ดไดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการปราบปรามการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษต่อพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาล
จะลงโทษนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นต ่าท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นก็ไดแ้ละเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบักฎหมายเยอรมนั พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 1982 
มาตรา 31 บญัญติัวา่ ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจลดโทษ (ตามมาตรา 49 Abs. 2 ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมนั) หรือยกเวน้โทษ (ตามมาตรา 29 Abs. 1, 2, 4 หรือ 6) หากผูก้ระท าความผดิ 1. ดว้ยความ
สมคัรใจเปิดเผยความรับรู้ท่ีเป็นการสนบัสนุนอนัส าคญัท่ีจะท าใหค้วามผดิท่ีเขามีส่วนร่วมในการ
กระท าผดินั้นไดรั้บการเปิดเผยออกมา 2. ดว้ยความสมคัรใจเปิดเผยความรับรู้ของผูก้ระท าผดิแก่
หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (มาตรา 29 Abs. 3, 
29a Abs. 1, 30a Abs. 1) ซ่ึงตนไดรั้บรู้มาถึงแผนการดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงเวลาท่ีจะสามารถขดัขวาง
การกระท าความผดิดงักล่าวได ้
 ดว้ยเหตุน้ี ในการตีความถอ้ยค า “ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
ปราบปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัการปราบปรามการคา้มนุษย.์..” สามารถน าหลกัเกณฑต์าม
มาตรา 100/2 ของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ฯ และ มาตรา 31 พระราชบญัญติัยาเสพติดของ
กฎหมายเยอรมนัมาปรับใช ้ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 กรณีมาตรา 100/2 ศาลไทยตีความวา่ ขอ้มูลท่ีใหน้ั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเจา้พนกังานไม่รู้มา
ก่อน เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7872/2551  และ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 526/2551ท่ีวนิิจฉยัวา่ การซุกซ่อน
เมทแอมเฟตามีโดยการฝังดิน หรือซ่อนไวใ้นหมอ้หุงขา้วและค าพิพากษาฎีกาท่ี 4143/2554 ประชุม

 
 

ใหญ่ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6287/2553ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2049/2551 ซ่ึงเจา้พนกังานต ารวจไม่สามารถรู้
ไดเ้ลย หากจ าเลยไม่ใหข้อ้มูล แต่หากวางไวใ้นท่ีเปิดเผย เจา้พนกังานสามารถรู้ไดจ้ากการตรวจคน้ 
จากการสอบสวนหาข่าว ก็ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ซ่อนไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ในห้องน ้าวางไวใ้น
หอ้งน ้า เป็นตน้ 
 นอกจาน้ีขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นประโยชน์จนคน้พบส่ิงผดิกฎหมายท่ีซุกซ่อนอยู ่หรือ
สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิอ่ืนมาลงโทษได ้เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1904/2551และ 2769/2550 
จ  าเลยเป็นสายลบัช่วยล่อซ้ือจนจบักุมผูก้ระท าความผดิได ้ขอ้มูลท่ีจ  าเลยใหส้ามารถจบักุมพอ่คา้ใหญ่
รายใหญ่ได ้เป็นตน้ ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3072/2553 ค  าพิพากษาฎีกาท่ี 4419/2551  8971/2551 
2495/2550 หากขอ้มูลท่ีใหไ้ม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิอ่ืนมาลงโทษได ้ก็
ไม่ถือวา่เป็นประโยชน์ 
 ในส่วนของกฎหมายเยอรมนั พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) มาตรา 31 มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี
(หมายเหตุทา้ยค าพิพากษาฎีกาท่ี 2777/2547 โดย แสงวิโรจน์พฒัน์) 
 1. การใหข้อ้มูลนั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เคยรู้มาก่อน ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่
เพียงบางส่วน และตอ้งเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การปราบปรามการกระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น 
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยมานั้นสามารถน าไปสู่การจบักุมผูก้ระท าความผดิรายอ่ืนได ้
 2. การใหข้อ้มูลจะตอ้งเป็นการใหข้อ้เทจ็จริงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การระบุช่ือผูร่้วมกระท า
ความผดิ หรือการเปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิของผูร่้วมกระท าความผดิ การบอก
แหล่งท่ีซ่อนของยาเสพติด เป็นตน้ การใหข้อ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นขอ้สันนิษฐานใดๆ ไม่ถือวา่เป็น
การเพียงพอ 
 3. การใหข้อ้มูลตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 
 4. การใหข้อ้มูลตอ้งมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่การปราบปรามการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัยาเสพติด กล่าวคือ จากการใหข้อ้มูลของผูก้ระท าความผดิจะตอ้งท าใหส้ามารถระบุตวัผู ้
สงสัยวา่ไดก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และตอ้งสามารถพิสูจน์การกระท าความผิดของผูต้อ้ง
สงสัยไดด้ว้ย 
 5. การใหข้อ้มูลตอ้งสามารถท าใหก้ารกระท าความผดิท่ียงัไม่เปิดเผยไดรั้บการเปิดเผย หรือ
การกระท าความผดิท่ีเปิดเผยแลว้ไดรั้บการเปิดเผยมากยิง่ข้ึน 
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 6. แมว้า่ขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยนั้นจะมีความเหมาะสมก็ตาม แต่การท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ
การลดโทษก็ยงัอยูใ่นดุลพินิจของศาล 
 
หัวข้อที ่4. ปัญหาการตรวจฟ้องและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยในระบบไต่สวน 
 การตรวจฟ้องในคดีคา้มนุษย ์พ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ มาตรา 23 บญัญติัวา่ ฟ้อง
ตอ้งท าเป็นหนงัสือมีขอ้ความตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ฟ้องไม่ถูกตอ้ง ใหศ้าลมีค าสั่งใหโ้จทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง 

การฟ้องคดีคา้มนุษยต์อ้งท าเป็นหนงัสือและตอ้งบรรยายฟ้องใหค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นตาม 
มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา โดยการกล่าวหาวา่ จ าเลยกระท าความผดิ
ฐานคา้มนุษย ์ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ไม่วา่จะมีขอ้หาความผดิ
อ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ฟ้องไม่ถูกตอ้ง ศาลมีอ านาจสั่งใหโ้จทกแ์กฟ้้องให้
ถูกตอ้ง ม. 23 ซ่ึงประเด็นปัญหาในเร่ืองแกฟ้้องนั้นมีขอ้พิจารณาวา่หากฟ้องขาดองคป์ระกอบ
ความผดิ ศาลมีอ านาจสั่งใหโ้จทกแ์กห้รือไม่ 
 ขอ้พิจารณาปัญหาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นวา่ หลกัการแกฟ้้องนั้นสมควรตอ้งน าประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 161 บญัญติัวา่ ถา้ฟ้องไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหศ้าลสั่ง
โจทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทบัฟ้องมาปรับใช ้ทั้งน้ีตามพ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้
มนุษยฯ์ มาตรา 23 บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัและขอ้บงัคบัดงักล่าว ใหน้ าบทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาปรับใชบ้งัคบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 เม่ือพิจารณาบทบญัญติัขา้งตน้ หากมีการน าเอาค าฟ้องท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมายืน่ต่อศาล 
โดยเฉพาะการบรรยายฟ้องขาดองคป์ระกอบความผดิ สมควรท่ีศาลตอ้งพิพากษายกฟ้องเสียตั้งแต่ตน้
โดยสั่งงดการพิจารณาแลว้ท าความเห็นและค าพิพากษาโดยองคค์ณะผูพ้ิพากษาไปตามขั้นตอนของ
การช้ีขาดตดัสินคดี เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นอนัใดท่ีจะตอ้งประทบัฟ้องดงักล่าวไวพ้ิจารณาเป็นเหตุ
ใหจ้  าเลยตอ้งอยูใ่นอ านาจศาลเป็นท่ีเดือดร้อน การตรวจฟ้องจึงเท่ากบัเป็นการคุม้ครองจ าเลยผู ้
บริสุทธ์ิมิใหถู้กกลัน่แกลง้ โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งรอให้จ  าเลยร้องขอ อนัเป็นไปในท านองเดียวกบัศาล
ฎีกาวางหลกัวา่ ความผดิฐานคา้มนุษยจ์ะตอ้งเป็นการกระท า “เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 
โดยพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มาตรา 4 บญัญติัวา่ แสวงหา

 
 

ประโยชน์โดยมิชอบ หมายความวา่ การแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี การผลิต หรือเผยแพร่
วตัถุ หรือส่ือลามก แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมา
ขอทาน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การบงัคบัตดัอวยัวะเพื่อการคา้หรือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึง
กนัอนัเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่วา่บุคคลนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ดงันั้น ฟ้องโจทก์ตอ้งบรรยายให้
ครบองคป์ระกอบความผิดดงักล่าวดว้ย หากบรรยายไม่ครบถว้น ถือวา่ไม่กระท าความผดิฐานคา้
มนุษย ์(Wayuparb, 2000: 44) 
 ส าหรับการสืบพยานลบัหลงัจ าเลยในคดีคา้มนุษย ์พ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ มาตรา 
33 บญัญติัวา่ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหท้  าโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย 
 เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อใหก้ารพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมีอ านาจพิจารณา
และสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานไดเ้น่ืองจากความเจบ็ป่วยหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนอนัมิอาจกา้วล่วงได ้เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการ
พิจารณาและสืบพยาน 
 (2) จ าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลไดอ้อกหมายจบัผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นแลว้ 
แต่ยงัจบัตวัมาไม่ได ้
 (3) จ าเลยอยูใ่นอ านาจศาลแลว้แต่ไดห้ลบหนีไปและศาลไดอ้อกหมายจบัแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้
 (4) ในระหวา่งพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งใหจ้  าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขดัขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากหอ้งพิจารณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว โดยหลกัแลว้การพิจารณาและสืบพยานในคดีคา้มนุษยต์อ้งท า
เปิดเผยต่อหนา้จ าเลย อยา่งไรก็ดีศาลจะมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ก็คือ 1.จ  าเลย
ไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานไดเ้น่ืองจากความเจบ็ป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัไม่อาจกา้ว
ล่วงได ้เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน 2. 
จ  าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลไดอ้อกหมายจบัผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้3. จ  าเลยอยูใ่นอ านาจศาลแลว้ แต่ไดห้ลบหนีไปและศาลไดอ้อกหมายจบัแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้4. ในระหวา่งพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งใหจ้  าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขดัขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากหอ้งพิจารณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
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 6. แมว้า่ขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยนั้นจะมีความเหมาะสมก็ตาม แต่การท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ
การลดโทษก็ยงัอยูใ่นดุลพินิจของศาล 
 
หัวข้อที ่4. ปัญหาการตรวจฟ้องและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยในระบบไต่สวน 
 การตรวจฟ้องในคดีคา้มนุษย ์พ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ มาตรา 23 บญัญติัวา่ ฟ้อง
ตอ้งท าเป็นหนงัสือมีขอ้ความตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ฟ้องไม่ถูกตอ้ง ใหศ้าลมีค าสั่งใหโ้จทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง 

การฟ้องคดีคา้มนุษยต์อ้งท าเป็นหนงัสือและตอ้งบรรยายฟ้องใหค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นตาม 
มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา โดยการกล่าวหาวา่ จ าเลยกระท าความผดิ
ฐานคา้มนุษย ์ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ไม่วา่จะมีขอ้หาความผดิ
อ่ืนรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ฟ้องไม่ถูกตอ้ง ศาลมีอ านาจสั่งใหโ้จทกแ์กฟ้้องให้
ถูกตอ้ง ม. 23 ซ่ึงประเด็นปัญหาในเร่ืองแกฟ้้องนั้นมีขอ้พิจารณาวา่หากฟ้องขาดองคป์ระกอบ
ความผดิ ศาลมีอ านาจสั่งใหโ้จทกแ์กห้รือไม่ 
 ขอ้พิจารณาปัญหาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นวา่ หลกัการแกฟ้้องนั้นสมควรตอ้งน าประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 161 บญัญติัวา่ ถา้ฟ้องไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหศ้าลสั่ง
โจทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทบัฟ้องมาปรับใช ้ทั้งน้ีตามพ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้
มนุษยฯ์ มาตรา 23 บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัและขอ้บงัคบัดงักล่าว ใหน้ าบทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาปรับใชบ้งัคบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 เม่ือพิจารณาบทบญัญติัขา้งตน้ หากมีการน าเอาค าฟ้องท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมายืน่ต่อศาล 
โดยเฉพาะการบรรยายฟ้องขาดองคป์ระกอบความผดิ สมควรท่ีศาลตอ้งพิพากษายกฟ้องเสียตั้งแต่ตน้
โดยสั่งงดการพิจารณาแลว้ท าความเห็นและค าพิพากษาโดยองคค์ณะผูพ้ิพากษาไปตามขั้นตอนของ
การช้ีขาดตดัสินคดี เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นอนัใดท่ีจะตอ้งประทบัฟ้องดงักล่าวไวพ้ิจารณาเป็นเหตุ
ใหจ้  าเลยตอ้งอยูใ่นอ านาจศาลเป็นท่ีเดือดร้อน การตรวจฟ้องจึงเท่ากบัเป็นการคุม้ครองจ าเลยผู ้
บริสุทธ์ิมิใหถู้กกลัน่แกลง้ โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งรอให้จ  าเลยร้องขอ อนัเป็นไปในท านองเดียวกบัศาล
ฎีกาวางหลกัวา่ ความผดิฐานคา้มนุษยจ์ะตอ้งเป็นการกระท า “เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 
โดยพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มาตรา 4 บญัญติัวา่ แสวงหา

 
 

ประโยชน์โดยมิชอบ หมายความวา่ การแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี การผลิต หรือเผยแพร่
วตัถุ หรือส่ือลามก แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมา
ขอทาน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การบงัคบัตดัอวยัวะเพื่อการคา้หรือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึง
กนัอนัเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่วา่บุคคลนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ดงันั้น ฟ้องโจทก์ตอ้งบรรยายให้
ครบองคป์ระกอบความผิดดงักล่าวดว้ย หากบรรยายไม่ครบถว้น ถือวา่ไม่กระท าความผดิฐานคา้
มนุษย ์(Wayuparb, 2000: 44) 
 ส าหรับการสืบพยานลบัหลงัจ าเลยในคดีคา้มนุษย ์พ.ร.บ. วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยฯ์ มาตรา 
33 บญัญติัวา่ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหท้  าโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย 
 เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อใหก้ารพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมีอ านาจพิจารณา
และสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานไดเ้น่ืองจากความเจบ็ป่วยหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนอนัมิอาจกา้วล่วงได ้เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการ
พิจารณาและสืบพยาน 
 (2) จ าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลไดอ้อกหมายจบัผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นแลว้ 
แต่ยงัจบัตวัมาไม่ได ้
 (3) จ าเลยอยูใ่นอ านาจศาลแลว้แต่ไดห้ลบหนีไปและศาลไดอ้อกหมายจบัแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้
 (4) ในระหวา่งพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งใหจ้  าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขดัขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากหอ้งพิจารณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว โดยหลกัแลว้การพิจารณาและสืบพยานในคดีคา้มนุษยต์อ้งท า
เปิดเผยต่อหนา้จ าเลย อยา่งไรก็ดีศาลจะมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ก็คือ 1.จ  าเลย
ไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานไดเ้น่ืองจากความเจบ็ป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัไม่อาจกา้ว
ล่วงได ้เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน 2. 
จ  าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลไดอ้อกหมายจบัผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้3. จ  าเลยอยูใ่นอ านาจศาลแลว้ แต่ไดห้ลบหนีไปและศาลไดอ้อกหมายจบัแลว้ แต่ยงัจบัตวัมา
ไม่ได ้4. ในระหวา่งพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งใหจ้  าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขดัขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากหอ้งพิจารณาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
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นอกจากการสืบพยานลบัหลงัจ าเลยตามพ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยแ์ลว้ ในประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก็บญัญติัหลกัการดงักล่าวไวด้ว้ยตามมาตรา 172 บญัญติัวา่ การ
พิจารณาและสืบพยานในศาล ใหท้  าโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย เวน้แต่บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทว ิบญัญติัวา่ ภายหลงัท่ีศาลได้
ด าเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แลว้ เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการพิจารณา
เป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยไดใ้นกรณีดัง่ต่อไปน้ี 
 (1) ในคดีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมี
โทษปรับสถานเดียว เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและ
การสืบพยาน 
 (2) ในคดีท่ีจ  าเลยหลายคน ถา้ศาลพอใจตามค าแถลงของโจทกว์า่ การพิจารณาและการ
สืบพยานตามท่ีโจทกข์อใหก้ระท าไม่เก่ียวแก่จ าเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลย
คนนั้นก็ได ้
 (3) ในคดีท่ีมีจ าเลยหลายคน ถา้ศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจ าเลยคนหน่ึงๆ ลบั
หลงัจ าเลยคนอ่ืนก็ได ้ 
 ในคดีท่ีศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลบัหลงัจ าเลยคนใด ไม่วา่กรณีจะเป็น
ประการใด หา้มมิให้รับฟังการพิจารณาและการสืบพยาน ท่ีกระท าลบัหลงันั้นเป็นผลเสียหายแก่
จ าเลยคนนั้น 
 การพิจารณาคดีคา้มนุษยต์ามกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนใหม่ เป็นการพิจารณาในระบบไต่สวนหา
ขอ้เทจ็จริง มิใช่ระบบกล่าวหาอยา่งคดีธรรมดา ระบบน้ีจะช่วยใหศ้าลมีบทบาทในการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูพ้ิพากษาท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้สวงหาพยานหลกัฐานดว้ยตนเอง โดยไม่จ  าตอ้ง
พิจาณาจ ากดัแต่เฉพาะพยานหลกัฐานท่ีใชใ้นการกล่าวหาฟ้องร้อง ส่งผลใหก้ารด าเนินคดีอาญาใน
คดีคา้มนุษย ์มีลกัษณะแตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญาปกติท่ีวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อหนา้จ าเลยแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเน่ืองจากศาลจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงในคดี โดยอาจ
ไต่สวนหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรอยูแ่ลว้ (Ratta-amarit, 1991: 
69) 
 ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส แมจ้ะยดึหลกัทัว่ไปวา่ในการพิจารณา
คดีอาญาจะตอ้งกระท าเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย แต่มีขอ้ยกเวน้ใหอ้ านาจศาลในการพิจารณาคดีโดยไม่มี

 
 

ตวัจ าเลยได ้กรณีการพิจารณาคดีแบบ “Contumace” ไดแ้ก่ ความผดิร้ายแรงท่ีผูก้ระท าอาจไดรั้บโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต แลว้จ าเลยไดรู้้ถึงการถูกด าเนินคดีในศาลโดยมีการแจง้ใหท้ราบเรียบร้อยแลว้ ต่อมา
จ าเลยหลบหนีหรือยา้ยท่ีอยูจ่นไม่สามารถตามตวัได ้ศาลจะตอ้งท าการประกาศอยา่งเปิดเผยโดยการ
ส่งหมายเรียกไปยงัถ่ินท่ีอยูท่ี่แน่นอนของจ าเลยและปิดประกาศไวท่ี้ท าการเทศบาลและท่ีท าการของ
ศาล รวมทั้งการประกาศในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เพื่อเรียกตวัจ าเลยมาด าเนินคดีในศาลภายใน 10 วนั 
หลงัจากนั้นหากจ าเลยไม่มาปรากฏตวัต่อศาล ศาลก็ด าเนินคดีโดยไม่มีตวัจ าเลยได ้ 
 ส าหรับคดีท่ีมีจ าเลยหลาย จ าเลยผูห้ลบหนีจะเป็นผูเ้ดียวท่ีถูกพิจารณาโดยกระบวนการ
พิจารณาแบบไม่มีตวัจ าเลย ตามมาตรา 627 โดยในส่วนของการพิพากษาคดีศาลไม่อาจใชเ้หตุ
ลดหยอ่นผอ่นโทษกบัการพิจารณาคดีกรณีน้ีได ้อีกทั้งจ  าเลยท่ีไม่มาปรากฏตวัจะอยูใ่นสถานะผู ้
หลบหนี ซ่ึงอาจถูกยดึทรัพยใ์หต้กเป็นของแผน่ดินและถูกตดัสิทธิในความเป็นพลเมืองและตอ้งหา้ม
ท่ีจะใชสิ้ทธิในทางศาล (Moungsong, 2007: 38) 
 ส่วนในกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 6 บญัญติัวา่  
“ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาทุกคดี ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิจะไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีรวดเร็วและ
โดยเปิดเผย โดยคณะลูกขนุท่ีเป็นกลางของรัฐและของเขตท่ีการกระท าความผดิอาญานั้นไดเ้กิดข้ึน 
ซ่ึงรัฐหรือเขตดงักล่าวจะตอ้งมีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัใชอ้ยูบ่ญัญติัวา่ การกระท าเช่นนั้น
เป็นความผดิ ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ถึงลกัษณะและมูลแห่งขอ้กล่าวหา มีสิทธิท่ีจะ
เผชิญหนา้กบัพยานฝ่ายท่ีปฏิปักษ ์มีสิทธิท่ีจะน าสืบพยานท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คดีของตนและมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐในการจดัหาทนายความ” 
 สิทธิของจ าเลยในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยในกฎหมายสหรัฐอเมริกาศาลสูงสุด
วนิิจฉยัวางหลกัวา่ หลกัในเร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นหลกัประการส าคญัท่ีจะท าใหก้าร
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และสาธารณชนทัว่ไปสามารถตรวจสอบได ้แต่ใน
บางคร้ังอาจเป็นการจ าเป็นท่ีศาลยอ่มมีอ านาจสั่งหา้มไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง ประชาชน
ทัว่ไปและส่ือมวลชนเขา้ร่วมฟังการพิจารณาเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่กระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม เช่น คุม้ครองพยาน รักษาความลบัของทางราชการ เพื่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Wichitcholchai, 1995: 96) 
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นอกจากการสืบพยานลบัหลงัจ าเลยตามพ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยแ์ลว้ ในประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก็บญัญติัหลกัการดงักล่าวไวด้ว้ยตามมาตรา 172 บญัญติัวา่ การ
พิจารณาและสืบพยานในศาล ใหท้  าโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย เวน้แต่บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทว ิบญัญติัวา่ ภายหลงัท่ีศาลได้
ด าเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แลว้ เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการพิจารณา
เป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยไดใ้นกรณีดัง่ต่อไปน้ี 
 (1) ในคดีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมี
โทษปรับสถานเดียว เม่ือจ าเลยมีทนายและจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและ
การสืบพยาน 
 (2) ในคดีท่ีจ  าเลยหลายคน ถา้ศาลพอใจตามค าแถลงของโจทกว์า่ การพิจารณาและการ
สืบพยานตามท่ีโจทกข์อใหก้ระท าไม่เก่ียวแก่จ าเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลย
คนนั้นก็ได ้
 (3) ในคดีท่ีมีจ าเลยหลายคน ถา้ศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจ าเลยคนหน่ึงๆ ลบั
หลงัจ าเลยคนอ่ืนก็ได ้ 
 ในคดีท่ีศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลบัหลงัจ าเลยคนใด ไม่วา่กรณีจะเป็น
ประการใด หา้มมิให้รับฟังการพิจารณาและการสืบพยาน ท่ีกระท าลบัหลงันั้นเป็นผลเสียหายแก่
จ าเลยคนนั้น 
 การพิจารณาคดีคา้มนุษยต์ามกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนใหม่ เป็นการพิจารณาในระบบไต่สวนหา
ขอ้เทจ็จริง มิใช่ระบบกล่าวหาอยา่งคดีธรรมดา ระบบน้ีจะช่วยใหศ้าลมีบทบาทในการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูพ้ิพากษาท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้สวงหาพยานหลกัฐานดว้ยตนเอง โดยไม่จ  าตอ้ง
พิจาณาจ ากดัแต่เฉพาะพยานหลกัฐานท่ีใชใ้นการกล่าวหาฟ้องร้อง ส่งผลใหก้ารด าเนินคดีอาญาใน
คดีคา้มนุษย ์มีลกัษณะแตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญาปกติท่ีวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อหนา้จ าเลยแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเน่ืองจากศาลจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงในคดี โดยอาจ
ไต่สวนหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรอยูแ่ลว้ (Ratta-amarit, 1991: 
69) 
 ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส แมจ้ะยดึหลกัทัว่ไปวา่ในการพิจารณา
คดีอาญาจะตอ้งกระท าเปิดเผยต่อหนา้จ าเลย แต่มีขอ้ยกเวน้ใหอ้ านาจศาลในการพิจารณาคดีโดยไม่มี

 
 

ตวัจ าเลยได ้กรณีการพิจารณาคดีแบบ “Contumace” ไดแ้ก่ ความผดิร้ายแรงท่ีผูก้ระท าอาจไดรั้บโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต แลว้จ าเลยไดรู้้ถึงการถูกด าเนินคดีในศาลโดยมีการแจง้ใหท้ราบเรียบร้อยแลว้ ต่อมา
จ าเลยหลบหนีหรือยา้ยท่ีอยูจ่นไม่สามารถตามตวัได ้ศาลจะตอ้งท าการประกาศอยา่งเปิดเผยโดยการ
ส่งหมายเรียกไปยงัถ่ินท่ีอยูท่ี่แน่นอนของจ าเลยและปิดประกาศไวท่ี้ท าการเทศบาลและท่ีท าการของ
ศาล รวมทั้งการประกาศในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เพื่อเรียกตวัจ าเลยมาด าเนินคดีในศาลภายใน 10 วนั 
หลงัจากนั้นหากจ าเลยไม่มาปรากฏตวัต่อศาล ศาลก็ด าเนินคดีโดยไม่มีตวัจ าเลยได ้ 
 ส าหรับคดีท่ีมีจ าเลยหลาย จ าเลยผูห้ลบหนีจะเป็นผูเ้ดียวท่ีถูกพิจารณาโดยกระบวนการ
พิจารณาแบบไม่มีตวัจ าเลย ตามมาตรา 627 โดยในส่วนของการพิพากษาคดีศาลไม่อาจใชเ้หตุ
ลดหยอ่นผอ่นโทษกบัการพิจารณาคดีกรณีน้ีได ้อีกทั้งจ  าเลยท่ีไม่มาปรากฏตวัจะอยูใ่นสถานะผู ้
หลบหนี ซ่ึงอาจถูกยดึทรัพยใ์หต้กเป็นของแผน่ดินและถูกตดัสิทธิในความเป็นพลเมืองและตอ้งหา้ม
ท่ีจะใชสิ้ทธิในทางศาล (Moungsong, 2007: 38) 
 ส่วนในกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 6 บญัญติัวา่  
“ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาทุกคดี ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิจะไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีรวดเร็วและ
โดยเปิดเผย โดยคณะลูกขนุท่ีเป็นกลางของรัฐและของเขตท่ีการกระท าความผดิอาญานั้นไดเ้กิดข้ึน 
ซ่ึงรัฐหรือเขตดงักล่าวจะตอ้งมีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัใชอ้ยูบ่ญัญติัวา่ การกระท าเช่นนั้น
เป็นความผดิ ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ถึงลกัษณะและมูลแห่งขอ้กล่าวหา มีสิทธิท่ีจะ
เผชิญหนา้กบัพยานฝ่ายท่ีปฏิปักษ ์มีสิทธิท่ีจะน าสืบพยานท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คดีของตนและมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐในการจดัหาทนายความ” 
 สิทธิของจ าเลยในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยในกฎหมายสหรัฐอเมริกาศาลสูงสุด
วนิิจฉยัวางหลกัวา่ หลกัในเร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นหลกัประการส าคญัท่ีจะท าใหก้าร
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และสาธารณชนทัว่ไปสามารถตรวจสอบได ้แต่ใน
บางคร้ังอาจเป็นการจ าเป็นท่ีศาลยอ่มมีอ านาจสั่งหา้มไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง ประชาชน
ทัว่ไปและส่ือมวลชนเขา้ร่วมฟังการพิจารณาเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่กระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม เช่น คุม้ครองพยาน รักษาความลบัของทางราชการ เพื่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Wichitcholchai, 1995: 96) 
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 ส าหรับขอ้ยกเวน้ให้ศาลสามารถสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ในกรณีจ าเลยหายตวัไปหรือไม่
มาศาลระหวา่งการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ถือวา่จ าเลยสละสิทธิในการพิจารณาและ
สืบพยานต่อหนา้จ าเลย  
 กรณีจ าเลยถูกสั่งใหอ้อกจากหอ้งพิจารณา หากจ าเลยขดัขวางการพิจารณา ซ่ึงเป็นวธีิการ
สุดทา้ยท่ีศาลจะใชใ้นการรักษาความสงบเรียบร้อย ตวัอยา่งเช่น ในคดีอาญาจ าเลยข่มขู่และด่าวา่ศาล
ในระหวา่งการพิจารณาคดี ศาลฎีกาใหเ้หตุผลวา่ “...มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาในสหรัฐอเมริกาจะตอ้งมีศกัด์ิและสิทธ์ิ ด าเนินกระบวนพิจารณาไปดว้ยความมี
ระเบียบเรียบร้อย จ าเลยผูมี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมอยา่งมากในหอ้งพิจารณาสมควรไดรั้บบทลงโทษ
...” 
 ตวัอยา่งคดีกรณีจ าเลยไม่ยนิยอมมาปรากฏตวัท่ีศาลหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สามารถปรากฏตวัได ้ 
 ในปี ค.ศ. 1977 เฮเลน “ฮอลล่ี” แมด็ดกัส์ อาย ุ30 ปี ซ่ึงมีฐานะร ่ ารวยไดห้ายตวัไปจากบา้น 
ขณะอาศยัอยูใ่นเมืองฟิลาเดลเฟียกบัแฟนหนุ่มช่ือ นายไอรา ไอฮอน อดีตผูน้ ากลุ่มฮิปป้ี นายไอฮอน
อา้งวา่เธอหายตวัออกจากบา้นเพื่อไปซ้ือของและไม่กลบัมา หลงัจากนั้นประมาณ 1 ปีคร่ึง เจา้
พนกังานต ารวจพบศพของเธอในตูเ้ส้ือผา้ของนายไอฮอน เขากล่าวอา้งวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิและไดรั้บ
การประกนัตวัไป บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในเมืองฟิลาเดเฟียเช่ือวา่นายไอฮอน ผูรั้กสันติภาพและมีจิตใจดี
ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด เม่ือวนัพิจารณาคดีมาถึง นายไอฮอนหลบหนีออกนอกประเทศไปแลว้ 
ทางการไม่สามารถจบัตวัได ้ในปี ค.ศ. 1993 พนกังานอยัการเกรงวา่ความทรงจ าของพยานจะหายไป 
จึงขอใหมี้การพิจารณาคดีลบัหลงั ศาลพิพากษาวา่นายไอฮอนมีความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น ต่อมาในปีค.ศ. 
1977 เจา้พนกังานต ารวจจบัตวันายไอฮอนซ่ึงเปล่ียนช่ือใหม่วา่ยแมลลอนไดท่ี้ประเทศฝร่ังเศส ผล
การตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมือของนายแมลลอนตรงกบันายไอฮอนทนายของเขาคดัคา้นการส่งตวั
กลบัไปด าเนินคดีท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอา้งวา่ สหรัฐอเมริกาด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ท่ีไม่เป็นธรรมเน่ืองจากยอมใหมี้การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยไดแ้ละสหรัฐอเมริกายงัมีโทษประหาร
ชีวติ และไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของประเทศภาคพื้นยุโรปวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ศาลฝร่ังเศสเห็นดว้ย
กบัขอ้โตแ้ยง้จึงมีค าสั่งปฏิเสธท่ีจะส่งตวักลบัมาด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกา เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประทว้งค าตดัสินท่ีกล่าวหาวา่การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสหรัฐอเมริกา
ไม่เป็นธรรม เพื่อปฏิเสธขอ้กล่าวหาของศาลฝร่ังเศส สภาแห่งรัฐฟิลาเดเฟียไดอ้อกกฎหมายพิเศษ

 
 

เพื่อท่ีจะใหน้ายไอฮอนไดรั้บการพิจารณาคดีใหม่ ในปี ค.ศ. 2001 ศาลฝร่ังเศสจึงมีค าสั่งใหส่้งตวันาย
ไอฮอนกลบัไปด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกาต่อไป (Moungsong, 2007: 27-28) 
 ดงัน้ี การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยจึงเป็นขอ้ยกเวน้หลกัการพิจารณาคดีเปิดเผยต่อหนา้
จ าเลย ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของจ าเลยการใชก้ารตีความจึงตอ้งท าอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่จ าเลยจะไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายท่ีมีวธีิพิจารณาคดีในระบบ
ไต่สวนแตกต่างจากกฎหมายส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีใชร้ะบบกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา การบงัคบัใชต้อ้งอาศยัการตีความโดยหากมีปัญหาก็ยงัตอ้งกลบัไปอิงประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา การตีความในนิยามและกระบวนการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติั
ดงักล่าวน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การเสนอนิยาม "ผูเ้สียหาย" ในงานของกมัปนาท ณ วิชยั (Na 
Vichai, 2009) หรือ มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลกัฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา้มนุษยก์รณี
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในงานของรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (Jampitayakorn, 2008) หรือการ
เพิ่มเติมฐานความผิดใหค้รอบคลุมบุคคลในกระบวนการคา้มนุษยซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นเครือข่ายเป็น
ทอดๆ ใหช้ดัเจนในงานของ ศิริชนก วิริยเก้ือกูล (Viriyaguekul, 2016) เป็นตน้ โดยในงานวจิยัน้ี
ขยายและช้ีใหเ้ห็นขอบเขตท่ีควรมีความชดัเจนมากข้ึนในวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยใ์นขั้นตอนศาล 
ตั้งแต่นิยามของคดีคา้มนุษย ์อ านาจศาลในการแกฟ้้อง การก าหนดขอ้ยกเวน้ท่ีชดัเจนในการพิจารณา
คดีลบัหลงัจ าเลยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของจ าเลยจากผูพ้ิพากษาท่ีแสวงหาหลกัฐานไดเ้องใน
ระบบไต่สวน รวมถึงประเด็นเก่ียวกบัดุลพินิจเก่ียวกบัก าหนดค่าสินไหมในขั้นตอนพิพากษาคดีและ
การลดโทษกรณีท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคดี 

 
บทสรุป 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์การใชก้ารตีความกฎหมายพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2559 รวมตลอดถึงการใชบ้งัคบักฎหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่  

1) ปัญหาเก่ียวกบัการตีความวา่คดีอยา่งไรคือคดีคา้มนุษย ์โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการ
ตีความวา่ผูซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็ก ไม่ถือวา่กระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์เป็นอุปสรรคต่อการ



ROMMAYASAN 349Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

 ส าหรับขอ้ยกเวน้ให้ศาลสามารถสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้ในกรณีจ าเลยหายตวัไปหรือไม่
มาศาลระหวา่งการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ถือวา่จ าเลยสละสิทธิในการพิจารณาและ
สืบพยานต่อหนา้จ าเลย  
 กรณีจ าเลยถูกสั่งใหอ้อกจากหอ้งพิจารณา หากจ าเลยขดัขวางการพิจารณา ซ่ึงเป็นวธีิการ
สุดทา้ยท่ีศาลจะใชใ้นการรักษาความสงบเรียบร้อย ตวัอยา่งเช่น ในคดีอาญาจ าเลยข่มขู่และด่าวา่ศาล
ในระหวา่งการพิจารณาคดี ศาลฎีกาใหเ้หตุผลวา่ “...มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาในสหรัฐอเมริกาจะตอ้งมีศกัด์ิและสิทธ์ิ ด าเนินกระบวนพิจารณาไปดว้ยความมี
ระเบียบเรียบร้อย จ าเลยผูมี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมอยา่งมากในหอ้งพิจารณาสมควรไดรั้บบทลงโทษ
...” 
 ตวัอยา่งคดีกรณีจ าเลยไม่ยนิยอมมาปรากฏตวัท่ีศาลหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สามารถปรากฏตวัได ้ 
 ในปี ค.ศ. 1977 เฮเลน “ฮอลล่ี” แมด็ดกัส์ อาย ุ30 ปี ซ่ึงมีฐานะร ่ ารวยไดห้ายตวัไปจากบา้น 
ขณะอาศยัอยูใ่นเมืองฟิลาเดลเฟียกบัแฟนหนุ่มช่ือ นายไอรา ไอฮอน อดีตผูน้ ากลุ่มฮิปป้ี นายไอฮอน
อา้งวา่เธอหายตวัออกจากบา้นเพื่อไปซ้ือของและไม่กลบัมา หลงัจากนั้นประมาณ 1 ปีคร่ึง เจา้
พนกังานต ารวจพบศพของเธอในตูเ้ส้ือผา้ของนายไอฮอน เขากล่าวอา้งวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิและไดรั้บ
การประกนัตวัไป บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในเมืองฟิลาเดเฟียเช่ือวา่นายไอฮอน ผูรั้กสันติภาพและมีจิตใจดี
ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด เม่ือวนัพิจารณาคดีมาถึง นายไอฮอนหลบหนีออกนอกประเทศไปแลว้ 
ทางการไม่สามารถจบัตวัได ้ในปี ค.ศ. 1993 พนกังานอยัการเกรงวา่ความทรงจ าของพยานจะหายไป 
จึงขอใหมี้การพิจารณาคดีลบัหลงั ศาลพิพากษาวา่นายไอฮอนมีความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น ต่อมาในปีค.ศ. 
1977 เจา้พนกังานต ารวจจบัตวันายไอฮอนซ่ึงเปล่ียนช่ือใหม่วา่ยแมลลอนไดท่ี้ประเทศฝร่ังเศส ผล
การตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมือของนายแมลลอนตรงกบันายไอฮอนทนายของเขาคดัคา้นการส่งตวั
กลบัไปด าเนินคดีท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอา้งวา่ สหรัฐอเมริกาด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ท่ีไม่เป็นธรรมเน่ืองจากยอมใหมี้การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยไดแ้ละสหรัฐอเมริกายงัมีโทษประหาร
ชีวติ และไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของประเทศภาคพื้นยุโรปวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ศาลฝร่ังเศสเห็นดว้ย
กบัขอ้โตแ้ยง้จึงมีค าสั่งปฏิเสธท่ีจะส่งตวักลบัมาด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกา เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประทว้งค าตดัสินท่ีกล่าวหาวา่การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสหรัฐอเมริกา
ไม่เป็นธรรม เพื่อปฏิเสธขอ้กล่าวหาของศาลฝร่ังเศส สภาแห่งรัฐฟิลาเดเฟียไดอ้อกกฎหมายพิเศษ

 
 

เพื่อท่ีจะใหน้ายไอฮอนไดรั้บการพิจารณาคดีใหม่ ในปี ค.ศ. 2001 ศาลฝร่ังเศสจึงมีค าสั่งใหส่้งตวันาย
ไอฮอนกลบัไปด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกาต่อไป (Moungsong, 2007: 27-28) 
 ดงัน้ี การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยจึงเป็นขอ้ยกเวน้หลกัการพิจารณาคดีเปิดเผยต่อหนา้
จ าเลย ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของจ าเลยการใชก้ารตีความจึงตอ้งท าอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่จ าเลยจะไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายท่ีมีวธีิพิจารณาคดีในระบบ
ไต่สวนแตกต่างจากกฎหมายส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีใชร้ะบบกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา การบงัคบัใชต้อ้งอาศยัการตีความโดยหากมีปัญหาก็ยงัตอ้งกลบัไปอิงประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา การตีความในนิยามและกระบวนการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติั
ดงักล่าวน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การเสนอนิยาม "ผูเ้สียหาย" ในงานของกมัปนาท ณ วิชยั (Na 
Vichai, 2009) หรือ มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลกัฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา้มนุษยก์รณี
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในงานของรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (Jampitayakorn, 2008) หรือการ
เพิ่มเติมฐานความผิดใหค้รอบคลุมบุคคลในกระบวนการคา้มนุษยซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นเครือข่ายเป็น
ทอดๆ ใหช้ดัเจนในงานของ ศิริชนก วิริยเก้ือกูล (Viriyaguekul, 2016) เป็นตน้ โดยในงานวจิยัน้ี
ขยายและช้ีใหเ้ห็นขอบเขตท่ีควรมีความชดัเจนมากข้ึนในวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยใ์นขั้นตอนศาล 
ตั้งแต่นิยามของคดีคา้มนุษย ์อ านาจศาลในการแกฟ้้อง การก าหนดขอ้ยกเวน้ท่ีชดัเจนในการพิจารณา
คดีลบัหลงัจ าเลยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของจ าเลยจากผูพ้ิพากษาท่ีแสวงหาหลกัฐานไดเ้องใน
ระบบไต่สวน รวมถึงประเด็นเก่ียวกบัดุลพินิจเก่ียวกบัก าหนดค่าสินไหมในขั้นตอนพิพากษาคดีและ
การลดโทษกรณีท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคดี 

 
บทสรุป 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์การใชก้ารตีความกฎหมายพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2559 รวมตลอดถึงการใชบ้งัคบักฎหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่  

1) ปัญหาเก่ียวกบัการตีความวา่คดีอยา่งไรคือคดีคา้มนุษย ์โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการ
ตีความวา่ผูซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็ก ไม่ถือวา่กระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์เป็นอุปสรรคต่อการ
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ปราบปรามการคา้มนุษยใ์นเด็กเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยหากผูซ้ื้อบริการทางเพศรับโทษไม่หนกั ก็
ยงัคงมีผูซ้ื้อบริการอยู ่วงจรการคา้มนุษยก์็ไม่มีทางส้ินสุด ตราบใดท่ียงัมีผูซ้ื้อก็ยอ่มตอ้งมีผูข้าย จึง
ควรเปล่ียนการใชก้ารตีความใหค้รอบคลุมลงโทษผูซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็กใหเ้ป็นคดีคา้มนุษย์
ดว้ย  

2) ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยื่อคดีคา้มนุษย ์ศาลจะตอ้งเพิ่ม
บทบาทเชิงรุกในการก าหนดคา้สินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยื่อ แมว้า่จะไม่มีการยืน่ค  าร้องต่อศาลก็ตาม 
ประกอบกบัศาลจะตอ้งมีการปรับใชห้ลกักฎหมายในเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ เพื่อเยยีวยา
ค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายในเชิงรุก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปราบปรามวงจรคา้มนุษยแ์ละ
ช่วยเหลือผูเ้สียหายไปในคราวเดียวกนัส าหรับปัญหาการใชห้ลกัการใหม่เพื่อเป็นคุณกบัจ าเลยท่ีให้
ขอ้มูลส าคญั  

3) แนวทางการตีความวา่อยา่งไรเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีศาลจะใช้
ดุลพินิจลดโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด สมควรน าแนวทางของการตีความมาตรา 100/2 ของ
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาปรับใชตี้ความวา่ จะตอ้งใหข้อ้มูลโดยสมคัรใจและ
ขอ้มูลนั้นเจา้พนกังานของรัฐไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมทั้งเจา้พนกังานรัฐใชข้อ้มูลจบัตวัผูก้ระท า
ความผดิฐานคา้มนุษยม์าลงโทษได ้ 

4) ส่วนปัญหาประการสุดทา้ยเก่ียวกบัการตรวจฟ้องและสืบพยานลบัหลงัจ าเลย โดยเฉพาะ
การแกไ้ขกรณีฟ้องขาดองคป์ระกอบความผดิ เสนอแนะใหศ้าลพิพากษายกฟ้อง ไม่ควรใหโ้จทกมี์
โอกาสแกฟ้้องใหม่ได ้ส าหรับการสืบพยานลบัหลงัจ าเลย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าระบบไต่สวน
มาปรับใช ้ศาลสมควรน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีคดีท่ีจ าเลยหลบหนี ศาลสามารถ
น าการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยมาใชไ้ดเ้ม่ือมีการใชก้ารตีความบทบญัญติัของกฎหมายตามท่ีได้
เสนอแนะแลว้ ก็จะท าใหก้ารใชก้ารตีความพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและสามารถป้องกนัและปราบปรามวงจรคา้มนุษยใ์นประเทศไทยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ความในคดีคา้มนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ปราบปรามการคา้มนุษยใ์นเด็กเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยหากผูซ้ื้อบริการทางเพศรับโทษไม่หนกั ก็
ยงัคงมีผูซ้ื้อบริการอยู ่วงจรการคา้มนุษยก์็ไม่มีทางส้ินสุด ตราบใดท่ียงัมีผูซ้ื้อก็ยอ่มตอ้งมีผูข้าย จึง
ควรเปล่ียนการใชก้ารตีความใหค้รอบคลุมลงโทษผูซ้ื้อบริการทางเพศจากเด็กใหเ้ป็นคดีคา้มนุษย์
ดว้ย  

2) ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยื่อคดีคา้มนุษย ์ศาลจะตอ้งเพิ่ม
บทบาทเชิงรุกในการก าหนดคา้สินไหมทดแทนใหแ้ก่เหยื่อ แมว้า่จะไม่มีการยืน่ค  าร้องต่อศาลก็ตาม 
ประกอบกบัศาลจะตอ้งมีการปรับใชห้ลกักฎหมายในเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ เพื่อเยยีวยา
ค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายในเชิงรุก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปราบปรามวงจรคา้มนุษยแ์ละ
ช่วยเหลือผูเ้สียหายไปในคราวเดียวกนัส าหรับปัญหาการใชห้ลกัการใหม่เพื่อเป็นคุณกบัจ าเลยท่ีให้
ขอ้มูลส าคญั  

3) แนวทางการตีความวา่อยา่งไรเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีศาลจะใช้
ดุลพินิจลดโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด สมควรน าแนวทางของการตีความมาตรา 100/2 ของ
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาปรับใชตี้ความวา่ จะตอ้งใหข้อ้มูลโดยสมคัรใจและ
ขอ้มูลนั้นเจา้พนกังานของรัฐไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมทั้งเจา้พนกังานรัฐใชข้อ้มูลจบัตวัผูก้ระท า
ความผดิฐานคา้มนุษยม์าลงโทษได ้ 

4) ส่วนปัญหาประการสุดทา้ยเก่ียวกบัการตรวจฟ้องและสืบพยานลบัหลงัจ าเลย โดยเฉพาะ
การแกไ้ขกรณีฟ้องขาดองคป์ระกอบความผดิ เสนอแนะใหศ้าลพิพากษายกฟ้อง ไม่ควรใหโ้จทกมี์
โอกาสแกฟ้้องใหม่ได ้ส าหรับการสืบพยานลบัหลงัจ าเลย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าระบบไต่สวน
มาปรับใช ้ศาลสมควรน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีคดีท่ีจ าเลยหลบหนี ศาลสามารถ
น าการพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยมาใชไ้ดเ้ม่ือมีการใชก้ารตีความบทบญัญติัของกฎหมายตามท่ีได้
เสนอแนะแลว้ ก็จะท าใหก้ารใชก้ารตีความพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและสามารถป้องกนัและปราบปรามวงจรคา้มนุษยใ์นประเทศไทยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ความในคดีคา้มนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

The objectives of this research were threefold: 1) to study the level of transformational 
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative 
organizations (henceforth LAOs) in Nakhon Phanom province; 2) to study the influences of 
structural relationships of transformational leadership, organizational culture, and good 
governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province; and 3) to explore ways to 
enhance the transformational leadership, organizational culture, good governance, and 
effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province. The samples were 377 executives and staff 
members selected through a stratified random sampling from 104 LAOs across Nakhon Phanom 
province in the fiscal year 2015. Out of the 377 samples, 12 were conveniently selected for an in-
depth interview. A questionnaire with statements of five Likert-type rating scales was used to 
collect the quantitative data, and a structured interview was used to collect the quantitative data. 
The statistical tools used for analyzing the quantitative data included descriptive statistics, 
Pearson's correlation, and path analysis. Content analysis was performed to analyze the 
quantitative data from the in-depth interview. The results were as follows: 1) transformational 
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon 
Phanom province were at a high level; 2)transformational leadership, organizational culture, and 
good governance had the direct effects on the effectiveness of the LAOs, the variables with 
indirect effects were transformational leadership and organizational culture, and the proposed 
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structural equation model comprising four factors-transformational leadership, organizational 
culture, good governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province-had 
goodness of fit with the empirical data; and 3) transformational leadership could be enhanced 
through intellectual stimulation, organizational culture through adaptability and mission-oriented 
cultures, and good governance through accountability and cost-effectiveness. The three causal 
factors could account for 33 per cent of the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom 
province. 
 
Keywords: Transformational leadership, Organizational culture, Good governance, Effectiveness 
 
Introduction 

Corruption and vested interests are widespread in Thailand in both private and public 
sectors. The discernible consequences of those fraudulent acts include retraction in social and 
economic development of the country and the negative perception of foreign investors towards 
Thailand. Corruption and vested interests in administrative tend to be on the rise and this yields 
negative impacts on the achievement of the implementation of the good governance principles in 
Thailand (Udomkijmongkol et al, 2010). 

This serious problem of corruption and vested interests needs to be addressed urgently, 
and it is generally accepted that for the purpose of the progress and development of local Thailand, 
the personnel affiliated with local administrative organizations (LAO) have a very significant role 
to play. The personnel of local administrative organizations are duty-bound to perform their duties 
relevant to public services. They are therefore expected to have a high level of leadership which 
spells pivotal for the achievement of their work which typically involves management, 
development, and interactions with internal and external parties. And one form of such effective 
leadership the LAO staff members need to up skill is transformational leadership. 

The transformational leadership qualities the administrators and staff of an LAO need to up 
skill include idealized influence, intellectual stimulation, inspiration provision, and awareness of 

 
 

individual differences. These dimensions of transformational leadership involve organizational 
culture in terms of involvement, unity, adaptability, and mission. However, the general public are 
the most important stakeholders who can help in an indication of the success or failure in the 
management and service delivery of an LAO. In this regard, an LAO can be effective and well-
established only when it is given support and cooperation from the people. With strong support 
and cooperation among people and LAO executives and staff, sustainable development in any 
aspects of the country is on the horizon (Puang- ngnam, 2014). To this effect, an LAO with 
transformational leadership, appropriate organizational culture and good governance has positively 
direct effects on the wellbeing of the people under its jurisdiction (Piyaselo, 2011). 

As a researcher who has been in close contact with LAOs in Nakhon Phanom province, the 
author of the present study found it urgent to carry out a study on the influence of transformational 
leadership, organizational culture, and good governance on the effectiveness of local 
administrative organizations. It was expected that the results from this study would help in the 
establishment of sustainable development for the local administrative organizations in the 
province, which in turn add to further development of the country as a whole. 

 
Research Objectives 

The objectives of this study were three fold: 1) to study the level of transformational 
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs in Nakhon 
Phanom province; 2) to study the influence of structural relationships of transformational 
leadership, organizational culture, and good governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon 
Phanom province; and 3) to explore the in-depth data pertaining to ways to enhance the 
transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs 
in Nakhon Phanom province. 
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Research Methodology 
Populations and samples 
The research method adopted for this study was a combination of quantitative and qualitative 

aspects. The population of this study was 6,557 full-time staff members affiliated with 104 local 
administrative organizations in the fiscal year 2017 across Nakhon Phanom province (the data was 
derived from Office of Local Administrative Promotion, 2015). Drawing on the stratified random 
sampling, the author consulted Krejcie & Morgan's (as cited in Sincharu, 2012) table to determine 
the sample size and eventually managed to get 377 samples for the quantitative data aspect. The 
qualitative data aspect of this study was collected through an in-depth interview with 10 experts 
conveniently selected for the purpose of this study. Out of the 12 informants, 5 were national 
experts in the fields of good governance for the local administrative organization, local 
development administrative, and political science for local development administrative. Another 5 
were executives in the LAOs in Nakhon Phanom province. 

Data collection tools 
1. A questionnaire 
A questionnaire was used to collect the quantitative data. The questionnaire, constructed by 

the researcher based on a systematic process of constructing a questionnaire, comprised 3 parts: 
Part I was a check-list for the demographic data of the respondents. Part II contained 73 close-
ended statements about the opinions of the respondents towards transformational leadership, 
organizational culture, and good governance in local administrative organizations in 
Nakhon Phanom province. Part III contained 20 close-ended statements about the 
effectiveness of local administrative organizations in Nakhon Phanom province. Part II and II of 
the questionnaire were of a five Likert-type rating scale, ranging from strongly agree=5, agree = 4, 
uncertain = 3, disagree - 2, and strongly disagree = 1. To determine the validity and reliability of 
the questionnaire, 5 experts in the related fields were asked for a helping hand in checking Index of 
Item-Objective congruence in the questionnaire (IOC = 0.80-1.00 = acceptable). The draft 
questionnaire with feedback and comments from the experts were revised and administered for a 

 
 

tryout to 30 respondents who were not the samples in this study. The tried-out questionnaire was 
analyzed for reliability, and based on Cronbach's alpha reliability test, the alpha coefficient of 0.96 
was calculated for the questionnaire, rendering it reliable for use in the present study. 

2. A structured in-depth interview 
To collect the qualitative data for the present study, a structured in-depth interview was used. 

The interview was meant to probe the ways to enhance the level of transformational leadership, 
organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative organizations in 
Nakhon Phanom province. The probing points in the questionnaire were synthesized from the 
results of the quantitative data analysis in which the items with the average score lower than the 
total average score were selected. 

Data analysis 
1. The data from the questionnaire were analyzed quantitatively, using descriptive statistics –  

percentage, mean, and standard deviations. 
2. The analysis of Pearson's correlation was performed to measure the relationships between  

local administrative organizations and the three variables - leadership, organizational culture, and 
good governance. 

3. Path analysis was performed to determine the direct and indirect effects of the effectiveness  
of the LAOs in Nakhon Phanom province. 
       4. Content analysis was conducted to analysis the qualitative data derived from the in-depth 
interview. 
 
Research Results 
1. Demographic information of the respondents 

Most of the 377 respondents were male (61%), while 147 were females (39%). More than half 
of the respondents had an average age of 41-50 years (50.90%). There were 144 respondents with 
over 50 years of age (38.20%). Thirty respondents reported their ages of 31-40 years (8%). The 
rest of the respondents were of average age between 21-30 (2.90%). 
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In terms of the marital status, most of the respondents (63.70%), were married while only 69 
(18.30%) informants were single. Those with either widow or widower status were reported to be 
43 (11.40%). 4.80% of the respondents were divorced, and those who reported themselves as 
estranged wife or husband accounted for 1.80%. 

On educational background, 176 (46.70%) of the respondents were Bachelor's degree holders. 
156 (41.40%) of them were Master's degree holders. Those with lower-than-Bachelor's degree 
education were 28 (7.40%). However, 17 respondents (4.50%) had doctorates. 

In terms of yearly income, most of the respondents (232/61.50%) earned more than 300,000 
baht a year. 110 (29.20%) of them had yearly incomes of 200 000 - 300 000 baht. Those with 100 
000 - 200 000 year incomes were 33 (8.80%) in number. Only 2 respondents (00.50%) reported 
their yearly incomes of lower than 100 000 baht. 

In terms of affiliations, it was found that half of the respondents (193/51.20%) were affiliated 
with Municipality. 94 (24.9%) of them were affiliated with Sub-district administrative 
organizations. 90 (23.90%) were affiliated with provincial administrative organizations. 

And in terms of employment status, more than half (207/ 54.90%) of the respondents were 
permanent civil servants. 99 (26.30%) of them were in executive classifications. Those with 
statuses relating to legislation were 71 (18.80%). 
2. Results in relation to the research objectives 

2.1 The first objective of this research was to study the levels of transformational leadership,  
organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province. 
The analysis of the questionnaire data revealed that: 
              2.1.1 On the whole, the levels of transformational leadership, organizational culture, good 
governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom were high. In detail, it was found 
that the means of all the variables regarding the transformational leadership were at a high level, 
ranging from the highest mean of 4.31 for motivation stimulation, 4.27 for idealized influence, 
4.27 for awareness of individual differences, and 4.18 for intellectual stimulation, respectively. 
 

 
 

                2.1.2 The average mean for organizational culture variables were also at a high 
level, ranging from the highest mean of 4.23 for unity, 4.18 for involvement culture, 3.34 for 
mission-oriented culture, and 3.24 for adaptability culture, respectively. 
               2.1.3 The average mean of the qualities of good governance was high. To this extent, 
the highest mean was for the rule of law (3.95, followed by integrity (3.84), involvement 
(3.81), transparency (3.79), cost-effectiveness (3.71), and accountability (3.64), respectively. 
            2.1.4 The average mean for the organizational effectiveness was also at a high level, 
ranging from effectiveness of job performance (3.91), followed by organizational development 
(3.83), effectiveness of plan implementation (3.82), and service quality (3.79), respectively. 
 

Variable Mean S.D. Level 
Transformational leadership 4.26 .60 High 
Organizational culture 3 75 61 High 
Good governance 3 79 59 High 
Organizational effectiveness 3 84 63 High 
 
                 2.2 To study the influence of structural relationships of transformational leadership, 
organizational culture, and good governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom 
province was the second objective in this research. The path analysis revealed that the direct 
effects were found in transformational leadership (Beta=0.06, p-value<0.01), organizational 
culture (Beta=0.09, p-value<0.01), and good governance (Beta=0.89). The indirect effects were 
found in transformational leadership (Beta=0.62, p-value<0.01) and organizational culture 
(Beta=0.29, p- value<0.01) mediated through variables : organizational culture and good 
governance. The total effects on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province were seen 
in three variables: transformational leadership (Beta=0.068, p- value<0.01), organizational culture 
(Beta=0.038, p-value<0.01), and good governance (Beta=0.089, p-value<0.01). 
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The proposed structural equation model in this study comprised four factors-transformational 
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative 
organizations in Nakhon Phanorn province, and it was found that the proposed model was in a 
good fit with the empirical data. 
          3. Ways to enhance transformational leadership, organizational culture, good governance, 
and effectiveness of the local administrative organizations in Nakhon Phanom province as derived 
from the in-depth interview included the following points: transformational leadership could be 
enhanced through intellectual stimulation, organizational culture through adaptability and mission-
oriented culture, and good governance could be improved through accountability and cost- 
effectiveness. The three causal factors could account for 33 per cent of the effectiveness of the 
local administrative organizations in Nakhon Phanom province. 
 
Discussion 

The major findings in this study can be discussed as follows. That all the observed variables-
transformational leadership, organizational culture, and good governance that had influences on 
the effectiveness of local administrative organizations in Nakhon Phanom province-had high mean 
scores was consistent with Inlee and Singpan's (2015) findings which reported the similar effects 
of the causal factors affecting the achievements of primary educational institutions. 

The findings in this study pertaining to the intellectual stimulation as one of the ways to 
enhance the effectiveness level of the staff of LAOs in Nakhon Phanom province as a result of a 
high level of transformational leadership were in consistence with Sincharoen, Paai, Koolnaphado, 
and Tritilanut (2013) who studied the effects of a training session to enhance the level of 
transformational leadership of the directors of community health centers across Thailand focusing 
on three variables - idealized influence, inspiration stimulation, intellectual stimulation, and 
awareness of individual differences. The researchers found that the directors who received the 
training reported a high level of transformational leadership, and that the proposed causal model 
was excellently fitted with the empirical data. Nanthamutcha, Bao- ngeon and Kajasit (2015) also 

 
 

reported the similar results of her study investigating the expected performance of the executives 
affiliated with the Office of Basic Education Commission that influenced the management of 
secondary education under the ASEAN educational declaration. 

In order to improve the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province, the results in 
this study indicated that three dimensions of organizational culture needed to be urgently 
emphasized: adaptability culture, mission-oriented culture. These findings showed quite good 
congruence with the study by Na Ayutthaya (2013) which reported that the staff members of local 
municipalities were to be transparent, accountable, and co-responsible in an implementation of any 
public services with the emphasis on unity culture and mission-oriented culture. In the same vein, 
Punthai (2009) reported the direct effects of transformational leadership, adaptability culture in a 
workplace, training activities, and self-development activities on job performance of state 
enterprise employees, highlighting the transformational leadership as being the strongest factor, 
followed training activities, and adaptability- oriented work culture. 

In the realm of the good governance of LAOs in Nakhon Phanom province, accountability and 
cost-effectiveness were the main focuses to be enhanced. And these findings were in line with 
Pornpontham (2014) who found that in implementing the rule of law, integrity, transparency, 
involvement culture, adaptability culture, and mission-oriented culture for the sake of effective job 
performance of the staff of LAOs in Thailand, transparency needed to be stressed. 

In the realm of ways to enhance the level of transformational leadership, the results of this 
study suggested that the LAOs in Nakhon Phanom province needed to focus more on intellectual 
stimulation, adaptability culture, mission-oriented culture, accountability, and cost-effectiveness. 
In this regard, Bass (1993) posited that transformational leadership was vital in the development of 
an organization. In like manner, Denison (2003) affirmed that with adaptability culture, mission-
oriented culture, and involvement culture, an organization is sure to be effectively administered, 
and eventually, World Bank (2004) attributed the effectiveness of the financial stability of an 
organization to the principles of accountability and cost- effectiveness. 
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Conclusion 
The results were as follows: 

          1. Transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness 
of the LAOs in Nakhon Phanom province were at a high level. 

   2. Transformational leadership, organizational culture, and good governance had the direct  
effects on the effectiveness of the LAOs, the variables with indirect effects were transformational 
leadership and organizational culture, and the proposed structural equation model comprising four 
factors-transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of 
the LAOs in Nakhon Phanom province-had goodness of fit with the empirical data. 

3. Transformational leadership could be enhanced through intellectual stimulation,  
organizational culture through adaptability and mission-oriented cultures, and good governance 
through accountability and cost-effectiveness. The three causal factors could account for 33 per 
cent of the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province. 
 
 Recommendations 
  1. Local administrative organizations should make their business to enhance the level of 
transformational leadership among their staff members, particularly executive staff, by 
emphasizing intellectual stimulation. This can be achieved by integrating a variety of information 
with action plans for the sake of the best performance of their due duties. 
  2. LAOs should encourage their staff of all levels to adapt themselves to the fast-changing 
environment both within and outside of their organizations in order to enhance the level of 
adaptability and mission-oriented cultures. 
  3. The dimensions of accountability and cost-effective of the good governance should be 
enhanced by means of putting a more emphasis on enthusiastic performance of duties on the part 
of the LAOs staff, and the cost-effective use of the state resources. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น 
ท่ีปฏิบติังานในบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 2) เพื่อถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของ
พนกังานดีเด่นท่ีปฏิบติังานในบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ 3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการ
พฒันาพนกังานดีเด่นดว้ยการถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนกังานดีเด่นท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัการบินไทย จ ากัด (มหาชน) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั จ านวน 29 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารและคณะกรรมการผูค้ดัเลือก
พนกังานดีเด่น จ านวน 10 คน พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น จ านวน 14 คน และ
พนักงานตอ้นรับภาคพื้นดินท่ีได้รับรางวลัดีเด่น จ านวน 5 คน วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการวจิยั มีดงัน้ี 

1. การศึกษาคุณลกัษณะและคุณธรรม พบว่า มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพนัธ์ดีเยี่ยม มี
กิริยามารยาทดีมาก มีความประพฤติปฏิบติังานในระดบัดีเยีย่ม ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตใจเป็น
กุศล มีเมตตามาก เป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน ขยนัขนัแขง็กระตือรือร้นในการท างาน ใฝ่รู้พฒันาตนเอง
ใหดู้ดีอยูเ่สมอทั้งดา้นจิตใจและดา้นบุคลิกภาพ  
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2. การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรม พบว่า มี 8 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิ พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 2) ดา้นการบริการท่ีดี สร้างความประทบัใจดว้ยเสน่ห์แบบ
ไทย 3) ด้านความเช่ียวชาญในอาชีพ รอบรู้ทั้งด้านภาษาศาสตร์ โภชนาการ ความปลอดภยั การ
บริการท่ีเป็นเลิศ 4) ดา้นความยดึมัน่ชอบธรรม ภกัดีต่อองคก์าร ท างานดว้ยหลกัแห่งความถูกตอ้ง 5) 
ด้านการท างานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ให้ความร่วมมือกบัทีมงานเป็นอย่างดี 6) ด้านหลกั
คุณธรรมดา้นการครองตน ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ประยุกตห์ลกัคุณธรรมกบัตนเองได้อย่าง
ลงตวั 7) ดา้นคุณธรรมในการครองคน มีเมตตาต่อผูอ่ื้นสูง สามารถครองใจผูอ่ื้นดว้ยการยอมรับ 8) 
ดา้นคุณธรรมในการครองงาน มีประสิทธิภาพในการท างาน มีความริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันาให้
เกิดเป็นรูปธรรม 

3. รูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่นดว้ยการถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรม พบวา่ 
หลกัไตรสิกขาเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีมีความส าคญัเชิงพุทธ ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นศีล เนน้การพฒันา
พฤติกรรมทางกายและวาจา ก่อใหเ้กิดทกัษะและบุคลิกภาพท่ีดี การพฒันาดา้นสมาธิ หรือ การพฒันา
จิตใจ ก่อใหเ้กิดสมาธิช่วยใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการท างาน ส่วนการพฒันาดา้นปัญญา เป็นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสูงสุดและมีความส าคัญสูงสุด ช่วยพฒันาความรู้ ทักษะ และความคิด
สร้างสรรค ์
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                พฒันาบุคคลากร, สู่ความเป็นเลิศ 
 
Abstract 

The objectives of this research are to: 1) study attributes and traits of outstanding 
employees; 2) reproduce; and 3) to present a synthesized model for developing Thai Airways 
International Public Company (TG) outstanding employees. It is a qualitative research using in-
depth interview for collecting data from 29 respondents with 10 members of employee selection 
panel, 14 outstanding flight attendants and 5 outstanding ground customer services. Descriptive 
analysis is used for analyzing data. The research findings showed that: 

 
 

1. Attributes and traits of outstanding TG employees has smart character, excellent 
relationship, good manner, good behavior, punctuality, honesty, generosity, compassion, 
friendliness to all, hard-working, knowledge seeking for mental and personal development, and high 
performance. 

2. Eight models of reproduction of attributes and traits of outstanding employees: 1) 
Achievement and Motivation Model: good development of their own job; 2) Service Mind Model: 
Thai service mind, and excellent service; 3) Expertise Model: demonstrates professionalism in 
linguistics, nutrition, first aid, security system, and excellent services; 4) Integrity Model: having 
integrity, loyalty, fair and transparent performance, as role model; 5) Team Work Model: 
demonstrate good leadership, good employee, and co-operation; 6) Moral Selfness Management 
Model: demonstrate good conduct as role model and ability of applying Budhadhamma; 7) Moral 
Public Management Model: have compassion to others, being accepted and praised by others; and 
8) Moral Work Management Model: have high performance, responsibility, creativity, and tangible 
development. 

3. Irrespective of models, it found that the Buddhism Tri-fold trainings were important basic 
principles that includes the development in “Silã (B=Behavior)”, the development of physical and 
mental behaviors, resulting in producing the good skill and good personality; the development in 
“Samãdhi or the mental development (M=Mind)” reproducing good work attitude; development of 
“Pañya or wisdom development (W=Wisdom) critical to HR development of knowledge, skills and 
creative thinking. 
 
Keyword: attributes, traits, outstanding employees, Thai Airways, excellent performance 
 
บทน า 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินพาณิชยเ์ป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีส าคญัของทุกประเทศ เน่ืองจากมีส่วน
ส าคญัต่อการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ในยคุปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบินพาณิชยท์ัว่โลกต่างตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจผนัผวน การแข่งขนัท่ีรุนแรง
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mental behaviors, resulting in producing the good skill and good personality; the development in 
“Samãdhi or the mental development (M=Mind)” reproducing good work attitude; development of 
“Pañya or wisdom development (W=Wisdom) critical to HR development of knowledge, skills and 
creative thinking. 
 
Keyword: attributes, traits, outstanding employees, Thai Airways, excellent performance 
 
บทน า 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินพาณิชยเ์ป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีส าคญัของทุกประเทศ เน่ืองจากมีส่วน
ส าคญัต่อการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ในยคุปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบินพาณิชยท์ัว่โลกต่างตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจผนัผวน การแข่งขนัท่ีรุนแรง
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เช่นน้ีท าใหส้ายการบินทุกสายจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อการอยูร่อด และรักษาความเป็นท่ีหน่ึงทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัโลกเม่ือวเิคราะห์ตามเกณฑก์ารพิจารณาความสามารถในการบริการพิจารณา
จากคุณสมบติัการบริการของสายการบินจากมุมมองของผูโ้ดยสาร (Holloway, 2002) ซ่ึง
ประกอบดว้ยคุณสมบติัดา้นการใหบ้ริการ (Supply Side Characteristic) หรือการปฏิบติัต่อผูโ้ดยสาร 
จะพิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานส่วนหนา้ (Front Line Employee) และคุณสมบติั
ดา้นความตอ้งการ (Demand Side Characteristic) จะพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เกณฑด์งักล่าวท าใหธุ้รกิจสายบินตอ้งปรับตวัอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะพนกังานผูใ้หบ้ริการผูโ้ดยสารภาคพื้น (Ground staff) และพนกังานผูใ้หบ้ริการผูโ้ดยสาร
บนอากาศ (Flight Attendants) เน่ืองจากเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูโ้ดยสารโดยตรง จึงสามารถส่งผา่นความ
น่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ และส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รใหก้บัผูรั้บบริการ 

บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวสิาหกิจด าเนินธุรกิจในดา้นการบินพาณิชยใ์น
ประเทศและระหวา่งประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติท่ีด าเนินกิจการแข่งขนักบัต่างประเทศใน
ธุรกิจการบินโลก จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพพนกังานใหมี้ความเป็นเลิศเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศใหก้บัองคก์าร แต่เม่ือวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ไม่เป็นไป
ตามเป้าท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสภาวการณ์ต่างๆทั้งความไม่สงบทาง
การเมืองในหลายประเทศ การฟ้ืนตวัอยา่งเช่ืองชา้ของสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก และการแข่งขนัดา้น
ธุรกิจการบินท่ีทวคีวามรุนแรงในภูมิภาคเอเชียบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) จึงไดอ้อก
มาตรการเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิรูป โดยรักษาระดบั
มาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยัไว ้(Thai Airways International Public Company 
Limited, 2015) จากสภาวะการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจการบินท่ีเพิ่มสูงข้ึน พนกังานถือเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีฝีมือหรือเป็นพนกังานดีเด่น
ของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพสูง 
บริษทัจึงมีความพยายามท่ีจะพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานให้เป็นพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบติัดีเด่น ตลอดจนความพยายามท่ีจะจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีผลงานดีใหมี้ความรู้สึก
ผกูพนั และมีความปรารถนาท่ีจะอุทิศตนในการท างานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษทั
โดยรวม ดงันั้น เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของบริษทัท่ีตอ้งการรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบ้ริการจึงควรท าการศึกษาเร่ือง “การถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมพนกังานดีเด่นบริษทัการ
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การศึกษา การถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น บริษทัการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) จ านวน 29 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการผูค้ดัเลือกพนกังานดีเด่น จ านวน 10 คน พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีได้รับ
รางวลัดีเด่น จ านวน 14คน และพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดินท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น จ านวน 5 คน จากนั้น
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบ้ืองตน้ (Basic Model) ก่อนท่ีจะน าเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อขอค า
ช้ีแนะแลว้น าเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะและคุณธรรม
ของพนกังานดีเด่น : บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหมี้ความสมบูรณ์ สุดทา้ยจึงน าคุณลกัษณะ
และคุณธรรมของพนกังานดีเด่น : บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดน้ าเสนอต่อเวทีประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคุณลกัษณะและคุณธรรม
ของพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นมาตรฐานก่อนท่ีจะน าเสนอผลงานวิจยั
ต่อสาธารณะในล าดบัต่อไป 
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เช่นน้ีท าใหส้ายการบินทุกสายจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อการอยูร่อด และรักษาความเป็นท่ีหน่ึงทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัโลกเม่ือวเิคราะห์ตามเกณฑก์ารพิจารณาความสามารถในการบริการพิจารณา
จากคุณสมบติัการบริการของสายการบินจากมุมมองของผูโ้ดยสาร (Holloway, 2002) ซ่ึง
ประกอบดว้ยคุณสมบติัดา้นการใหบ้ริการ (Supply Side Characteristic) หรือการปฏิบติัต่อผูโ้ดยสาร 
จะพิจารณาจากคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานส่วนหนา้ (Front Line Employee) และคุณสมบติั
ดา้นความตอ้งการ (Demand Side Characteristic) จะพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เกณฑด์งักล่าวท าใหธุ้รกิจสายบินตอ้งปรับตวัอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะพนกังานผูใ้หบ้ริการผูโ้ดยสารภาคพื้น (Ground staff) และพนกังานผูใ้หบ้ริการผูโ้ดยสาร
บนอากาศ (Flight Attendants) เน่ืองจากเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูโ้ดยสารโดยตรง จึงสามารถส่งผา่นความ
น่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ และส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รใหก้บัผูรั้บบริการ 

บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวสิาหกิจด าเนินธุรกิจในดา้นการบินพาณิชยใ์น
ประเทศและระหวา่งประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติท่ีด าเนินกิจการแข่งขนักบัต่างประเทศใน
ธุรกิจการบินโลก จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพพนกังานใหมี้ความเป็นเลิศเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศใหก้บัองคก์าร แต่เม่ือวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ไม่เป็นไป
ตามเป้าท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสภาวการณ์ต่างๆทั้งความไม่สงบทาง
การเมืองในหลายประเทศ การฟ้ืนตวัอยา่งเช่ืองชา้ของสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก และการแข่งขนัดา้น
ธุรกิจการบินท่ีทวคีวามรุนแรงในภูมิภาคเอเชียบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) จึงไดอ้อก
มาตรการเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิรูป โดยรักษาระดบั
มาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยัไว ้(Thai Airways International Public Company 
Limited, 2015) จากสภาวะการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจการบินท่ีเพิ่มสูงข้ึน พนกังานถือเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีฝีมือหรือเป็นพนกังานดีเด่น
ของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพสูง 
บริษทัจึงมีความพยายามท่ีจะพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานให้เป็นพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบติัดีเด่น ตลอดจนความพยายามท่ีจะจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีผลงานดีใหมี้ความรู้สึก
ผกูพนั และมีความปรารถนาท่ีจะอุทิศตนในการท างานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษทั
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ไทย จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่น ดว้ยการถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรม
ของพนกังานดีเด่นท่ีปฏิบติังานในบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษา การถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น บริษทัการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) จ านวน 29 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการผูค้ดัเลือกพนกังานดีเด่น จ านวน 10 คน พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีได้รับ
รางวลัดีเด่น จ านวน 14คน และพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดินท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น จ านวน 5 คน จากนั้น
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบ้ืองตน้ (Basic Model) ก่อนท่ีจะน าเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อขอค า
ช้ีแนะแลว้น าเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะและคุณธรรม
ของพนกังานดีเด่น : บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหมี้ความสมบูรณ์ สุดทา้ยจึงน าคุณลกัษณะ
และคุณธรรมของพนกังานดีเด่น : บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดน้ าเสนอต่อเวทีประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคุณลกัษณะและคุณธรรม
ของพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นมาตรฐานก่อนท่ีจะน าเสนอผลงานวิจยั
ต่อสาธารณะในล าดบัต่อไป 
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ผลการวจัิย 
1. คุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่นบริษัทการบินไทย  จ ากัด  (มหาชน) 

มีดงัน้ี 
1.1 พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นพนกังานดีเด่น 

มีบุคลิกภายนอกท่ีดี แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด สุภาพ ตรงต่อเวลา และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ มีจิตส านึกในการให้บริการ เป็นผูมี้บุคลิกภายในท่ีดีกล่าวคือเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ี
งดงาม มีเจตคติท่ีดี เป็นคนใจเยน็ อารมณ์ดี มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุณา มีความ
ปรารถนาดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีสง่างามและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีดา้นบุคลิกภาพทางกาย รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่วนดูดี สง่างาม
ทั้งรูปร่าง หน้าตา รวมถึงเป็นผูท่ี้รู้จกัแต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบัสถานท่ี และการแต่งเคร่ืองแบบท่ี
ถูกตอ้งเรียบร้อยตามกฎระเบียบเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี อนัส่งผลให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การรวมถึงความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาของลูกค้าและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นบุคลิกภาพทางสังคม พนกังานดีเด่นเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพมีความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ จริงใจ 

1.2 การถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย  
จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 8 รูปแบบ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
คุณธรรมดา้นการครองตน การครองคน และการครองงาน 

1.3 รูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่นดว้ยการถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรม 
ของพนักงานดีเด่นท่ีปฏิบติังานในบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ หลกัไตรสิกขาเป็น
หลกัการพื้นฐานท่ีมีความส าคญัเชิงพุทธ ประกอบดว้ย การพฒันาดา้นศีล (B = Behavior) การพฒันา
ดา้นสมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) และการพฒันาดา้นปัญญา (W = Wisdom) 

2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่น ประกอบดว้ย 
2.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบวา่  

พนักงานดีเด่นมีความมุ่งมัน่จะปฏิบติังานให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ มีความตั้งใจในการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในทุกดา้น 

 
 

2.2 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการบริการท่ีดี พบวา่ พนกังาน
ดีเด่นของบริษทัการบินไทยมีความตั้งใจมุ่งมัน่และความพยายามสูงเพื่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานในทุกจุดบริการ ใหมี้สมรรถนะท่ีดีเยีย่มในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

2.3 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ พบวา่ เป็นผูมี้ความสนใจ ใฝ่รู้ สั่งสมประสบการณ์ท่ีดี ผูมี้ความรู้ความสามารถ 

2.4 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการยึดมัน่ในความชอบธรรม
และจริยธรรม พบว่า พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทย เป็นผูมี้การด ารงตนอยู่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสง่างาม ทั้งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.5 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการท างานเป็นทีม พบว่า 
พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทยเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจมุ่งมัน่แน่วแน่ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความรักความสามคัคีความเป็นมิตรไมตรี ความมีน ้าใจและแบ่งปัน ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

3. การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกบัการพฒันาสมรรถนะพนกังาน 
3.1 การครองตน พบว่า พนกังานดีเด่นใช้หลกัธรรมท่ีใช้ในการครองตน คือหลกั

ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
(2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุงตน (3) ขนัติ คือ อดทน อดทนต่อการท า
การงาน และ (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือบ าเพญ็ประโยชน์ 

3.2 ดา้นการครองคน พบวา่ พนกังานดีเด่นใชห้ลกัธรรมพรหมวหิาร4ในการติดต่อ
สัมพนัธ์กับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 
ผู ้ใต้บังคับบัญชา สร้างความรักความสามัคคีด้วย (1) เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี  
(2) ความกรุณา คือ อยากช่วยเหลือผูอ่ื้น (3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีกับผูอ่ื้น และ 
(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็นจริง 

3.3 ดา้นการครองงาน พบว่า หลกัธรรมท่ีพนกังานดีเด่นใช้ในการครองงานคืออิทธิ
บาท 4 ซ่ึงจะก่อให้เกิดความบรรลุความส าเร็จอยา่งงดงาม คือ (1) ฉนัทะ คือ ความพอใจในงาน (2) 
วริิยะ คือมีความเพียรในการท างาน (3) จิตตะ เอาใจใส่งาน (4) วมิงัสา พิจารณารอบคอบดว้ยปัญญา 
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ผลการวจัิย 
1. คุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่นบริษัทการบินไทย  จ ากัด  (มหาชน) 

มีดงัน้ี 
1.1 พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นพนกังานดีเด่น 

มีบุคลิกภายนอกท่ีดี แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด สุภาพ ตรงต่อเวลา และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ มีจิตส านึกในการให้บริการ เป็นผูมี้บุคลิกภายในท่ีดีกล่าวคือเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ี
งดงาม มีเจตคติท่ีดี เป็นคนใจเยน็ อารมณ์ดี มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุณา มีความ
ปรารถนาดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีสง่างามและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีดา้นบุคลิกภาพทางกาย รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่วนดูดี สง่างาม
ทั้งรูปร่าง หน้าตา รวมถึงเป็นผูท่ี้รู้จกัแต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบัสถานท่ี และการแต่งเคร่ืองแบบท่ี
ถูกตอ้งเรียบร้อยตามกฎระเบียบเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนพนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี อนัส่งผลให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การรวมถึงความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาของลูกค้าและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นบุคลิกภาพทางสังคม พนกังานดีเด่นเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพมีความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ จริงใจ 

1.2 การถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย  
จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 8 รูปแบบ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
คุณธรรมดา้นการครองตน การครองคน และการครองงาน 

1.3 รูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่นดว้ยการถอดแบบคุณลกัษณะและคุณธรรม 
ของพนักงานดีเด่นท่ีปฏิบติังานในบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ หลกัไตรสิกขาเป็น
หลกัการพื้นฐานท่ีมีความส าคญัเชิงพุทธ ประกอบดว้ย การพฒันาดา้นศีล (B = Behavior) การพฒันา
ดา้นสมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) และการพฒันาดา้นปัญญา (W = Wisdom) 

2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่น ประกอบดว้ย 
2.1 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบวา่  

พนักงานดีเด่นมีความมุ่งมัน่จะปฏิบติังานให้ดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ มีความตั้งใจในการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในทุกดา้น 

 
 

2.2 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการบริการท่ีดี พบวา่ พนกังาน
ดีเด่นของบริษทัการบินไทยมีความตั้งใจมุ่งมัน่และความพยายามสูงเพื่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานในทุกจุดบริการ ใหมี้สมรรถนะท่ีดีเยีย่มในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

2.3 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ พบวา่ เป็นผูมี้ความสนใจ ใฝ่รู้ สั่งสมประสบการณ์ท่ีดี ผูมี้ความรู้ความสามารถ 

2.4 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนกังานดีเด่นดา้นการยึดมัน่ในความชอบธรรม
และจริยธรรม พบว่า พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทย เป็นผูมี้การด ารงตนอยู่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสง่างาม ทั้งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.5 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการท างานเป็นทีม พบว่า 
พนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทยเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจมุ่งมัน่แน่วแน่ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความรักความสามคัคีความเป็นมิตรไมตรี ความมีน ้าใจและแบ่งปัน ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

3. การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกบัการพฒันาสมรรถนะพนกังาน 
3.1 การครองตน พบว่า พนกังานดีเด่นใช้หลกัธรรมท่ีใช้ในการครองตน คือหลกั

ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
(2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุงตน (3) ขนัติ คือ อดทน อดทนต่อการท า
การงาน และ (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือบ าเพญ็ประโยชน์ 

3.2 ดา้นการครองคน พบวา่ พนกังานดีเด่นใชห้ลกัธรรมพรหมวหิาร4ในการติดต่อ
สัมพนัธ์กับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 
ผู ้ใต้บังคับบัญชา สร้างความรักความสามัคคีด้วย (1) เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี  
(2) ความกรุณา คือ อยากช่วยเหลือผูอ่ื้น (3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีกับผูอ่ื้น และ 
(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็นจริง 

3.3 ดา้นการครองงาน พบว่า หลกัธรรมท่ีพนกังานดีเด่นใช้ในการครองงานคืออิทธิ
บาท 4 ซ่ึงจะก่อให้เกิดความบรรลุความส าเร็จอยา่งงดงาม คือ (1) ฉนัทะ คือ ความพอใจในงาน (2) 
วริิยะ คือมีความเพียรในการท างาน (3) จิตตะ เอาใจใส่งาน (4) วมิงัสา พิจารณารอบคอบดว้ยปัญญา 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนกังานดีเด่น ท่ีปฏิบติังานในบริษทั

การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 1) มีบุคลิกภายนอกท่ีดี กล่าวคือ การแต่งกายถูกระเบียบ 
สะอาด สุภาพ ตรงต่อเวลา และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีจิตส านึกในการ
ให้บริการ 2) เป็นผูมี้บุคลิกภายในท่ีดีกล่าวคือเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีงดงาม มีเจตคติท่ีดี เป็นคนใจเย็น 
อารมณ์ดี มีทศันะคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุณา มีความปรารถนาดีต่อลูกคา้และเพื่อน
ร่วมงานดว้ยความจริงใจ 3) เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีสง่างามและเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นบุคลิกภาพทาง
กาย รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่วนดูดี สง่างามทั้งรูปร่าง หนา้ตา รวมถึงเป็นผูท่ี้
รู้จกัแต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบัสถานท่ี และการแต่งเคร่ืองแบบท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยตามกฎระเบียบ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนพนกังานในการปฏิบติัหน้าท่ี คุณลกัษณะและคุณธรรมดงักล่าวขา้งต้น 
ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารรวมถึงความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาของลูกคา้และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การพฒันาสมรรถนะพนักงานเชิงพุทธ บูรณาการของพนักงานต้อนรับท่ีได้รับการ
คดัเลือกเป็นพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Duangchatom (2016), Pratniwat 
(2016), Puangkham (2008) และ Inpan (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการพฒันาทกัษะการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และสมรรถนะและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการในองคก์ร พบวา่ สมรรถนะหลกัของบุคลากรดงักล่าว คือการท างานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ การ
บริการท่ีดี การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

2. การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการร่วมกบัการพฒันาสมรรถนะพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินใหเ้ป็นพนกังานดีเด่น ตามหลกัคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่  
  2.1 การครองตน ตามหลกัฆราวาสธรรม ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริง 
ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุง
ตน (3) ขนัติ คือ อดทน อดทนต่อการท าการงาน และ (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือ
บ าเพ็ญประโยชน์ซ่ึงสอดคล้องกบั Phra Dharmakosacarya (2006) ได้กล่าวว่า นักบริหารตอ้งรู้จกั
ความเด่นและความดอ้ยของตนเอง เพื่อจะไดท้  างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน 

 
 

  2.2 การครองคน พบว่า พนักงานดีเด่นใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4ในการติดต่อ
สัมพนัธ์กับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 
ผู ้ใต้บังคับบัญชา สร้างความรักความสามัคคีด้วย (1) เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี  
(2)กรุณา  คือ  อยากช่วยเหลือผู ้อ่ืน  (3)  มุ ทิตา  คือ  ความเบิกบานพลอยยินดีกับผู ้อ่ืน  และ 
(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็นจริงซ่ึงสอดคล้องกับ Phra Dharmakosacarya (2006) ท่ีได้ให้
ความหมายของการครองคนว่า  ความรอบรู้เก่ียวกับคนร่วมงาน  นักบริหารต้องรู้ว่าใครมี
ความสามารถดา้นใด เพื่อจะไดใ้ชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน 
  2.3 การครองงาน พบวา่ หลกัธรรมท่ีพนกังานดีเด่นใชใ้นการครองงานคืออิทธิบาท 
4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chuchat (2013) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดา้นการครองงาน ตาม
หลกัอิทธิบาทธรรม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความบรรลุความส าเร็จอยา่งงดงาม คือ (1) ฉนัทะ คือ ความพอใจ
ในงาน (2) วิริยะ คือมีความเพียรในการท างาน (3) จิตตะ เอาใจใส่งาน (4) วิมงัสา พิจารณารอบคอบ
ดว้ยปัญญา 
 
สรุปผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่นท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ การมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพนัธ์ดีเยีย่ม มีกิริยามารยาทดี
มาก มีความประพฤติปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตใจเป็นกุศล  
มีเมตตามาก เป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน ขยนัขนัแขง็กระตือรือร้นในการท างาน ใฝ่รู้พฒันาตนเองให้ดูดี
อยู่เสมอทั้งด้านจิตใจและด้านบุคลิกภาพ เป็นผูมี้ศกัยภาพสูงโดยมีคุณลกัษณะและคุณธรรมของ
พนกังานดีเด่น 8 รูปแบบ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม คุณธรรมดา้นการครอง
ตน การครองคน และการครองงานซ่ึงมีรูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่นไดแ้ก่ หลกัไตรสิกขาท่ีเป็น
หลกัการพื้นฐานส าคญัเชิงพุทธ ประกอบด้วย การพฒันาด้านศีล (B = Behavior) การพฒันาด้าน
สมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) และการพฒันาดา้นปัญญา (W = Wisdom) 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานสามารถน ามาบูรณาการเขา้กบัหลกัการครองตน ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริง 
ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุง
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะและคุณธรรมของพนกังานดีเด่น ท่ีปฏิบติังานในบริษทั

การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 1) มีบุคลิกภายนอกท่ีดี กล่าวคือ การแต่งกายถูกระเบียบ 
สะอาด สุภาพ ตรงต่อเวลา และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีจิตส านึกในการ
ให้บริการ 2) เป็นผูมี้บุคลิกภายในท่ีดีกล่าวคือเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีงดงาม มีเจตคติท่ีดี เป็นคนใจเย็น 
อารมณ์ดี มีทศันะคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุณา มีความปรารถนาดีต่อลูกคา้และเพื่อน
ร่วมงานดว้ยความจริงใจ 3) เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีสง่างามและเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นบุคลิกภาพทาง
กาย รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่วนดูดี สง่างามทั้งรูปร่าง หนา้ตา รวมถึงเป็นผูท่ี้
รู้จกัแต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบัสถานท่ี และการแต่งเคร่ืองแบบท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยตามกฎระเบียบ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนพนกังานในการปฏิบติัหน้าท่ี คุณลกัษณะและคุณธรรมดงักล่าวขา้งต้น 
ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารรวมถึงความน่าเช่ือถือ ความศรัทธาของลูกคา้และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การพฒันาสมรรถนะพนักงานเชิงพุทธ บูรณาการของพนักงานต้อนรับท่ีได้รับการ
คดัเลือกเป็นพนกังานดีเด่นบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Duangchatom (2016), Pratniwat 
(2016), Puangkham (2008) และ Inpan (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการพฒันาทกัษะการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และสมรรถนะและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการในองคก์ร พบวา่ สมรรถนะหลกัของบุคลากรดงักล่าว คือการท างานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ การ
บริการท่ีดี การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

2. การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการร่วมกบัการพฒันาสมรรถนะพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินใหเ้ป็นพนกังานดีเด่น ตามหลกัคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่  
  2.1 การครองตน ตามหลกัฆราวาสธรรม ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริง 
ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุง
ตน (3) ขนัติ คือ อดทน อดทนต่อการท าการงาน และ (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือ
บ าเพ็ญประโยชน์ซ่ึงสอดคล้องกบั Phra Dharmakosacarya (2006) ได้กล่าวว่า นักบริหารตอ้งรู้จกั
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  2.2 การครองคน พบว่า พนักงานดีเด่นใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4ในการติดต่อ
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ผู ้ใต้บังคับบัญชา สร้างความรักความสามัคคีด้วย (1) เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี  
(2)กรุณา  คือ  อยากช่วยเหลือผู ้อ่ืน  (3)  มุ ทิตา  คือ  ความเบิกบานพลอยยินดีกับผู ้อ่ืน  และ 
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สรุปผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่นท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ การมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพนัธ์ดีเยีย่ม มีกิริยามารยาทดี
มาก มีความประพฤติปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตใจเป็นกุศล  
มีเมตตามาก เป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน ขยนัขนัแขง็กระตือรือร้นในการท างาน ใฝ่รู้พฒันาตนเองให้ดูดี
อยู่เสมอทั้งด้านจิตใจและด้านบุคลิกภาพ เป็นผูมี้ศกัยภาพสูงโดยมีคุณลกัษณะและคุณธรรมของ
พนกังานดีเด่น 8 รูปแบบ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม คุณธรรมดา้นการครอง
ตน การครองคน และการครองงานซ่ึงมีรูปแบบการพฒันาพนกังานดีเด่นไดแ้ก่ หลกัไตรสิกขาท่ีเป็น
หลกัการพื้นฐานส าคญัเชิงพุทธ ประกอบด้วย การพฒันาด้านศีล (B = Behavior) การพฒันาด้าน
สมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) และการพฒันาดา้นปัญญา (W = Wisdom) 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะ
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ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน ปรับตวั และแกไ้ขปรับปรุง
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ตน (3) ขนัติ คือ อดทน อดทนต่อการท าการงาน และ (4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือ
บ าเพ็ญประโยชน์หลกัการครองคน โดยใช้หลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย (1) เมตตา คือ 
ความปรารถนาดี มีไมตรี (2) กรุณา คือ อยากช่วยเหลือผูอ่ื้น (3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี
กบัผูอ่ื้น และ(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็นจริงหลกัการครองงาน โดยใชอิ้ทธิบาท 4 ก่อให้เกิด
ความบรรลุความส าเร็จอยา่งงดงาม คือ (1) ฉนัทะ คือ ความพอใจในงาน (2) วิริยะ คือ มีความเพียร
ในการท างาน (3) จิตตะ เอาใจใส่งาน (4) วมิงัสา พิจารณารอบคอบดว้ยปัญญา 
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สอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของบริษทั 

1.2 สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ตระหนกัถึงการให้ความส าคญัแก่
ลูกคา้ เสริมสร้างขีดความสามารถ ทกัษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพนัต่อ
องคก์ร เพื่อใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ และพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 ควรส่งเสริมใหมี้การน าความรู้จากพนกังานดีเด่นของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
มาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในการปฏิบติังานจริง 
2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

2.1 จดัท าแผนงานพฒันาสมรรถนะพนกังานอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 
2.2 จัดกิจกรรม/โครงการพฒันาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมกับพนักงาน เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพพนกังาน เช่น การฝึกอบรม การเขา้ค่ายจริยธรรม การสอนงานจากพนกังาน
ดีเด่น เป็นตน้ 

2.3 จดัสรรงบประมาณในการพฒันาพนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหเ้พียงพอ
ในแต่ละปี เพื่อใหก้ารพฒันาบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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Abstract 

This research aims to study the concept of Buddhist meditation practice and model of 
tourism management towards Buddhist meditation in the area of Khon Kaen and Mahasarakham 
provinces.  The research was completed by applying mixed research method.  The quantitative 
analysis was done by using questionnaire from 4 0 0  samples with simple sampling.  The data were 
analyzed using descriptive statistics:  percentage, mean, and standard deviation.  For qualitative 
research, an analysis was conducted by using data attained from focus- group meeting with 30 
participants, by using in-depth interviews and participatory observation.  Both data were analyzed 
for content and data with descriptive statistics. 
 There were 4  findings in the important concept of Buddhist meditation practice in the area 
of Khon Kaen and Mahsarakham provinces: 1) “Yub-Phong”, 2) “Bud-dho”, 3) “Movement” and 
4) “Go-enka. The Buddhist meditation tourism in the area of Khon Kaen province is unique for both 
Thais and international programs.  But in the area of Mahasarakham province, There is only Thais 
program. Both have a calendar of Buddhist meditation practice ranging from 3 to 30 days. There are 
two types of management styles, the one managed by the clergy and secular committees and the 
"corporate" system by using the core value system consisted of vision, philosophy, goals, and 
objectives. 
 
Keywords: management, tourism, Buddhist meditation, Buddhism, Roi-Kean-Sara-Sin

 
 

บทน า 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีความโดดเด่น และมีความหลากหลายดา้นคติความ

เช่ือ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของภูมิภาคอีสาน ถ้า
แม่น ้ าโขงเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ดินแดนอีสานก็ประดุจดงัหวัใจของภูมิภาค ถา้มองอีสานในมิติทาง
อารยธรรม สามารถกล่าวไดว้า่ อีสานมีแอ่งอารยธรรมใหญ่ ๆ 2 แห่ง กล่าวคือ แอ่งสกลนครและแอ่ง
โคราช (Vallipodom, 2546. 3) ในเชิงโบราณคดี ธวชั ปุณโณทก สะทอ้นให้เห็นว่า ภาคอีสานเป็น
แหล่งสะสมวฒันธรรมมาตั้ งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงสมัยประวติัศาสตร์ซ่ึงอาจแบ่ง
ออกเป็นยุคสมยัไดห้ลายยุค และจากการศึกษาเน้ือหาสาระของศิลาจารึกอีสานสมยัไทย-ลาวในช่วง
สมยัอิทธิพลอาณาจกัรลา้นชา้งของธวชั ปุณโณทก (Punnotok, 2551: 3-4) พบวา่พุทธศาสนาในภาค
อีสานบริเวณแอ่งสกลนครนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก  ภาคอีสานจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นทางพุทธ
ศาสนาทั้งในดา้นอารยธรรม ต านาน ประเพณี ปัจจุบนักระแสการพฒันาประเทศมีแนวโนม้ในการ
ส่งเสริมในการเรียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ินหรือวิถีไทย ตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
2555-2559 และยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแห่งชาติ 2560-2564 ช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งของการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ท่องเท่ียวทางเลือกหรือการท่องเท่ียวแบบเฉพาะ (Strategic and Planning Division, 2560: 25) 
ส าหรับภาคอีสานเม่ือมองในมิติการท่องเท่ียว จึงถูกท าใหเ้ป็นจุดขายทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ในนาม “อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม” 

จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคามจดัอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนกลางประกอบด้วย
จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ หรือท่ีรู้จกัในนามกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” ท่ีมี
มรดกทางวฒันธรรมอยูม่ากมาย ปัจจุบนัวดัและส านกัปฏิบติัธรรม เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกเชิง
คุณภาพอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในแต่ละปีมีประชาชนทั้งในพื้นท่ี นอก
พื้นท่ี และชาวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจเดินทางเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ไหวพ้ระ สวด
มนต ์รวมถึงการปฏิบติัธรรม/วิปัสสนากรรมฐานในภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น
และมหาสารคาม  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแบบมุ่งเป้าดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงอีสานตอนเหนือ
และอีสานตอนล่างตามแนวคิดเส้นทาง East-West Corridor ในพื้นท่ีภาคอีสานต่อไป 
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และรูปแบบการจดัการแบบ “บวร” โดยใช้ระบบค่านิยมองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ ปรัชญา 
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์  
 
ค าส าคัญ: การจดัการ, การท่องเท่ียว, วปัิสสนากรรมฐาน, พุทธศาสนา, ร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 
Abstract 

This research aims to study the concept of Buddhist meditation practice and model of 
tourism management towards Buddhist meditation in the area of Khon Kaen and Mahasarakham 
provinces.  The research was completed by applying mixed research method.  The quantitative 
analysis was done by using questionnaire from 4 0 0  samples with simple sampling.  The data were 
analyzed using descriptive statistics:  percentage, mean, and standard deviation.  For qualitative 
research, an analysis was conducted by using data attained from focus- group meeting with 30 
participants, by using in-depth interviews and participatory observation.  Both data were analyzed 
for content and data with descriptive statistics. 
 There were 4  findings in the important concept of Buddhist meditation practice in the area 
of Khon Kaen and Mahsarakham provinces: 1) “Yub-Phong”, 2) “Bud-dho”, 3) “Movement” and 
4) “Go-enka. The Buddhist meditation tourism in the area of Khon Kaen province is unique for both 
Thais and international programs.  But in the area of Mahasarakham province, There is only Thais 
program. Both have a calendar of Buddhist meditation practice ranging from 3 to 30 days. There are 
two types of management styles, the one managed by the clergy and secular committees and the 
"corporate" system by using the core value system consisted of vision, philosophy, goals, and 
objectives. 
 
Keywords: management, tourism, Buddhist meditation, Buddhism, Roi-Kean-Sara-Sin

 
 

บทน า 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีความโดดเด่น และมีความหลากหลายดา้นคติความ

เช่ือ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของภูมิภาคอีสาน ถ้า
แม่น ้ าโขงเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ดินแดนอีสานก็ประดุจดงัหวัใจของภูมิภาค ถา้มองอีสานในมิติทาง
อารยธรรม สามารถกล่าวไดว้า่ อีสานมีแอ่งอารยธรรมใหญ่ ๆ 2 แห่ง กล่าวคือ แอ่งสกลนครและแอ่ง
โคราช (Vallipodom, 2546. 3) ในเชิงโบราณคดี ธวชั ปุณโณทก สะทอ้นให้เห็นว่า ภาคอีสานเป็น
แหล่งสะสมวฒันธรรมมาตั้ งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงสมัยประวติัศาสตร์ซ่ึงอาจแบ่ง
ออกเป็นยุคสมยัไดห้ลายยุค และจากการศึกษาเน้ือหาสาระของศิลาจารึกอีสานสมยัไทย-ลาวในช่วง
สมยัอิทธิพลอาณาจกัรลา้นชา้งของธวชั ปุณโณทก (Punnotok, 2551: 3-4) พบวา่พุทธศาสนาในภาค
อีสานบริเวณแอ่งสกลนครนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก  ภาคอีสานจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นทางพุทธ
ศาสนาทั้งในดา้นอารยธรรม ต านาน ประเพณี ปัจจุบนักระแสการพฒันาประเทศมีแนวโนม้ในการ
ส่งเสริมในการเรียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ินหรือวิถีไทย ตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
2555-2559 และยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแห่งชาติ 2560-2564 ช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งของการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ท่องเท่ียวทางเลือกหรือการท่องเท่ียวแบบเฉพาะ (Strategic and Planning Division, 2560: 25) 
ส าหรับภาคอีสานเม่ือมองในมิติการท่องเท่ียว จึงถูกท าใหเ้ป็นจุดขายทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ในนาม “อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม” 

จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคามจดัอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนกลางประกอบด้วย
จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ หรือท่ีรู้จกัในนามกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” ท่ีมี
มรดกทางวฒันธรรมอยูม่ากมาย ปัจจุบนัวดัและส านกัปฏิบติัธรรม เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกเชิง
คุณภาพอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในแต่ละปีมีประชาชนทั้งในพื้นท่ี นอก
พื้นท่ี และชาวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจเดินทางเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ไหวพ้ระ สวด
มนต ์รวมถึงการปฏิบติัธรรม/วิปัสสนากรรมฐานในภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น
และมหาสารคาม  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแบบมุ่งเป้าดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงอีสานตอนเหนือ
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจังหวดัขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจังหวดั
ขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจัย น้ี เ ป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้ ง เ ชิง คุณภาพ  (Qualitative)  และปริมาณ 
(Quantitative) โดยการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ประกอบดว้ย 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary study) 
เก่ียวกบัแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 2) การศึกษาภาคสนาม (Field work) เป็นการศึกษาจากการประชุม
กลุ่มยอ่ยแบบมีส่วนร่วม (Participatory focus group) กบัชุมชน องคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ี จ านวน 30 คน ประกอบดว้ย เจา้อาวาสและตวัแทนวดั จ านวน 5 คน ตวัแทนภาครัฐ จ านวน 10 
คน ตวัแทนชุมชน จ านวน 10 และตวัแทนภาคเอกชน จ านวน 5 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interviews schedule) ทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) ส่วนการวจิยัเชิงปริมาณ เป็นการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัแทนแหล่งท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน จ านวน 
2 แห่ง คือวดัโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และวดัขนุพรหมด าริ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นพื้นท่ีศึกษา เพราะวดัทั้ง 2 แห่งเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทัว่ไป 
    ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ีมาจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐานในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคามจากสถิติการลงทะเบียนเข้า
ปฏิบติัธรรมท่ีวดัโพธ์ิ จงัหวดัขอนแก่น และวดัขุนพรหมด าริ จงัหวดัมหาสารคาม ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 – ธนัวาคม 2557 จ านวนทั้งส้ิน 1,564,554 คน ขนาดของตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั 399.95 คน โดยเก็บขอ้มูลจริง 400 คน ดว้ยการใช้สูตรค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 
ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ดงัน้ี   

 
 

 
 
 
 

 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเน้นการใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 

การสังเกตและการประชุมกลุ่มย่อย ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
ไดแ้ก่ การใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นและเฉล่ีย
รวมทุกดา้น ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50=เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1.51-2.50=เห็นดว้ยนอ้ย 2.51-3.50=เห็นดว้ย 
3.51-4.50=เห็นดว้ยมาก และ 4.51-5.00= เห็นดว้ยมากท่ีสุด และน าเสนอผลการวิจยัแบบวิเคราะห์
ดว้ยสถิติชิงพรรณนาพร้อมการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 
 แนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวคิดทุนทางวฒันธรรม 
แนวคิดการจดัการการท่อเท่ียวเชิงวฒันธรรม และแนวคิดธรรมภาคปฏิบติั ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะน าแนวคิด
ทั้งหมดไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งอภิปรายผล
การศึกษา 

1. แนวคิดทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital)  ค  าวา่ “ทุน” หมายถึง ของเดิมหรือเงินเดิมท่ี
มีไว ้เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุนมีเงินเป็นทุน; เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีตั้งไว้
ส าหรับด าเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ (Royal Philosophers, 2542: 534) ทุนอาจหมายถึง 
ทรัพยสิ์น เงินทอง บา้นเรือน หรือทุนอาจอยูใ่นรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์ทุนทาง
เศรษฐกิจ เป็นตน้ และทุนทางวฒันธรรมถือวา่เป็นทุนประการหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า ภูมิปัญญา 
เป็นตน้ ในขณะท่ี Throsby (2001: 46) ไดนิ้ยามทุนทางวฒันธรรมวา่ หมายถึงสินทรัพยท่ี์มีการฝังตวั 
สะสม และให้คุณค่าทางวฒันธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น โดยไดแ้บ่ง
ทุนวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางวฒันธรรมท่ีสัมผสัได ้อาทิ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
วดั เป็นตน้ 2) ทุนทางวฒันธรรมท่ีสัมผสัไม่ได ้เป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 

โดย  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้
N = จ  านวนประชากรท่ีทราบค่า 
e = คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(allowable error) 
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เลือกกลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัแทนแหล่งท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน จ านวน 
2 แห่ง คือวดัโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และวดัขนุพรหมด าริ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นพื้นท่ีศึกษา เพราะวดัทั้ง 2 แห่งเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทัว่ไป 
    ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ีมาจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐานในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคามจากสถิติการลงทะเบียนเข้า
ปฏิบติัธรรมท่ีวดัโพธ์ิ จงัหวดัขอนแก่น และวดัขุนพรหมด าริ จงัหวดัมหาสารคาม ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 – ธนัวาคม 2557 จ านวนทั้งส้ิน 1,564,554 คน ขนาดของตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวท่ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั 399.95 คน โดยเก็บขอ้มูลจริง 400 คน ดว้ยการใช้สูตรค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 
ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ดงัน้ี   

 
 

 
 
 
 

 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเน้นการใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 

การสังเกตและการประชุมกลุ่มย่อย ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
ไดแ้ก่ การใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นและเฉล่ีย
รวมทุกดา้น ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50=เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1.51-2.50=เห็นดว้ยนอ้ย 2.51-3.50=เห็นดว้ย 
3.51-4.50=เห็นดว้ยมาก และ 4.51-5.00= เห็นดว้ยมากท่ีสุด และน าเสนอผลการวิจยัแบบวิเคราะห์
ดว้ยสถิติชิงพรรณนาพร้อมการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 
 แนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทบทวนแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวคิดทุนทางวฒันธรรม 
แนวคิดการจดัการการท่อเท่ียวเชิงวฒันธรรม และแนวคิดธรรมภาคปฏิบติั ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะน าแนวคิด
ทั้งหมดไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งอภิปรายผล
การศึกษา 

1. แนวคิดทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital)  ค  าวา่ “ทุน” หมายถึง ของเดิมหรือเงินเดิมท่ี
มีไว ้เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุนมีเงินเป็นทุน; เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีตั้งไว้
ส าหรับด าเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ (Royal Philosophers, 2542: 534) ทุนอาจหมายถึง 
ทรัพยสิ์น เงินทอง บา้นเรือน หรือทุนอาจอยูใ่นรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์ทุนทาง
เศรษฐกิจ เป็นตน้ และทุนทางวฒันธรรมถือวา่เป็นทุนประการหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า ภูมิปัญญา 
เป็นตน้ ในขณะท่ี Throsby (2001: 46) ไดนิ้ยามทุนทางวฒันธรรมวา่ หมายถึงสินทรัพยท่ี์มีการฝังตวั 
สะสม และให้คุณค่าทางวฒันธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น โดยไดแ้บ่ง
ทุนวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางวฒันธรรมท่ีสัมผสัได ้อาทิ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
วดั เป็นตน้ 2) ทุนทางวฒันธรรมท่ีสัมผสัไม่ได ้เป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 

โดย  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้
N = จ  านวนประชากรท่ีทราบค่า 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(allowable error) 
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ความคิด ความเช่ือและค่านิยม เป็นตน้ ส่วนปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) (1986: 241) กล่าวว่า 
“ทุน”  คือ มรดกท่ีสืบทอดมาอยา่งต่อเน่ืองสามารถเปล่ียนรูปได ้มีลกัษณะทั้งท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได้ บูร์ดิเยอ ได้แบ่งทุนออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ได้แก่ 
รายได้ ทรัพย์สิน เงินทอง เป็นต้น ซ่ึงทุนประเภทน้ีเป็นทุนท่ีสามารถคิดค านวณเป็นปริมาณท่ี
แน่นอนได้และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างแน่นอน 2) ทุนทางสังคม  (Social capital) หมายถึง 
“เครือข่ายทางสังคม” ซ่ึงอาจรวมทั้งเครือข่ายประเภทกลุ่ม หรือเพื่อนร่วมอาชีพ เป็นตน้ 3) ทุนทาง
สัญลกัษณ์ (Symbolic capital) หมายถึง สถานภาพ ช่ือเสียง เกียรติยศ เป็นตน้ ท่ีท  าให้เจา้ของทุนเกิด
ความไดเ้ปรียบหรือเกิดประโยชน์ต่าง ๆ แก่ตนเอง 4) ทุนทางวฒันธรรม (Cultural capital) หมายถึง 
องคค์วามรู้ ความช านาญ การศึกษา เป็นตน้ บูร์ดิเยอไดแ้บ่งทุนทางวฒันธรรมเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 
ขั้นเป็นรูปเป็นร่าง (Embodied state) ไดแ้ก่ ทุนท่ีอยูใ่นรูปของการแสดงออกของร่างกายและจิตใจท่ี
คงทนถาวร อาทิ ความสามารถหรือความรอบรู้ท่ีจะพูดหรือตดัสินงานทางดา้นศิลปะ เป็นตน้ 2) ขั้น
เป็นช้ินเป็นอนั (Objectified state) ทุนทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของวตัถุท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
ครอบครองเป็นเจา้ของ อาทิ หนังสือ ชีดี งานเขียน เคร่ืองมือ งานศิลป์ เป็นตน้ และ 3) ขั้นเป็น
สถาบัน  ( Institutionalized state)  หมาย ถึง  ทุน ท่ี เ กิด ข้ึนจากการยอมรับจากสถาบัน  อาทิ  
ประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง เป็นตน้ ดงันั้น ทุนทางวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าและให้คุณค่า
ต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทางวฒันธรรม มีความเป็นนามธรรมหรือพลวตัร (Dynamic) สูง ซ่ึง
สามารถเปล่ียนแปลงและถ่ายทอดขา้มสังคม กลุ่มคน สถานท่ี และเวลาไดต้ลอด   

2. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Management of Cultural Tourism) การ
จดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าอย่างมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัหลกัการหรือแนวคิดท่ี
เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพท่ีแท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม ร า
ไพพรรณ แกว้สุริยะ (Rumpaipan Keawsuriya, 2547: 3-4) ไดก้ าหนดหลกัการการจดัการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนตามหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using 
Resource Sustainable) หมายถึง  ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีวิธีการจัดการใช้
ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งดั้งเดิมอยา่งเพียงพอ 2) ลดการ
บริโภคและใชท้รัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น  กบัการลดการก่อของเสีย (Reducing Over-Consumption 
and Waste) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งร่วมกนัวางแผนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งจดัการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคม 

 
 

และวฒันธรรม (Maintain Diversity)  ผูรั้บผดิชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งวางแผนขยายฐานการ
ท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม  โดย
การเพิ่มคุณค่า และมาตรฐานการบริการ 4) ประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism 
into Planning) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ท างานตามแผนท่ีวางไว ้ แต่ต้อง
ประสานแผนการพฒันา  กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ตอ้งน าการท่องเท่ียวขยายเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ิน (Supporting Local  Economy)  ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งประสานงานกบั
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  
โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  น าไปประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายการ
ท่องเท่ียว 6) การมีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Involving Local  
Communities)  ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวควรร่วมท างานกับท้องถ่ินแบบองค์รวม 
(Participation  Approach) โดยเขา้ร่วมท าในลกัษณะหน่วยงานร่วมจดั  นอกจากนั้นยงัตอ้งประสาน
เครือข่ายระหวา่งองคก์รและทอ้งถ่ิน  เพื่อยกระดบัคุณภาพของการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินดว้ย 7) 
หมัน่ประชุม  และปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Consulting  Stakeholders  
and  the  Public) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งประสานกบัพหุภาคี  ไดแ้ก่  ชุมชนหรือ
ประชาคมในพื้นท่ี  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว  สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี 8) การพฒันาบุคลากร  (Training Staff) 
การใหค้วามรู้ การฝึกอบรม การส่งพนกังานดูงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ มีแนวคิด 
และวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียว 9) การจดัเตรียมขอ้มูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเท่ียวให้
พร้อม  (Marketing  Tourism  Responsibly)  ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะต้องร่วมกับ
ผูเ้ก่ียวข้องจดัเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว  เช่น  คู่มือการท่องเท่ียว  คู่มือการตลาด  การ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกสารแผ่นพบั  หนังสือคู่มือ  วีดีโอ  แผ่นซีดีรอม  เป็นต้น 10) ประเมินผล  
ตรวจสอบ  และวิจัย  (Undertaking Research) ในธุรกิจท่องเท่ียว ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจยั
อยา่งสม ่าเสมอ โดยการสอบถามผูใ้ชบ้ริการโดยตรง หรือการวิจยัตลาดการท่องเท่ียว เพื่อทราบผล
ของการบริการน ามาปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. แนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ (Buddhist Meditation) การปฏิบติัธรรมในพุทธศาสนา แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สมถกรรมฐานและ 2) วิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตฺุโต) 
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ความคิด ความเช่ือและค่านิยม เป็นตน้ ส่วนปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) (1986: 241) กล่าวว่า 
“ทุน”  คือ มรดกท่ีสืบทอดมาอยา่งต่อเน่ืองสามารถเปล่ียนรูปได ้มีลกัษณะทั้งท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได้ บูร์ดิเยอ ได้แบ่งทุนออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ได้แก่ 
รายได้ ทรัพย์สิน เงินทอง เป็นต้น ซ่ึงทุนประเภทน้ีเป็นทุนท่ีสามารถคิดค านวณเป็นปริมาณท่ี
แน่นอนได้และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างแน่นอน 2) ทุนทางสังคม  (Social capital) หมายถึง 
“เครือข่ายทางสังคม” ซ่ึงอาจรวมทั้งเครือข่ายประเภทกลุ่ม หรือเพื่อนร่วมอาชีพ เป็นตน้ 3) ทุนทาง
สัญลกัษณ์ (Symbolic capital) หมายถึง สถานภาพ ช่ือเสียง เกียรติยศ เป็นตน้ ท่ีท  าให้เจา้ของทุนเกิด
ความไดเ้ปรียบหรือเกิดประโยชน์ต่าง ๆ แก่ตนเอง 4) ทุนทางวฒันธรรม (Cultural capital) หมายถึง 
องคค์วามรู้ ความช านาญ การศึกษา เป็นตน้ บูร์ดิเยอไดแ้บ่งทุนทางวฒันธรรมเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 
ขั้นเป็นรูปเป็นร่าง (Embodied state) ไดแ้ก่ ทุนท่ีอยูใ่นรูปของการแสดงออกของร่างกายและจิตใจท่ี
คงทนถาวร อาทิ ความสามารถหรือความรอบรู้ท่ีจะพูดหรือตดัสินงานทางดา้นศิลปะ เป็นตน้ 2) ขั้น
เป็นช้ินเป็นอนั (Objectified state) ทุนทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของวตัถุท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
ครอบครองเป็นเจา้ของ อาทิ หนังสือ ชีดี งานเขียน เคร่ืองมือ งานศิลป์ เป็นตน้ และ 3) ขั้นเป็น
สถาบัน  ( Institutionalized state)  หมาย ถึง  ทุน ท่ี เ กิด ข้ึนจากการยอมรับจากสถาบัน  อาทิ  
ประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง เป็นตน้ ดงันั้น ทุนทางวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าและให้คุณค่า
ต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทางวฒันธรรม มีความเป็นนามธรรมหรือพลวตัร (Dynamic) สูง ซ่ึง
สามารถเปล่ียนแปลงและถ่ายทอดขา้มสังคม กลุ่มคน สถานท่ี และเวลาไดต้ลอด   

2. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Management of Cultural Tourism) การ
จดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าอย่างมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัหลกัการหรือแนวคิดท่ี
เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพท่ีแท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม ร า
ไพพรรณ แกว้สุริยะ (Rumpaipan Keawsuriya, 2547: 3-4) ไดก้ าหนดหลกัการการจดัการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนตามหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using 
Resource Sustainable) หมายถึง  ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีวิธีการจัดการใช้
ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งดั้งเดิมอยา่งเพียงพอ 2) ลดการ
บริโภคและใชท้รัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น  กบัการลดการก่อของเสีย (Reducing Over-Consumption 
and Waste) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งร่วมกนัวางแผนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งจดัการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคม 

 
 

และวฒันธรรม (Maintain Diversity)  ผูรั้บผดิชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งวางแผนขยายฐานการ
ท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม  โดย
การเพิ่มคุณค่า และมาตรฐานการบริการ 4) ประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism 
into Planning) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ท างานตามแผนท่ีวางไว ้ แต่ต้อง
ประสานแผนการพฒันา  กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ตอ้งน าการท่องเท่ียวขยายเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ิน (Supporting Local  Economy)  ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งประสานงานกบั
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  
โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  น าไปประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายการ
ท่องเท่ียว 6) การมีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Involving Local  
Communities)  ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวควรร่วมท างานกับท้องถ่ินแบบองค์รวม 
(Participation  Approach) โดยเขา้ร่วมท าในลกัษณะหน่วยงานร่วมจดั  นอกจากนั้นยงัตอ้งประสาน
เครือข่ายระหวา่งองคก์รและทอ้งถ่ิน  เพื่อยกระดบัคุณภาพของการจดัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินดว้ย 7) 
หมัน่ประชุม  และปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Consulting  Stakeholders  
and  the  Public) ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งประสานกบัพหุภาคี  ไดแ้ก่  ชุมชนหรือ
ประชาคมในพื้นท่ี  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว  สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี 8) การพฒันาบุคลากร  (Training Staff) 
การใหค้วามรู้ การฝึกอบรม การส่งพนกังานดูงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ มีแนวคิด 
และวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียว 9) การจดัเตรียมขอ้มูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเท่ียวให้
พร้อม  (Marketing  Tourism  Responsibly)  ผูรั้บผิดชอบการพฒันาการท่องเท่ียวจะต้องร่วมกับ
ผูเ้ก่ียวข้องจดัเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว  เช่น  คู่มือการท่องเท่ียว  คู่มือการตลาด  การ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกสารแผ่นพบั  หนังสือคู่มือ  วีดีโอ  แผ่นซีดีรอม  เป็นต้น 10) ประเมินผล  
ตรวจสอบ  และวิจัย  (Undertaking Research) ในธุรกิจท่องเท่ียว ผู ้รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจยั
อยา่งสม ่าเสมอ โดยการสอบถามผูใ้ชบ้ริการโดยตรง หรือการวิจยัตลาดการท่องเท่ียว เพื่อทราบผล
ของการบริการน ามาปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. แนวคิดธรรมภาคปฏิบัติ (Buddhist Meditation) การปฏิบติัธรรมในพุทธศาสนา แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สมถกรรมฐานและ 2) วิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตฺุโต) 
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(Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2546: 853) ให้ความหมายว่า สมถะ คือวิธีท าใจให้สงบ จนตั้งมัน่
เป็นสมาธิ ถึงขั้นไดฌ้าน 2) วิปัสสนา คือ การเห็นแจง้หรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจง้ เป็นการอบรม
ปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด เรียกว่า ญาณ ((Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2538: 305-306.) 
ส่วนค าวา่ “กรรมฐาน” แปลวา่ ท่ีตั้งแห่งการท างานของจิต หรือท่ีให้จิตท างาน สมถกรรมฐานแบ่ง
ออกเป็น 40 อยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด เช่น หมวดอนุสสติ 10 ประกอบ พุทธานุสติ ธมัมานุสติ 
และสังฆานุสติ เป็นตน้ ส่วนวิปัสสนา แปลว่า การเห็นแจง้ หรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจง้ เป็นขอ้
ปฏิบติัในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจง้รู้ชดัส่ิงทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมนั ความรู้
ความเขา้ใจถูกตอ้งท่ีเกิดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในการปฏิบติันั้น เรียกวา่ ญาณ คือความหลุดพน้เป็นอิสระท่ี
แทจ้ริงอยา่งย ัง่ยนืถาวร  
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ถือวา่เป็นการทบทวนแนวคิดการวิจยัเพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาเชิงพื้นท่ีการวิจยัในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม โดยผูว้ิจยัจะ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเหล่าน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบในการรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูล พร้อมทั้งน าขอ้มูลเหล่านั้นมาอภิปรายผลและจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลการวจัิย  

1. จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณของนักท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี นกัท่องเท่ียวส่วนมากเป็นเพศหญิงมากวา่เพศชายคิด
เป็นร้อยละ 60.50 และร้อยละ 39.50 ตามล าดบั มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนมากมีสถานภาพ
แต่งงาน นักท่องเท่ียวส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนมากเป็นเกษตรกร 
รองลงมาคือข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 15,000 บาท ซ่ึง
วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวคือ การไหวพ้ระ และปฏิบติัธรรม/วิปัสสนากรรมฐานคิดเป็นร้อย
ละ 41.50 และ 10.50 ตามล าดบั  โดยใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 1-3 วนั ถึง 3-5 วนั คิดเป็นร้อยละ 56 
และ 28.5 ตามล าดบัส าหรับพาหนะในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 68.20 และ
นกัท่องเท่ียวส่วนมากเดินทางมากบัเพื่อนและครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 32.80 ตามล าดบั 
ส่วนแรงจูงใจของการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในแต่ละสถานท่ีส่วนใหญ่มาจากวิธีการสอน
และแนวคิดการปฏิบติัธรรมคิดเป็นร้อยละ 33.75 และบรรยากาศร่มร่ืน ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ 
ความเคร่งครัดในการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 15.50 

 
 

2. หลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ มี 4 ประเภท คือ 1) ยบุ-พอง 2) พุทโธ 3) เคล่ือนไหว และ 4) โกเอนกา้ หลกัการปฏิบติัท่ี 1 คือ 
“ยุบ-พอง” มีวดัและศูนยป์ฏิบติัธรรมท่ีส าคญั จ านวน 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นวดั จ านวน 2 แห่ง คือ 
วดัโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และวดัขนุพรหมด าริ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม และเป็น
ศูนยก์ารปฏิบติัธรรม จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนยป์ฏิบติัธรรมสวนเวฬุวนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
หลกัการปฏิบติัแบบยุบ-พอง ถือวา่เป็นรูปแบบการปฏิบติัท่ีถูกน ามาใชโ้ดยศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน 
วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ โดยยึดหลกัตามแบบการสอนและการสอบอารมณ์ของพระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซ่ึงท่านเป็นผูน้ าวิชาการวิปัสสนามาจากประเทศพม่า โดยจดัปฏิบติัตาม
แนวมหาสติปัฏฐานสูตร 4 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เนน้ก าหนดอิริยาบถ 2 ส่วน คือ อิริยาบถใหญ่ ไดแ้ก่ การ
เดิน ยืน นั่ง และนอน และอิริยาบถย่อย ได้แก่ อาการเคล่ือนไหวย่อยๆ (Prkru-Bavanapodhikun, 
2501: 44) เช่น ในขณะบริโภคอาหาร การด่ืม การเค้ียว การมอง การฟัง เป็นตน้ ส าหรับการฝึกจะ
เนน้การเดินจงกรม 6 ระยะ เช่น “ขวายา่งหนอ ซ้ายยา่งหนอ” “ยกหนอ เหยียบหนอ” และ “ยกหนอ 
ย่างหนอ เหยียบหนอ” เป็นตน้ ส่วนการภาวนาใช้วิธีการก าหนดแบบ “ยุบ-พอง” เช่น ขณะท่ีทอ้ง
พองข้ึนก าหนดบริกรรมในใจวา่ “พองหนอ” ขณะท่ีทอ้งแฟบลงก าหนดบริกรรมในใจวา่ “ยุบหนอ” 
เป็นตน้  

ส าหรับหลกัการปฏิบติักรรมฐานแบบท่ี 2 คือ “พุทโธ” ท่ีส าคญัมีปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดั
ขอนแก่นเท่านั้น  คือ วดัป่าแสงอรุณ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น หลกัการปฏิบติัน้ีสืบทอดมาจาก
หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล และหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต ถือวา่เป็นพระวิปัสสนาจารยส์ายวดัป่า ซ่ึงมีกระจา
ยอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีอีสาน แต่ส่วนมากกระจายอยูใ่นพื้นท่ีอีสานตอนบน และเป็นท่ีรู้กนัในนาม “พระ
วดัป่า” นั่นเอง โดยก าหนดการบริกรรม “พุทโธ” ตามลมหายใจเขา้ออก คือ หายใจเขา้ภาวนาว่า 
“พุท-” หายใจออกภาวนาวา่ “โธ” และใชว้ธีิการก าหนดอิริยาบถต่างๆ เช่นเดียวกบัแนวคิดขา้งตน้ แต่
ใชค้  าวา่ “พุทโธ” แทนการภาวนาวา่ “ยุบ-พอง” เช่น เวลาเดินจงกรมขณะยกเทา้ขาวเดินให้ภาวนาวา่ 
“พุท-“ ขณะยกเทา้ซา้ยเดินใหภ้าวนาวา่ “โธ” ส่วนเวลาหยดุใหภ้าวนาวา่ “หยดุอยู ่ๆ”  เป็นตน้  

หลกัการปฏิบติัแบบท่ี 3 คือ “เคล่ือนไหว” ปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้น คือ วดั
โมกขวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใชว้ธีิการฝึกปฏิบติัตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตต
สุโภ โดยยึดหลกัการเจริญสติแบบเคล่ือนไหว 3 ประการ คือ 1) ก าหนดการเคล่ือนไหวอิริยาบถตาม
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(Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2546: 853) ให้ความหมายว่า สมถะ คือวิธีท าใจให้สงบ จนตั้งมัน่
เป็นสมาธิ ถึงขั้นไดฌ้าน 2) วิปัสสนา คือ การเห็นแจง้หรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจง้ เป็นการอบรม
ปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด เรียกว่า ญาณ ((Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2538: 305-306.) 
ส่วนค าวา่ “กรรมฐาน” แปลวา่ ท่ีตั้งแห่งการท างานของจิต หรือท่ีให้จิตท างาน สมถกรรมฐานแบ่ง
ออกเป็น 40 อยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด เช่น หมวดอนุสสติ 10 ประกอบ พุทธานุสติ ธมัมานุสติ 
และสังฆานุสติ เป็นตน้ ส่วนวิปัสสนา แปลว่า การเห็นแจง้ หรือวิธีท าให้เกิดการเห็นแจง้ เป็นขอ้
ปฏิบติัในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจง้รู้ชดัส่ิงทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมนั ความรู้
ความเขา้ใจถูกตอ้งท่ีเกิดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในการปฏิบติันั้น เรียกวา่ ญาณ คือความหลุดพน้เป็นอิสระท่ี
แทจ้ริงอยา่งย ัง่ยนืถาวร  
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ถือวา่เป็นการทบทวนแนวคิดการวิจยัเพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาเชิงพื้นท่ีการวิจยัในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม โดยผูว้ิจยัจะ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเหล่าน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบในการรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูล พร้อมทั้งน าขอ้มูลเหล่านั้นมาอภิปรายผลและจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลการวจัิย  

1. จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณของนักท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี นกัท่องเท่ียวส่วนมากเป็นเพศหญิงมากวา่เพศชายคิด
เป็นร้อยละ 60.50 และร้อยละ 39.50 ตามล าดบั มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนมากมีสถานภาพ
แต่งงาน นักท่องเท่ียวส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนมากเป็นเกษตรกร 
รองลงมาคือข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 15,000 บาท ซ่ึง
วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวคือ การไหวพ้ระ และปฏิบติัธรรม/วิปัสสนากรรมฐานคิดเป็นร้อย
ละ 41.50 และ 10.50 ตามล าดบั  โดยใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 1-3 วนั ถึง 3-5 วนั คิดเป็นร้อยละ 56 
และ 28.5 ตามล าดบัส าหรับพาหนะในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 68.20 และ
นกัท่องเท่ียวส่วนมากเดินทางมากบัเพื่อนและครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 29.50 และ 32.80 ตามล าดบั 
ส่วนแรงจูงใจของการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในแต่ละสถานท่ีส่วนใหญ่มาจากวิธีการสอน
และแนวคิดการปฏิบติัธรรมคิดเป็นร้อยละ 33.75 และบรรยากาศร่มร่ืน ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ 
ความเคร่งครัดในการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 15.50 

 
 

2. หลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ มี 4 ประเภท คือ 1) ยบุ-พอง 2) พุทโธ 3) เคล่ือนไหว และ 4) โกเอนกา้ หลกัการปฏิบติัท่ี 1 คือ 
“ยุบ-พอง” มีวดัและศูนยป์ฏิบติัธรรมท่ีส าคญั จ านวน 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นวดั จ านวน 2 แห่ง คือ 
วดัโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และวดัขนุพรหมด าริ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม และเป็น
ศูนยก์ารปฏิบติัธรรม จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนยป์ฏิบติัธรรมสวนเวฬุวนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
หลกัการปฏิบติัแบบยุบ-พอง ถือวา่เป็นรูปแบบการปฏิบติัท่ีถูกน ามาใชโ้ดยศูนยว์ิปัสสนากรรมฐาน 
วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ โดยยึดหลกัตามแบบการสอนและการสอบอารมณ์ของพระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซ่ึงท่านเป็นผูน้ าวิชาการวิปัสสนามาจากประเทศพม่า โดยจดัปฏิบติัตาม
แนวมหาสติปัฏฐานสูตร 4 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เนน้ก าหนดอิริยาบถ 2 ส่วน คือ อิริยาบถใหญ่ ไดแ้ก่ การ
เดิน ยืน นั่ง และนอน และอิริยาบถย่อย ได้แก่ อาการเคล่ือนไหวย่อยๆ (Prkru-Bavanapodhikun, 
2501: 44) เช่น ในขณะบริโภคอาหาร การด่ืม การเค้ียว การมอง การฟัง เป็นตน้ ส าหรับการฝึกจะ
เนน้การเดินจงกรม 6 ระยะ เช่น “ขวายา่งหนอ ซ้ายยา่งหนอ” “ยกหนอ เหยียบหนอ” และ “ยกหนอ 
ย่างหนอ เหยียบหนอ” เป็นตน้ ส่วนการภาวนาใช้วิธีการก าหนดแบบ “ยุบ-พอง” เช่น ขณะท่ีทอ้ง
พองข้ึนก าหนดบริกรรมในใจวา่ “พองหนอ” ขณะท่ีทอ้งแฟบลงก าหนดบริกรรมในใจวา่ “ยุบหนอ” 
เป็นตน้  

ส าหรับหลกัการปฏิบติักรรมฐานแบบท่ี 2 คือ “พุทโธ” ท่ีส าคญัมีปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดั
ขอนแก่นเท่านั้น  คือ วดัป่าแสงอรุณ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น หลกัการปฏิบติัน้ีสืบทอดมาจาก
หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล และหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต ถือวา่เป็นพระวิปัสสนาจารยส์ายวดัป่า ซ่ึงมีกระจา
ยอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีอีสาน แต่ส่วนมากกระจายอยูใ่นพื้นท่ีอีสานตอนบน และเป็นท่ีรู้กนัในนาม “พระ
วดัป่า” นั่นเอง โดยก าหนดการบริกรรม “พุทโธ” ตามลมหายใจเขา้ออก คือ หายใจเขา้ภาวนาว่า 
“พุท-” หายใจออกภาวนาวา่ “โธ” และใชว้ธีิการก าหนดอิริยาบถต่างๆ เช่นเดียวกบัแนวคิดขา้งตน้ แต่
ใชค้  าวา่ “พุทโธ” แทนการภาวนาวา่ “ยุบ-พอง” เช่น เวลาเดินจงกรมขณะยกเทา้ขาวเดินให้ภาวนาวา่ 
“พุท-“ ขณะยกเทา้ซา้ยเดินใหภ้าวนาวา่ “โธ” ส่วนเวลาหยดุใหภ้าวนาวา่ “หยดุอยู ่ๆ”  เป็นตน้  

หลกัการปฏิบติัแบบท่ี 3 คือ “เคล่ือนไหว” ปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้น คือ วดั
โมกขวราราม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใชว้ธีิการฝึกปฏิบติัตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตต
สุโภ โดยยึดหลกัการเจริญสติแบบเคล่ือนไหว 3 ประการ คือ 1) ก าหนดการเคล่ือนไหวอิริยาบถตาม
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ธรรมชาติและการสร้างจงัหวะเคล่ือนไหว 2) ก าหนดความนึกคิดปรุงแต่งเร่ืองราวต่างๆ และ 3) 
ก าหนดการรู้สึกตวัอยู่กบัการเคล่ือนไหวทุกอิริยาบถทุกจงัหวะและให้รู้เท่าทนัการเคล่ือนไหวนั้น 
การก าหนดการเคล่ือนไหวแบ่งออกเป็น 4 อิริยาบถ คือ นัง่ เดิน ยืน และนอน โดยการใชจ้งัหวะการ
ก าหนดอิริยาบถส าหรับท่านัง่ จ านวน 15 จงัหวะ เช่น จงัหวะท่ี 1 เอามือวางไวท่ี้ขาทั้งสองขา้งและ
หยุดให้มีสติเขา้ไปรู้ จงัหวะท่ี 2 พลิกมือขวาตะแคงข้ึน จงัหวะท่ี 3 ยกมือขา้งขวาข้ึนให้ขนานกบั
ล าดบัตวัถึงระดบัหนา้อกแลว้หยุดขณะท่ีเคล่ือนมือขา้งขวายกข้ึนถึงระดบัหน้าอกและหยุดให้มีสติ 
ซ่ึงทุกอิริยาบถให้รู้สึกตวัในขณะเคล่ือนไหวเสมอ เป็นตน้ เม่ือปฏิบติัครบ 1 รอบ คือ 15 จงัหวะแลว้
ผูป้ฏิบติัจะตอ้งท าในรอบใหม่ต่อไปอีกให้ต่อเน่ืองกนัไปโดยวิธีเดียวกนัน้ีจนกว่าจะเห็นสมควรจึง
พลดัเปล่ียนการปฏิบติัในอิริยาบถอ่ืนๆ ส่วนการเดินจงกรมไม่ใชก้ารบริกรรมใดๆ ในขณะกา้วเดิน
ซ้าย-ขวา เพียงแต่ให้มีสติก าหนดรู้อยูก่บัเทา้ซ้ายและขวาเท่านั้น ขอ้ส าคญัคือ ให้มีสติรู้ส านึกอยู่ทุก
ขณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนเทา้หมุนกลบัจนกระทัง่ถึงยืนหยุดอยู่ เม่ือหมุนกลบัตวัหยุดจนไดท่ี้แลว้ก็
เร่ิมจงกรม การปฏิบติัแบบเคล่ือนไหวท่ีมีความโดดเด่นในปัจจุบนั เช่น พระไพศาล วิสาโล  และ
พระเอนก เตชวโร เป็นตน้ 

ส่วนหลกัการปฏิบติัแบบท่ี 4 คือ “โกเอนกา้”  มีปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้น คือ 
ท่ีศูนยป์ฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน “ธรรมสุวรรณา”  อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น การปฏิบติัน้ีถูก
พฒันาข้ึนโดยสัตยา นารายนั โคเอน็กา้ (S.N. Goenka) ซ่ึงเป็นชาวพม่าเช้ือสายอินเดีย โดยการศึกษา
การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานจากอาจารย ์อูบาข่ิน ต่อมาท่านน ามาพฒันาเป็นหลกัสูตรส าหรับการ
อบรมวปัิสสนากรรมฐานส าหรับผูส้นใจทัว่ไปและแพร่กระจายไปทัว่โลก การปฏิบติัน้ียดึตามหลกั
อานาปานสติ คือการมีสติก าหนดลมหายใจเขา้-ออก โดยโกเอนกา้ไดเ้นน้ใหเ้ห็นวา่  อานาปานสติ
เป็นวธีิการปฏิบติัท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัไดด้ว้ยการสังเกตลมหายใจท่ีผา่นเขา้-ออกตามธรรมชาติ 
สาเหตุท่ีใชล้มหายใจก็เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติไม่แบ่งแยกเป็นลทัธินิกาย ไม่เก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรมใดๆ ทั้งส้ิน การปฏิบติัแบบน้ีมุ่งท่ี “การมองดูส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง” ซ่ึงเป็นวธีิการ
ช าระจิตท่ีเป็นสากล เป็นวทิยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลทัธินิกาย และเป็นแก่นค าสอนของ
พระพุทธเจา้ (Goenka, 2014: 1) เป็นท่ีน่าสนใจวา่ การปฏิบติัตามแนวคิดน้ี จะไม่มีพิธีกรรมการไหว้
พระสวดมนต ์หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งส้ิน การปฏิบติัตามแนวคิดน้ีจึงมีชาวต่างชาติและต่าง
ศาสนาเขา้มาปฏิบติัในแต่ละหลกัสูตรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงแบง่ออกเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วนั 10 วนั 

 
 

20 วนั 30 วนั และ 45 วนั โดยผูเ้ขา้ปฏิบติัจะถูกแยกใหอ้ยูค่นเดียวและไม่ไดรั้บอนุญาตใหพู้ดคุยกนั
กบัผูเ้ขา้ปฏิบติัคนอ่ืนๆ ยกเวน้เวลาฟังธรรมบรรยายในหอ้งปฏิบติัรวม 

ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ พบว่า จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง สามารถจ าแนกตาม
หลกัการปฏิบติัท่ีนกัท่องเท่ียวเชิงวปัิสสนากรรมฐานนิยมปฏิบติั คือ พุทโธ คิดเป็นร้อยละ 47.25 ยบุ-
พอง ร้อยละ 23.75 เคล่ือนไหว ร้อยละ 17.50 และโกเอนกา้ ร้อยละ 11.50 ส่วนจ านวนและร้อยละ
ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนวนัท่ีเขา้ปฏิบติั คือ ใชเ้วลาในการปฏิบติัธรรมจ านวน 1-3 วนั คิด
เป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ 4-5 วนั ร้อยละ 28.5 นกัท่องเท่ียวส่วนมากมาเท่ียวและปฏิบติัธรรมเป็น
คร้ังแรก ร้อยละ 34.70 จ านวน 2-5 คร้ัง ร้อยละ 34.20  และ 6-10 คร้ัง ร้อยละ 3.50 และเข้ามา
ท่องเท่ียวพร้อมปฏิบติัธรรมเป็นประจ า ร้อยละ 27.50 ส่วนมากเดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั ร้อยละ 
68.20 รองลงมา คือเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 19.50 ท่ีเหลือมีทั้งรถไฟ เคร่ืองบิน 
และรถเช่า ส าหรับแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในการเขา้ปฏิบติัธรรมในแต่ละแห่ง คือ 
หลกัการปฏิบติัและวิธีการสอน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ความเคร่งครัดในการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 
15.50 ช่ือเสียงของวดัหรือสถานปฏิบติัธรรม ร้อยละ  9.50 บรรยากาศภายในวดัหรือสถานปฏิบติั
ธรรมมีความร่มร่ืน ร้อยละ 33.25 และช่ือเสียงของพระผูส้อนการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 8  

3. รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ วดัโพธ์ิโนนทนัมีระบบการจดัการในรูปแบบคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆแ์ละฝ่าย
ฆราวาสประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีรัฐ เอกชน ชุมชน และนกัวิชาการ ซ่ึงมีระบบค่านิยมองค์กร (Core 
Value) คือ วิสัยทศัน์ ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีชดัเจน และ
สะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพในการบริหารจดัการดา้นการเผยแผ ่มีความพร้อมในการส่ือสารผา่นหนงัสือ
ธรรม ซีดีธรรม สถานีวิทยุ เวบ็ไชต ์เฟสบุ๊ค และมีพระวิปัสสนาจารยท่ี์มีความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม และมีหลกัสูตรและโครงการการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งปี 
ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-30 วนั รวมทั้งการเปิดสอนหลกัสูตรวปัิสสนากรรมฐานนานาชาติ โดยท าเป็น
ปฏิทินการปฏิบติัธรรมท่ีสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากเท่ากบั 
4.32  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.69 โดยมีขอ้สังเกต คือ การจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย หลกัสูตรการอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.62  ค่าเบ่ียงเบน
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ธรรมชาติและการสร้างจงัหวะเคล่ือนไหว 2) ก าหนดความนึกคิดปรุงแต่งเร่ืองราวต่างๆ และ 3) 
ก าหนดการรู้สึกตวัอยู่กบัการเคล่ือนไหวทุกอิริยาบถทุกจงัหวะและให้รู้เท่าทนัการเคล่ือนไหวนั้น 
การก าหนดการเคล่ือนไหวแบ่งออกเป็น 4 อิริยาบถ คือ นัง่ เดิน ยืน และนอน โดยการใชจ้งัหวะการ
ก าหนดอิริยาบถส าหรับท่านัง่ จ านวน 15 จงัหวะ เช่น จงัหวะท่ี 1 เอามือวางไวท่ี้ขาทั้งสองขา้งและ
หยุดให้มีสติเขา้ไปรู้ จงัหวะท่ี 2 พลิกมือขวาตะแคงข้ึน จงัหวะท่ี 3 ยกมือขา้งขวาข้ึนให้ขนานกบั
ล าดบัตวัถึงระดบัหนา้อกแลว้หยุดขณะท่ีเคล่ือนมือขา้งขวายกข้ึนถึงระดบัหน้าอกและหยุดให้มีสติ 
ซ่ึงทุกอิริยาบถให้รู้สึกตวัในขณะเคล่ือนไหวเสมอ เป็นตน้ เม่ือปฏิบติัครบ 1 รอบ คือ 15 จงัหวะแลว้
ผูป้ฏิบติัจะตอ้งท าในรอบใหม่ต่อไปอีกให้ต่อเน่ืองกนัไปโดยวิธีเดียวกนัน้ีจนกว่าจะเห็นสมควรจึง
พลดัเปล่ียนการปฏิบติัในอิริยาบถอ่ืนๆ ส่วนการเดินจงกรมไม่ใชก้ารบริกรรมใดๆ ในขณะกา้วเดิน
ซ้าย-ขวา เพียงแต่ให้มีสติก าหนดรู้อยูก่บัเทา้ซ้ายและขวาเท่านั้น ขอ้ส าคญัคือ ให้มีสติรู้ส านึกอยู่ทุก
ขณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนเทา้หมุนกลบัจนกระทัง่ถึงยืนหยุดอยู่ เม่ือหมุนกลบัตวัหยุดจนไดท่ี้แลว้ก็
เร่ิมจงกรม การปฏิบติัแบบเคล่ือนไหวท่ีมีความโดดเด่นในปัจจุบนั เช่น พระไพศาล วิสาโล  และ
พระเอนก เตชวโร เป็นตน้ 

ส่วนหลกัการปฏิบติัแบบท่ี 4 คือ “โกเอนกา้”  มีปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นเท่านั้น คือ 
ท่ีศูนยป์ฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน “ธรรมสุวรรณา”  อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น การปฏิบติัน้ีถูก
พฒันาข้ึนโดยสัตยา นารายนั โคเอน็กา้ (S.N. Goenka) ซ่ึงเป็นชาวพม่าเช้ือสายอินเดีย โดยการศึกษา
การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานจากอาจารย ์อูบาข่ิน ต่อมาท่านน ามาพฒันาเป็นหลกัสูตรส าหรับการ
อบรมวปัิสสนากรรมฐานส าหรับผูส้นใจทัว่ไปและแพร่กระจายไปทัว่โลก การปฏิบติัน้ียดึตามหลกั
อานาปานสติ คือการมีสติก าหนดลมหายใจเขา้-ออก โดยโกเอนกา้ไดเ้นน้ใหเ้ห็นวา่  อานาปานสติ
เป็นวธีิการปฏิบติัท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัไดด้ว้ยการสังเกตลมหายใจท่ีผา่นเขา้-ออกตามธรรมชาติ 
สาเหตุท่ีใชล้มหายใจก็เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติไม่แบ่งแยกเป็นลทัธินิกาย ไม่เก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรมใดๆ ทั้งส้ิน การปฏิบติัแบบน้ีมุ่งท่ี “การมองดูส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง” ซ่ึงเป็นวธีิการ
ช าระจิตท่ีเป็นสากล เป็นวทิยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลทัธินิกาย และเป็นแก่นค าสอนของ
พระพุทธเจา้ (Goenka, 2014: 1) เป็นท่ีน่าสนใจวา่ การปฏิบติัตามแนวคิดน้ี จะไม่มีพิธีกรรมการไหว้
พระสวดมนต ์หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งส้ิน การปฏิบติัตามแนวคิดน้ีจึงมีชาวต่างชาติและต่าง
ศาสนาเขา้มาปฏิบติัในแต่ละหลกัสูตรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงแบง่ออกเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วนั 10 วนั 

 
 

20 วนั 30 วนั และ 45 วนั โดยผูเ้ขา้ปฏิบติัจะถูกแยกใหอ้ยูค่นเดียวและไม่ไดรั้บอนุญาตใหพู้ดคุยกนั
กบัผูเ้ขา้ปฏิบติัคนอ่ืนๆ ยกเวน้เวลาฟังธรรมบรรยายในหอ้งปฏิบติัรวม 

ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ พบว่า จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง สามารถจ าแนกตาม
หลกัการปฏิบติัท่ีนกัท่องเท่ียวเชิงวปัิสสนากรรมฐานนิยมปฏิบติั คือ พุทโธ คิดเป็นร้อยละ 47.25 ยบุ-
พอง ร้อยละ 23.75 เคล่ือนไหว ร้อยละ 17.50 และโกเอนกา้ ร้อยละ 11.50 ส่วนจ านวนและร้อยละ
ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนวนัท่ีเขา้ปฏิบติั คือ ใชเ้วลาในการปฏิบติัธรรมจ านวน 1-3 วนั คิด
เป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ 4-5 วนั ร้อยละ 28.5 นกัท่องเท่ียวส่วนมากมาเท่ียวและปฏิบติัธรรมเป็น
คร้ังแรก ร้อยละ 34.70 จ านวน 2-5 คร้ัง ร้อยละ 34.20  และ 6-10 คร้ัง ร้อยละ 3.50 และเข้ามา
ท่องเท่ียวพร้อมปฏิบติัธรรมเป็นประจ า ร้อยละ 27.50 ส่วนมากเดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั ร้อยละ 
68.20 รองลงมา คือเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 19.50 ท่ีเหลือมีทั้งรถไฟ เคร่ืองบิน 
และรถเช่า ส าหรับแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในการเขา้ปฏิบติัธรรมในแต่ละแห่ง คือ 
หลกัการปฏิบติัและวิธีการสอน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ความเคร่งครัดในการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 
15.50 ช่ือเสียงของวดัหรือสถานปฏิบติัธรรม ร้อยละ  9.50 บรรยากาศภายในวดัหรือสถานปฏิบติั
ธรรมมีความร่มร่ืน ร้อยละ 33.25 และช่ือเสียงของพระผูส้อนการปฏิบติัธรรม ร้อยละ 8  

3. รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ วดัโพธ์ิโนนทนัมีระบบการจดัการในรูปแบบคณะกรรมการทั้งฝ่ายสงฆแ์ละฝ่าย
ฆราวาสประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีรัฐ เอกชน ชุมชน และนกัวิชาการ ซ่ึงมีระบบค่านิยมองค์กร (Core 
Value) คือ วิสัยทศัน์ ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีชดัเจน และ
สะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพในการบริหารจดัการดา้นการเผยแผ ่มีความพร้อมในการส่ือสารผา่นหนงัสือ
ธรรม ซีดีธรรม สถานีวิทยุ เวบ็ไชต ์เฟสบุ๊ค และมีพระวิปัสสนาจารยท่ี์มีความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม และมีหลกัสูตรและโครงการการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งปี 
ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-30 วนั รวมทั้งการเปิดสอนหลกัสูตรวปัิสสนากรรมฐานนานาชาติ โดยท าเป็น
ปฏิทินการปฏิบติัธรรมท่ีสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากเท่ากบั 
4.32  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.69 โดยมีขอ้สังเกต คือ การจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย หลกัสูตรการอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.62  ค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐานท่ี 0.77 แผนการปฏิบติังานอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60 

ส่วนรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.46 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  เอกสาร หนังสือ ซีดีธรรมะ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46, และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.74 และความพร้อมของบุคลากรในการจดัอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  

ส าหรับพื้นท่ีในจงัหวดัมหาสารคาม คือ วดัขุนพรหมด าริ มีระบบการจดัการในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยการจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กอบรมวปัิสสนากรรมฐานและทูตศีลธรรมซ่ึงมีจุดเด่นท่ีการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการจดัการตามแนวคิดแบบ “บวร” (Prkru-Sarakitprayut, 
2558: 10) แต่ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของค่านิยมองค์กร (Core Value) ซ่ึงการจดัการตามรูปแบบ
ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ของศกัยภาพการจดัการในเชิงปริมาณ เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากเท่ากบั 4.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.77 
และศักยภาพการจัดการทั้ งหมดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ หลักสูตรการอบรมและปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71 แผนการปฏิบติังานอบรม
และปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  ส่วนรูปแบบ/แนว
ทางการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.75  เอกสาร 
หนงัสือ ซีดีธรรมะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.74 และความพร้อมของบุคลากร
ในการจดัอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.81  
    
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยัตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
ดงัน้ี 
 1. หลักการวิปัสสนากรรมฐานท่ีส าคญัซ่ึงปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ มีหลกัการปฏิบติัท่ีส าคญัทั้งหมด 4 อยา่ง คือ “ยบุ-พอง”, “พุทโธ”, “เคล่ือนไหว” 
และ “โกเอนกา้” ถา้วเิคราะห์หลกัการปฏิบติัเหล่าน้ีตามแนวคิดทุนทางวฒันธรรมของปีแอร์ บูร์ดิเยอ 
และThrosby ถือวา่เป็น “สินทรัพยท่ี์มีการฝังตวั” สะสมและให้คุณค่าท่ีเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพราะ เพราะทั้งสองท่านจดัทุนทางวฒันธรรมให้เป็นทุนท่ีสัมผสัไม่ได ้ซ่ึงเป็นทุนท่ีอยู่ในรูปแบบ

 
 

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่ไม่ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ค าวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ตามแนวคิดทุนทาง
วฒันธรรมท่ีเขาเสนอน้ีมีความหมายว่าอย่างไร ในทศันะของผูว้ิจยัมองว่า ถ้าค าว่าทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามีความหมายครอบคลุมถึงค าว่า “ลิขสิทธ์ิ” ตามท่ีใช้และเข้าใจในปัจจุบนั ผูว้ิจ ัยเห็นว่า 
หลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีทุกคนสามารถเป็นเจา้ของได ้ซ่ึงมี
ความหมายท่ีแยง้กบัปิแอร์ บูร์ดิเยอ และ Throsby เพราะหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีพบใน
งานวจิยัน้ีถือวา่เป็น “ลิขสิทธ์ิสาธารณะ” เท่านั้น แต่ปิแอร์ บูร์ดิเยอแบ่งทุนออกเป็น 4 ลกัษณะและ 1 
ใน 4 คือ ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) และแบ่งทุนดงักล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงทุนทั้ง 3 กลุ่ม
เหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัทุนท่ีปรากฏในพื้นท่ี เช่น ทุนท่ีอยูใ่นรูปแบบของวตัถุท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
ครอบครอง เช่น หนังสือธรรมะ ซีดี เป็นต้น และทุนท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับจากสถาบนั เช่น 
ประกาศนียบตัรและหนงัสือรับรอง เป็นตน้ จะเห็นวา่ทุนเหล่าน้ีมีความส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรัฐ ท่ีสามารถใช้ทุนเหล่าน้ีเป็น
หลกัฐานในการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

เม่ือวิเคราะห์ตามแนวคิดธรรมภาคปฏิบติั พบว่า หลกัการปฏิบติัมีความหลากหลายถึง 4 
อย่าง แต่สามารถสังเคราะห์หลกัการปฏิบติัทั้งหมดลงในหลกัปฏิบติัแบบสมถ  กรรมฐาน หมวด
อนุสติ 10 คือ หลกัการปฏิบติัแบบ “ยุบ-พอง”, “โกเอนกา้” จดัเขา้ไดก้บัขอ้ท่ี 9 คือ “อานาปานสติ” 
หมายถึง สติก าหนดลมหายใจเขา้ออก ส่วนหลกัการปฏิบติัแบบ “พุทโธ” จดัเขา้กบัขอ้ท่ี 1 คือ “พุทธา
นุสติ” หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจา้และพิจารณาคุณของพระพุทธเจา้  และในกรณีการก าหนด
ลมหายใจเขา้ “พุท” หายใจออก “โธ” จดัเป็นอานาปานสติดว้ย 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ หลกัการปฏิบติัแบบ “เคล่ือนไหว” มีความแตกต่างออกไปจากหลกัการ
ปฏิบติัขา้งตน้ อย่างน้อย ไดช้ี้ให้เห็นในความต่างของวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติั “การเจริญสติ
แบบเคล่ือนไหว” (Dynamic Meditation) ซ่ึงทวีวฒัน์ ปุณฑริกวฒัน์ (Taweewat Puntrikawat, 2556: 
5) นกัวิชาการดา้นศาสนาให้ทศันะว่า หลกัการปฏิบติัแบบเคล่ือนไหว (ตามค าสอนของหลวงพ่อ
เทียน จิตตสุโภ) นั้นอยู่นอกเหนือธรรมเนียมและคมัภีร์ เพราะเน้นความรู้สึกตวั (สติ) และการเห็น
โลกตามท่ีเป็นจริง เน่ืองจากคมัภีร์และธรรมเนียมเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของความคิด ดงันั้นค าสอน
เร่ืองการเจริญสติแบบเคล่ือนไหวของท่าน ซ่ึงช้ีตรงไปยงัความรู้สึกตวัเหนือความคิดนั้น จึงเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคมัภีร์และธรรมเนียมน้อยมาก ในทศันะน้ีค าสอนของหลวงพ่อเทียนไม่เขา้กบัธรรม
เนียมพุทธศาสนาของไทย ซ่ึงเน้นหนักในเร่ืองพระไตรปิฎกและขนบประเพณี  แต่ในทศันะของ
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มาตรฐานท่ี 0.77 แผนการปฏิบติังานอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60 

ส่วนรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.46 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  เอกสาร หนังสือ ซีดีธรรมะ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46, และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.74 และความพร้อมของบุคลากรในการจดัอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  

ส าหรับพื้นท่ีในจงัหวดัมหาสารคาม คือ วดัขุนพรหมด าริ มีระบบการจดัการในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยการจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กอบรมวปัิสสนากรรมฐานและทูตศีลธรรมซ่ึงมีจุดเด่นท่ีการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการจดัการตามแนวคิดแบบ “บวร” (Prkru-Sarakitprayut, 
2558: 10) แต่ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของค่านิยมองค์กร (Core Value) ซ่ึงการจดัการตามรูปแบบ
ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ของศกัยภาพการจดัการในเชิงปริมาณ เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากเท่ากบั 4.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.77 
และศักยภาพการจัดการทั้ งหมดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ หลักสูตรการอบรมและปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71 แผนการปฏิบติังานอบรม
และปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60  ส่วนรูปแบบ/แนว
ทางการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.75  เอกสาร 
หนงัสือ ซีดีธรรมะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.74 และความพร้อมของบุคลากร
ในการจดัอบรมและปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.81  
    
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยัตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
ดงัน้ี 
 1. หลักการวิปัสสนากรรมฐานท่ีส าคญัซ่ึงปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ มีหลกัการปฏิบติัท่ีส าคญัทั้งหมด 4 อยา่ง คือ “ยบุ-พอง”, “พุทโธ”, “เคล่ือนไหว” 
และ “โกเอนกา้” ถา้วเิคราะห์หลกัการปฏิบติัเหล่าน้ีตามแนวคิดทุนทางวฒันธรรมของปีแอร์ บูร์ดิเยอ 
และThrosby ถือวา่เป็น “สินทรัพยท่ี์มีการฝังตวั” สะสมและให้คุณค่าท่ีเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพราะ เพราะทั้งสองท่านจดัทุนทางวฒันธรรมให้เป็นทุนท่ีสัมผสัไม่ได ้ซ่ึงเป็นทุนท่ีอยู่ในรูปแบบ

 
 

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่ไม่ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ค าวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ตามแนวคิดทุนทาง
วฒันธรรมท่ีเขาเสนอน้ีมีความหมายว่าอย่างไร ในทศันะของผูว้ิจยัมองว่า ถ้าค าว่าทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามีความหมายครอบคลุมถึงค าว่า “ลิขสิทธ์ิ” ตามท่ีใช้และเข้าใจในปัจจุบนั ผูว้ิจ ัยเห็นว่า 
หลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีทุกคนสามารถเป็นเจา้ของได ้ซ่ึงมี
ความหมายท่ีแยง้กบัปิแอร์ บูร์ดิเยอ และ Throsby เพราะหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีพบใน
งานวจิยัน้ีถือวา่เป็น “ลิขสิทธ์ิสาธารณะ” เท่านั้น แต่ปิแอร์ บูร์ดิเยอแบ่งทุนออกเป็น 4 ลกัษณะและ 1 
ใน 4 คือ ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) และแบ่งทุนดงักล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงทุนทั้ง 3 กลุ่ม
เหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัทุนท่ีปรากฏในพื้นท่ี เช่น ทุนท่ีอยูใ่นรูปแบบของวตัถุท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
ครอบครอง เช่น หนังสือธรรมะ ซีดี เป็นต้น และทุนท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับจากสถาบนั เช่น 
ประกาศนียบตัรและหนงัสือรับรอง เป็นตน้ จะเห็นวา่ทุนเหล่าน้ีมีความส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียว
เชิงวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรัฐ ท่ีสามารถใช้ทุนเหล่าน้ีเป็น
หลกัฐานในการพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

เม่ือวิเคราะห์ตามแนวคิดธรรมภาคปฏิบติั พบว่า หลกัการปฏิบติัมีความหลากหลายถึง 4 
อย่าง แต่สามารถสังเคราะห์หลกัการปฏิบติัทั้งหมดลงในหลกัปฏิบติัแบบสมถ  กรรมฐาน หมวด
อนุสติ 10 คือ หลกัการปฏิบติัแบบ “ยุบ-พอง”, “โกเอนกา้” จดัเขา้ไดก้บัขอ้ท่ี 9 คือ “อานาปานสติ” 
หมายถึง สติก าหนดลมหายใจเขา้ออก ส่วนหลกัการปฏิบติัแบบ “พุทโธ” จดัเขา้กบัขอ้ท่ี 1 คือ “พุทธา
นุสติ” หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจา้และพิจารณาคุณของพระพุทธเจา้  และในกรณีการก าหนด
ลมหายใจเขา้ “พุท” หายใจออก “โธ” จดัเป็นอานาปานสติดว้ย 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ หลกัการปฏิบติัแบบ “เคล่ือนไหว” มีความแตกต่างออกไปจากหลกัการ
ปฏิบติัขา้งตน้ อย่างน้อย ไดช้ี้ให้เห็นในความต่างของวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติั “การเจริญสติ
แบบเคล่ือนไหว” (Dynamic Meditation) ซ่ึงทวีวฒัน์ ปุณฑริกวฒัน์ (Taweewat Puntrikawat, 2556: 
5) นกัวิชาการดา้นศาสนาให้ทศันะว่า หลกัการปฏิบติัแบบเคล่ือนไหว (ตามค าสอนของหลวงพ่อ
เทียน จิตตสุโภ) นั้นอยู่นอกเหนือธรรมเนียมและคมัภีร์ เพราะเน้นความรู้สึกตวั (สติ) และการเห็น
โลกตามท่ีเป็นจริง เน่ืองจากคมัภีร์และธรรมเนียมเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของความคิด ดงันั้นค าสอน
เร่ืองการเจริญสติแบบเคล่ือนไหวของท่าน ซ่ึงช้ีตรงไปยงัความรู้สึกตวัเหนือความคิดนั้น จึงเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคมัภีร์และธรรมเนียมน้อยมาก ในทศันะน้ีค าสอนของหลวงพ่อเทียนไม่เขา้กบัธรรม
เนียมพุทธศาสนาของไทย ซ่ึงเน้นหนักในเร่ืองพระไตรปิฎกและขนบประเพณี  แต่ในทศันะของ
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ผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัการปฏิบติัแบบ “เคล่ือนไหว” สามารถสังเคราะห์เขา้ไดก้บัหลกัสมถกรรมฐาน
หมวด “อนุสสติ 10” โดยพิจารณาจากเน้ือหา (Context) ของการฝึกสติในอิริยาบถนัง่และยนื เพียงแต่
ใชเ้ทคนิคซ่ึงเปล่ียนไปจากการบริกรรมหรือการฝึกแบบเดิมท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั อาทิ การก าหนด
ลมหายใจเขา้-ออก เป็นตน้ มาพิจารณาท่ีอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถยอ่ยแทน เพราะสามารถเอาสติไป
สังเกตหรือตามรู้ไดง่้ายกวา่การใชส้ติก าหนดลมหายใจ แต่อยา่งไรก็ตามเป้าหมายของการฝึกปฏิบติั
แบบเคล่ือนไหวก็เน้นไปท่ีการฝึกปฏิบติัเพื่อให้รู้เท่าทนัสติ ซ่ึงจะใช้เป็นฐานส าคญัในการพฒันา
ปัญญาหลกัการปฏิบติัเหล่านั้น สามารถน ามาสร้างเป็นแบรนด์การท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน
ของกลุ่มจงัหวดั “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” ได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั Liew Penwong, 
2557: 8) ท่ีเสนอยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวในภาคอีสานตอนกลางไวว้า่ การสร้างภาพลกัษณ์และการ
สร้างแบรนด์จงัหวดัเพื่อการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงและประโยชน์ทางวชิาการ 
 2. ส่วนรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและ
จังหวดัมหาสารคาม ท าให้เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการในรูปแบบของโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารวดั หรือศูนย์ปฏิบติัธรรม เป็นต้น แต่เม่ือวิเคราะห์ผ่านแนวคิดการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะเห็นวา่ วดัโพธ์ิ มีระบบการบริหารจดัการสอดคลอ้งตามหลกัการตามท่ีร า
ไพพรรณ แกว้สุริยะ (Keawsuriya, 2004: 3-4) เสนอไว ้คือ มีลกัษณะอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอย่าง
พอดี การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภายนอก การพฒันาบุคลากร มีแหล่งบริการข่าวสาร และ
การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจยัอย่างเป็นระบบ แต่มีขอ้ท่ีน่าสังเกตคือ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
วปัิสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม คือ วดัขนุพรหมด าริ มีองคป์ระกอบไม่ครบตามท่ีร า
ไพพรรณ แกว้สุริยนัเสนอไว ้จะอยา่งไรก็ตาม จากผลการวจิยัสามารถท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
มองเห็นขอ้ดอ้ยตรงน้ี จากผลการคน้พบน้ีท าให้ชุมชนในพื้นท่ีไดจ้ดัตั้งเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิง
วิปัสสนากรรมฐานแบบมีส่วนร่วมข้ึนทั้งในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ย
ภาครัฐ เอกชนและผูป้ระกอบการ ผูน้ าชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน โดยก าหนด 
บทบาท หนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน ท่ีสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสังคมนั้น 
  
 

 
 

บทสรุป 
 พระพุทธศาสนาถือว่าเป็น “ทุน” ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอย่างยิ่งทั้งต่อวิถีชีวิตและจิตใจ   
เป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมทั้งท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ของชุมชนในภาคอีสาน โดยเฉพาะ
แนวคิดการปฏิบติัธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ในทศันะของ  
Samuvanich (1997) เรียกทุนเหล่าน้ีวา่ “ทุนคงคลงั” หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่  “วฒันธรรมคงคลงั” 
(Cultural Stock) ซ่ึงมีมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวฒันธรรมหรือคุณค่าทางจิตใจ ทุนทาง
วฒันธรรมเหล่าน้ีฝ่ังตัวอย่างแนบแน่นในวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานทั้ งด้านวิถีชีวิต จิตใจ และ
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึง Grisworld (2004) กล่าวว่า ทุนทางวฒันธรรมดงักล่าวสามารถน าไป
ลงทุนไดเ้ช่นเดียวกบัทุนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือสามารถน าไปแปรรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได ้  หรือ
สามารถเพิ่มมูลค่าไดท้ั้งทางวตัถุและจิตใจ การน าทรัพยากรทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินข้ึนมาพฒันาอย่าง
สร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึง เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองการ
ท่องเท่ียววถีิไทยในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนและ
เสนอให ้“ภูมิปัญญาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” เป็นมรดกแห่งชาติ  
 2. ในภาคอีสานตอนกลางจากเดิมมี “กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์” เท่านั้น กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาควรประกาศและหนุนเสริมให้กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุเป็น “กลุ่มท่องเท่ียว
เส้นทางวิปัสสนากรรมฐาน” เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้เห็นมิติของการท่องเท่ียวจากอารยธรรมในภาค
อีสานครบทุกดา้น 

3. รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจดัท าเวบ็ไซต์วิปัสสนากรรมฐานดว้ยภาษา ท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น ไทย องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เยอรมนั ฝร่ังเศส เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ส าหรับผูต้อ้งการ
ปฏิบติัธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกบันกัวจิยั นกัวชิาการและผูรู้้ในพื้นท่ีในการจดั
กระท าขอ้มูลอยา่งครบวงจร 
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ผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัการปฏิบติัแบบ “เคล่ือนไหว” สามารถสังเคราะห์เขา้ไดก้บัหลกัสมถกรรมฐาน
หมวด “อนุสสติ 10” โดยพิจารณาจากเน้ือหา (Context) ของการฝึกสติในอิริยาบถนัง่และยนื เพียงแต่
ใชเ้ทคนิคซ่ึงเปล่ียนไปจากการบริกรรมหรือการฝึกแบบเดิมท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั อาทิ การก าหนด
ลมหายใจเขา้-ออก เป็นตน้ มาพิจารณาท่ีอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถยอ่ยแทน เพราะสามารถเอาสติไป
สังเกตหรือตามรู้ไดง่้ายกวา่การใชส้ติก าหนดลมหายใจ แต่อยา่งไรก็ตามเป้าหมายของการฝึกปฏิบติั
แบบเคล่ือนไหวก็เน้นไปท่ีการฝึกปฏิบติัเพื่อให้รู้เท่าทนัสติ ซ่ึงจะใช้เป็นฐานส าคญัในการพฒันา
ปัญญาหลกัการปฏิบติัเหล่านั้น สามารถน ามาสร้างเป็นแบรนด์การท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน
ของกลุ่มจงัหวดั “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” ได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั Liew Penwong, 
2557: 8) ท่ีเสนอยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวในภาคอีสานตอนกลางไวว้า่ การสร้างภาพลกัษณ์และการ
สร้างแบรนด์จงัหวดัเพื่อการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงและประโยชน์ทางวชิาการ 
 2. ส่วนรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นและ
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กรรมการบริหารวดั หรือศูนย์ปฏิบติัธรรม เป็นต้น แต่เม่ือวิเคราะห์ผ่านแนวคิดการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะเห็นวา่ วดัโพธ์ิ มีระบบการบริหารจดัการสอดคลอ้งตามหลกัการตามท่ีร า
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พอดี การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภายนอก การพฒันาบุคลากร มีแหล่งบริการข่าวสาร และ
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ภาครัฐ เอกชนและผูป้ระกอบการ ผูน้ าชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในชุมชน โดยก าหนด 
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บทสรุป 
 พระพุทธศาสนาถือว่าเป็น “ทุน” ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอย่างยิ่งทั้งต่อวิถีชีวิตและจิตใจ   
เป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมทั้งท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ของชุมชนในภาคอีสาน โดยเฉพาะ
แนวคิดการปฏิบติัธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ในทศันะของ  
Samuvanich (1997) เรียกทุนเหล่าน้ีวา่ “ทุนคงคลงั” หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่  “วฒันธรรมคงคลงั” 
(Cultural Stock) ซ่ึงมีมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวฒันธรรมหรือคุณค่าทางจิตใจ ทุนทาง
วฒันธรรมเหล่าน้ีฝ่ังตัวอย่างแนบแน่นในวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานทั้ งด้านวิถีชีวิต จิตใจ และ
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึง Grisworld (2004) กล่าวว่า ทุนทางวฒันธรรมดงักล่าวสามารถน าไป
ลงทุนไดเ้ช่นเดียวกบัทุนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือสามารถน าไปแปรรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจได ้  หรือ
สามารถเพิ่มมูลค่าไดท้ั้งทางวตัถุและจิตใจ การน าทรัพยากรทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินข้ึนมาพฒันาอย่าง
สร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึง เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองการ
ท่องเท่ียววถีิไทยในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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เสนอให ้“ภูมิปัญญาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” เป็นมรดกแห่งชาติ  
 2. ในภาคอีสานตอนกลางจากเดิมมี “กลุ่มท่องเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์” เท่านั้น กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาควรประกาศและหนุนเสริมให้กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุเป็น “กลุ่มท่องเท่ียว
เส้นทางวิปัสสนากรรมฐาน” เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้เห็นมิติของการท่องเท่ียวจากอารยธรรมในภาค
อีสานครบทุกดา้น 

3. รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจดัท าเวบ็ไซต์วิปัสสนากรรมฐานดว้ยภาษา ท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น ไทย องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เยอรมนั ฝร่ังเศส เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ส าหรับผูต้อ้งการ
ปฏิบติัธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกบันกัวจิยั นกัวชิาการและผูรู้้ในพื้นท่ีในการจดั
กระท าขอ้มูลอยา่งครบวงจร 
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Abstract 
 This thesis aims to : 1) to study the causes and guidelines for treatment of bipolar 
disorder, 2) to study the concepts of Buddhist doctrine to be applied for treatment of patients with 
biphasic disease, and 3) to study the Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices. This 
is a qualitative research done by studying data from the Tipitaka, Current Medical Documentation 
including academic texts. The results of the study showed that : The causes of this disease are 
caused by abnormal brain function. Symptoms of this disease are Depression and Mania that are 
also a treatment for drug and psychotherapy. The concepts of Buddhist doctrine which are applied 
for treatment of patients with biphasic disease can be done together. The reason is that it is suitable 
for patients with bipolar disorder. Things need to be regularly considered, the Fourth Noble Truths 
and the Things conducive to long life. Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices 
With psychiatry and psychotherapy. As with the use of the principle of self-determination as the 
only element that only consists of four to live in a normal society, happy, important people or 
caregivers have to give the opportunity and look at patients with the same. Always sympathetic 
without any prejudice. Patients with bipolar disorder cannot be cured. 
 
Keywords:  patient care, bipolar, Buddhist integration  
 
บทน า  
 ในธรรมบทกล่าววา่การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยก์็นบัวา่ยาก  การด ารงชีวติอยูข่องเหล่าสัตวก์็
นบัว่ายาก การท่ีจะไดฟั้งสัทธรรมก็นบัว่ายาก  การท่ีพระพุทธเจา้ทั้งหลายจะเสด็จอุบติัข้ึนก็ยิ่งยาก 
(Dh.25/182/90)  และการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นบุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ด้วยกุศลมาก 
พระพุทธเจา้ทรงอุปมาความยากในการเกิดเป็นมนุษยไ์วว้า่ ในมหาปฐพีกวา้งใหญ่สุดจะประมาณ มี
เต่าตาบอดอยูต่วัหน่ึง ทุกๆ หน่ึงร้อยปีจะโผล่ข้ึนมาบนผิวน ้ า 1 คร้ัง และในมหาปฐพีมีบุรุษโยนห่วง
ท่ีท่ีมีรูเดียวลงไปลมก็พดัห่วงไปตามท่ีต่างๆ โอกาสท่ีเต่าตาบอดจะโผล่หวัข้ึนมา แลว้เอาหวัสอดเขา้
ไปในห่วงพอดี มีความยากเพียงใด โอกาสท่ีจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้ น มีความยากยิ่งกว่า (SII 
19/118/631) การท่ีมนุษยจ์ะไดอ้ตัภาพ ยอ่มถือวา่อยูใ่นโอกาสท่ีเต่าตาบอดโผล่หัวข้ึนมาพน้น ้ าแล้ว

 
 

เอาหวัสอดเขา้ไปในห่วงพอดี เช่นเดียวกบัการเกิดมามีอาการครบ 32 นั้นยากยิง่กวา่ความเป็นอยู่ของ
สัตว์เป็นการยาก ในอินทริยวรรค โรคสูตร กล่าวว่า สัตว์ผูอ้ ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางกายตลอด
ระยะเวลา 1 ปีบา้ง 2 ปีบา้ง 3 ปีบา้ง 4 ปีบา้ง 5 ปีบา้ง 10 ปีบา้ง 20 ปีบา้ง 30 ปีบา้ง 40 ปีบา้ง 50 ปีบา้ง 
แมย้ิง่กวา่ 100 ปีบา้ง ยงัพอมีอยู ่แต่สัตวผ์ูจ้ะกล่าวอา้งวา่ ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแมค้รู่
เดียว หาไดโ้ดยยาก ยกเวน้ท่านผูห้มดกิเลสแลว้ (A.II 21/157/217) โดยนยัน้ี พระพุทธเจา้เห็นความ
เก่ียวเน่ืองของโรคทางใจและโรคทางกายท่ีมีอยูก่บัสัตวท์ั้งหลาย 
 อยา่งไรก็ตามโรคหรือการเจ็บป่วยจากความไม่สมดุลตามเรือนธาตุเกิดของแต่ละธาตุมี
ผลทั้งทางใจและทางกาย การไหลเวียนของออกซิเจนหรือลมท่ีอยูใ่นปอดโดยกระแสโลหิต ทุกเซล
ในร่างกายมีธาตุลม การหายใจอยู่ทุก ๆ ขณะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ร่างกายของสัตว์
ทั้งหลาย ส่วนหน่ึงประกอบดว้ยธาตุลมการขาดความสมดุลของธาตุลมมี 6 ชนิด คือ ลมพดัข้ึนเบ้ือง
บน ลมพดัลงเบ้ืองต ่า ลดพดัอยูใ่นทอ้ง ลดพดัอยูใ่นไส้ ลมท่ีแล่นไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ่ ลมหายใจ
เข้าออกซ่ึงเป็นไปภายในเฉพาะตัว (Phra Buddhakosa, 2011) ท่ีมีอยู่ในทุกอณูเซลของร่างกาย 
พลงังานไหลเวียนเป็นปัจจยัส าคญัของชีวิต และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสุขภาวะของมนุษย ์โครงสร้าง
หลกัท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัของลมหายใจผูป่้วย ดว้ยโรคท่ีเกิดจากธาตุลมท างานไม่สม ่าเสมอ มกัจะ
เจ็บป่วยดว้ยระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท (Sapcharoen, 2001) ในการสูบฉีดโลหิต
ไปเล้ียงสมองและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงท าให้เกิดผิดปกติทางระบบประสาทหรือเป็นอารมณ์
สองขั้วข้ึนมาไดห้รือท่ีเรียกว่าโรคไบโพล่าร์ โรคน้ีท่ีส าคญัเม่ือเป็นแลว้ก็จะพฒันาเป็นโรคซึมเศร้า
ในล าดบัถดัมาและเป็นผลท าให้เกิดการฆ่าตวัตายในท่ีสุดทุกอย่างสัมพนัธ์กนัทั้งระบบโครงสร้าง
เพราะมนุษยแ์ละสัตวต์อ้งมีลมหายใจตลอดเวลา แมเ้สียชีวติแลว้ธาตุลมก็ยงัคงเป็นธาตุเดียวท่ีอยูด่ว้ย
ตลอดเวลา ท่ีร่างกายยงัไม่ยอ่ยสลายไป  
 จากหลักฐานข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เม่ือ
พิจารณาจ านวนผูป่้วยทางจิตจากการส ารวจทัว่ประเทศ พบวา่ มีผูป่้วยทางจิตแยกเป็นผูป่้วยจิตเภท
พฤติกรรมแบบจิตเภท เพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบสถิติผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในโรคภาวะ
แปรปรวนทางจิตและพฤตกรรม ตวัเลขคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง 10 ล้านคน ขณะท่ีใน
จ านวนน้ีมีโรค "ไบโพลาร์" ท่ีมีการคาดการณ์ไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ขณะน้ีมีคนเป็นโรคน้ีสูงถึง 1 ลา้นคน
แลว้ และยงัถือวา่เป็นตวัเลขท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 ของปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยทุกวนัน้ี (Bureau of 
Policy and Strategy Ministry of Public Health, 2013 - 2015) 



ROMMAYASAN 401Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

Abstract 
 This thesis aims to : 1) to study the causes and guidelines for treatment of bipolar 
disorder, 2) to study the concepts of Buddhist doctrine to be applied for treatment of patients with 
biphasic disease, and 3) to study the Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices. This 
is a qualitative research done by studying data from the Tipitaka, Current Medical Documentation 
including academic texts. The results of the study showed that : The causes of this disease are 
caused by abnormal brain function. Symptoms of this disease are Depression and Mania that are 
also a treatment for drug and psychotherapy. The concepts of Buddhist doctrine which are applied 
for treatment of patients with biphasic disease can be done together. The reason is that it is suitable 
for patients with bipolar disorder. Things need to be regularly considered, the Fourth Noble Truths 
and the Things conducive to long life. Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices 
With psychiatry and psychotherapy. As with the use of the principle of self-determination as the 
only element that only consists of four to live in a normal society, happy, important people or 
caregivers have to give the opportunity and look at patients with the same. Always sympathetic 
without any prejudice. Patients with bipolar disorder cannot be cured. 
 
Keywords:  patient care, bipolar, Buddhist integration  
 
บทน า  
 ในธรรมบทกล่าววา่การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยก์็นบัวา่ยาก  การด ารงชีวติอยูข่องเหล่าสัตวก์็
นบัว่ายาก การท่ีจะไดฟั้งสัทธรรมก็นบัว่ายาก  การท่ีพระพุทธเจา้ทั้งหลายจะเสด็จอุบติัข้ึนก็ยิ่งยาก 
(Dh.25/182/90)  และการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นบุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ด้วยกุศลมาก 
พระพุทธเจา้ทรงอุปมาความยากในการเกิดเป็นมนุษยไ์วว้า่ ในมหาปฐพีกวา้งใหญ่สุดจะประมาณ มี
เต่าตาบอดอยูต่วัหน่ึง ทุกๆ หน่ึงร้อยปีจะโผล่ข้ึนมาบนผิวน ้ า 1 คร้ัง และในมหาปฐพีมีบุรุษโยนห่วง
ท่ีท่ีมีรูเดียวลงไปลมก็พดัห่วงไปตามท่ีต่างๆ โอกาสท่ีเต่าตาบอดจะโผล่หวัข้ึนมา แลว้เอาหวัสอดเขา้
ไปในห่วงพอดี มีความยากเพียงใด โอกาสท่ีจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้ น มีความยากยิ่งกว่า (SII 
19/118/631) การท่ีมนุษยจ์ะไดอ้ตัภาพ ยอ่มถือวา่อยูใ่นโอกาสท่ีเต่าตาบอดโผล่หัวข้ึนมาพน้น ้ าแล้ว

 
 

เอาหวัสอดเขา้ไปในห่วงพอดี เช่นเดียวกบัการเกิดมามีอาการครบ 32 นั้นยากยิง่กวา่ความเป็นอยู่ของ
สัตว์เป็นการยาก ในอินทริยวรรค โรคสูตร กล่าวว่า สัตว์ผูอ้ ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางกายตลอด
ระยะเวลา 1 ปีบา้ง 2 ปีบา้ง 3 ปีบา้ง 4 ปีบา้ง 5 ปีบา้ง 10 ปีบา้ง 20 ปีบา้ง 30 ปีบา้ง 40 ปีบา้ง 50 ปีบา้ง 
แมย้ิง่กวา่ 100 ปีบา้ง ยงัพอมีอยู ่แต่สัตวผ์ูจ้ะกล่าวอา้งวา่ ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแมค้รู่
เดียว หาไดโ้ดยยาก ยกเวน้ท่านผูห้มดกิเลสแลว้ (A.II 21/157/217) โดยนยัน้ี พระพุทธเจา้เห็นความ
เก่ียวเน่ืองของโรคทางใจและโรคทางกายท่ีมีอยูก่บัสัตวท์ั้งหลาย 
 อยา่งไรก็ตามโรคหรือการเจ็บป่วยจากความไม่สมดุลตามเรือนธาตุเกิดของแต่ละธาตุมี
ผลทั้งทางใจและทางกาย การไหลเวียนของออกซิเจนหรือลมท่ีอยูใ่นปอดโดยกระแสโลหิต ทุกเซล
ในร่างกายมีธาตุลม การหายใจอยู่ทุก ๆ ขณะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ร่างกายของสัตว์
ทั้งหลาย ส่วนหน่ึงประกอบดว้ยธาตุลมการขาดความสมดุลของธาตุลมมี 6 ชนิด คือ ลมพดัข้ึนเบ้ือง
บน ลมพดัลงเบ้ืองต ่า ลดพดัอยูใ่นทอ้ง ลดพดัอยูใ่นไส้ ลมท่ีแล่นไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ่ ลมหายใจ
เข้าออกซ่ึงเป็นไปภายในเฉพาะตัว (Phra Buddhakosa, 2011) ท่ีมีอยู่ในทุกอณูเซลของร่างกาย 
พลงังานไหลเวียนเป็นปัจจยัส าคญัของชีวิต และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสุขภาวะของมนุษย ์โครงสร้าง
หลกัท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัของลมหายใจผูป่้วย ดว้ยโรคท่ีเกิดจากธาตุลมท างานไม่สม ่าเสมอ มกัจะ
เจ็บป่วยดว้ยระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท (Sapcharoen, 2001) ในการสูบฉีดโลหิต
ไปเล้ียงสมองและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงท าให้เกิดผิดปกติทางระบบประสาทหรือเป็นอารมณ์
สองขั้วข้ึนมาไดห้รือท่ีเรียกว่าโรคไบโพล่าร์ โรคน้ีท่ีส าคญัเม่ือเป็นแลว้ก็จะพฒันาเป็นโรคซึมเศร้า
ในล าดบัถดัมาและเป็นผลท าให้เกิดการฆ่าตวัตายในท่ีสุดทุกอย่างสัมพนัธ์กนัทั้งระบบโครงสร้าง
เพราะมนุษยแ์ละสัตวต์อ้งมีลมหายใจตลอดเวลา แมเ้สียชีวติแลว้ธาตุลมก็ยงัคงเป็นธาตุเดียวท่ีอยูด่ว้ย
ตลอดเวลา ท่ีร่างกายยงัไม่ยอ่ยสลายไป  
 จากหลักฐานข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เม่ือ
พิจารณาจ านวนผูป่้วยทางจิตจากการส ารวจทัว่ประเทศ พบวา่ มีผูป่้วยทางจิตแยกเป็นผูป่้วยจิตเภท
พฤติกรรมแบบจิตเภท เพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบสถิติผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในโรคภาวะ
แปรปรวนทางจิตและพฤตกรรม ตวัเลขคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง 10 ล้านคน ขณะท่ีใน
จ านวนน้ีมีโรค "ไบโพลาร์" ท่ีมีการคาดการณ์ไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ขณะน้ีมีคนเป็นโรคน้ีสูงถึง 1 ลา้นคน
แลว้ และยงัถือวา่เป็นตวัเลขท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 ของปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยทุกวนัน้ี (Bureau of 
Policy and Strategy Ministry of Public Health, 2013 - 2015) 



402 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

 ขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของผูป่้วยโรคภาวะแปรปรวนทางจิต
และพฤตกรรมโรคอารมณ์สองขั้วกลุ่มเดียวกบัอารมณ์ซึมเศร้าและโรคอารมณ์แปรปรวน จิตเภท มี
อตัราสูงข้ึนมากจะเห็นได้ว่าผูป่้วยดว้ยโรคซึมเศร้ามีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยมีผูป่้วยมาจากหลาย
สาเหตุท่ีท าให้เป็น สภาวะส่วนหน่ึงมาจากโครงสร้างของร่างกาย และความเครียด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
สังคมไทยตอ้งให้ความส าคญัเพราะโรคซึมเศร้าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติถา้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการดูแลรักษาท่ีดีจะเป็นต่อเน่ืองเร้ือรังถึงขั้นฆ่าตวัตายมาก
ข้ึนตามสถิติขา้งตน้ท าใหใ้นอนาคตประชากรของประเทศจะมีผูป่้วยดว้ยโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรค
ไบโพล่าร์มากข้ึนตามล าดบั 
 โรคไบโพล่าร์เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการดูแลเชิงพุทธบูรณาการ 
เพราะมองเห็นผลกระทบโดยตรงท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปในอนาคต เพราะถ้าไม่ป้องกนัหรือ
แก้ไขในส่ิงท่ีเป็นอยู่ก็จะท าให้ประชากรเป็นโรคน้ีมากข้ึน บุคคลากรของประเทศจะเป็นโรค
หวาดระแวงไม่ทราบว่าตนเองท่ีเครียดเป็นโรคน้ีหรือไม่ การเสนอแนวทางการรักษาผูป่้วยโรค
ไบโพล่าร์จึงเป็นแนวคิดท่ีผูว้จิยัสนใจท่ีจะท าเพื่อการมีชีวติปรกติสุขของบุคคลทัว่ไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุโรคไบโพล่าร์ 
 2. เพื่อศึกษาหลกัพุทธธรรมท่ีจะน ามาประยกุตดู์แลผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้วิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ 
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พุทธศกัราช 2539 
 2. ศึกษาคน้ควา้วิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ไดแ้ก่ คมัภีร์อรรถกถา ต าราเอกสารทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย ต ารานกัจิตเวช 
รวมทั้งต าราเอกสารเชิงวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลโดยล าดบั สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ  

 
 

ผลการวจัิย 
 พบวา่โรคไบโพล่าร์หรืออารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ผูท่ี้เป็นตอ้งมีอารมณ์คุม้ดีคุม้ร้าย ใน
ทัศนะทางพระพุทธศาสนา แบ่งโรคออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายและโรคทางใจ (AII 
21/157/217) โรคไบโพล่าร์หรืออารมณ์แปรปรวนสองเป็นโรคทางใจชนิดหน่ึง และยงัเห็นวา่ร่างกาย
ของมนุษยเ์ป็นแหล่งก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ  หากธาตุทั้ง 4 คือธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุลม ธาตุไฟ อยูใ่น
สภาวะสมดุลร่างกายก็จะเป็นปกติ และปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ถ้าธาตุทั้ง 4 เสียสมดุล จะท าให้
ร่างกายเจ็บป่วยได ้(D.III 11/317/306-307)  ลกัษณะของโรคโดยปกติของมนุษยม์กัมีอารมณ์ท่ีเป็น
พื้นฐานคือ อารมณ์ท่ีมีความสุข และอารมณ์ท่ีไม่มีความทุกข ์อารมณ์ท่ีมีความสุขไดแ้ก่ อารมณ์สด
ช่ืน รู้สึกสุข มองโลกในแง่ดี ซ่ึงตรงขา้มกบัอารมณ์ท่ีไม่มีความทุกข ์ซ่ึงเป็นอารมณ์ปกติของมนุษยท่ี์
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สภาวะท่ีมากระทบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อาการท่ีส าคญัของโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คือ มี
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ผิดปกติในระยะพลุ่งพล่านฟุ้งเฟ้อ สลับกับระยะซึมเศร้า ซ่ึงเป็น ๒ ขั้วท่ีตรงข้ามกัน โดยทัว่ไป
อารมณ์รู้สึกจะมีทั้งปกติ  คร้ืนเครง  และซึมเศร้า  เม่ือมีความแปรปรวนทางอารมณ์เกิดข้ึน ส่ิงท่ี
ตามมาคือบุคคลนั้นจะสูญเสียความสามารถในการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นรวมทั้งการเขา้สังคมและ
การท างานจะเสียไปดว้ย (Pruksachartkhonakorn, 1991:383)  
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 ขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของผูป่้วยโรคภาวะแปรปรวนทางจิต
และพฤตกรรมโรคอารมณ์สองขั้วกลุ่มเดียวกบัอารมณ์ซึมเศร้าและโรคอารมณ์แปรปรวน จิตเภท มี
อตัราสูงข้ึนมากจะเห็นได้ว่าผูป่้วยดว้ยโรคซึมเศร้ามีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยมีผูป่้วยมาจากหลาย
สาเหตุท่ีท าให้เป็น สภาวะส่วนหน่ึงมาจากโครงสร้างของร่างกาย และความเครียด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
สังคมไทยตอ้งให้ความส าคญัเพราะโรคซึมเศร้าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติถา้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการดูแลรักษาท่ีดีจะเป็นต่อเน่ืองเร้ือรังถึงขั้นฆ่าตวัตายมาก
ข้ึนตามสถิติขา้งตน้ท าใหใ้นอนาคตประชากรของประเทศจะมีผูป่้วยดว้ยโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรค
ไบโพล่าร์มากข้ึนตามล าดบั 
 โรคไบโพล่าร์เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการดูแลเชิงพุทธบูรณาการ 
เพราะมองเห็นผลกระทบโดยตรงท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปในอนาคต เพราะถ้าไม่ป้องกนัหรือ
แก้ไขในส่ิงท่ีเป็นอยู่ก็จะท าให้ประชากรเป็นโรคน้ีมากข้ึน บุคคลากรของประเทศจะเป็นโรค
หวาดระแวงไม่ทราบว่าตนเองท่ีเครียดเป็นโรคน้ีหรือไม่ การเสนอแนวทางการรักษาผูป่้วยโรค
ไบโพล่าร์จึงเป็นแนวคิดท่ีผูว้จิยัสนใจท่ีจะท าเพื่อการมีชีวติปรกติสุขของบุคคลทัว่ไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุโรคไบโพล่าร์ 
 2. เพื่อศึกษาหลกัพุทธธรรมท่ีจะน ามาประยกุตดู์แลผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้วิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ 
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พุทธศกัราช 2539 
 2. ศึกษาคน้ควา้วิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ไดแ้ก่ คมัภีร์อรรถกถา ต าราเอกสารทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย ต ารานกัจิตเวช 
รวมทั้งต าราเอกสารเชิงวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลโดยล าดบั สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ  

 
 

ผลการวจัิย 
 พบวา่โรคไบโพล่าร์หรืออารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ผูท่ี้เป็นตอ้งมีอารมณ์คุม้ดีคุม้ร้าย ใน
ทัศนะทางพระพุทธศาสนา แบ่งโรคออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายและโรคทางใจ (AII 
21/157/217) โรคไบโพล่าร์หรืออารมณ์แปรปรวนสองเป็นโรคทางใจชนิดหน่ึง และยงัเห็นวา่ร่างกาย
ของมนุษยเ์ป็นแหล่งก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ  หากธาตุทั้ง 4 คือธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุลม ธาตุไฟ อยูใ่น
สภาวะสมดุลร่างกายก็จะเป็นปกติ และปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ถ้าธาตุทั้ง 4 เสียสมดุล จะท าให้
ร่างกายเจ็บป่วยได ้(D.III 11/317/306-307)  ลกัษณะของโรคโดยปกติของมนุษยม์กัมีอารมณ์ท่ีเป็น
พื้นฐานคือ อารมณ์ท่ีมีความสุข และอารมณ์ท่ีไม่มีความทุกข ์อารมณ์ท่ีมีความสุขไดแ้ก่ อารมณ์สด
ช่ืน รู้สึกสุข มองโลกในแง่ดี ซ่ึงตรงขา้มกบัอารมณ์ท่ีไม่มีความทุกข ์ซ่ึงเป็นอารมณ์ปกติของมนุษยท่ี์
ใคร ๆ ก็รู้จกั แต่การมีอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มกัเกิดข้ึนตามสภาวะแวดลอ้ม จะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บั
สภาพจิตใจ ผูท่ี้เป็นโรคนั้น จะมีอารมณ์ท่ีเกินกวา่ปกติมาก และนานเกินกวา่จะอธิบายดว้ยเหตุ จาก
สภาวะท่ีมากระทบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อาการท่ีส าคญัของโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คือ มี
ความรู้สึก สุขมากเกินไป หรือ ทุกขม์ากเกินไป นานเกินไป เช่น นานเป็นอาทิตย์ๆ  หรือ เป็นเดือนๆ 
โดยไม่มีเหตุผล กระทัง่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูน้ั้นได ้ความหมายของค าว่าไบโพล่าร์
หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว คือโรคท่ีผูป่้วยมีการแสดงออกของความผิดปกติทางอารมณ์  โดยมีความ
ผิดปกติในระยะพลุ่งพล่านฟุ้งเฟ้อ สลับกับระยะซึมเศร้า ซ่ึงเป็น ๒ ขั้วท่ีตรงข้ามกัน โดยทัว่ไป
อารมณ์รู้สึกจะมีทั้งปกติ  คร้ืนเครง  และซึมเศร้า  เม่ือมีความแปรปรวนทางอารมณ์เกิดข้ึน ส่ิงท่ี
ตามมาคือบุคคลนั้นจะสูญเสียความสามารถในการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นรวมทั้งการเขา้สังคมและ
การท างานจะเสียไปดว้ย (Pruksachartkhonakorn, 1991:383)  
 
อภิปรายผล  
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สาเหตุท่ีแน่นอน เช่ือว่าสาเหตุมาจากปัจจยัหลายๆ อย่างร่วมกนั  ทั้งดา้นชีวภาพ จิตใจ และสังคม 
ปัจจุบนัมีหลกัฐานท่ีสนับสนุนว่ามีการท างานท่ีผิดปกติของสมองส่วนลิมบิก ซ่ึงควบคุมอารมณ์
เสมือนมีการชกัทางอารมณ์ แทนท่ีจะชกักระตุกตามร่างกาย กลบัท าให้อารมณ์แกว่งข้ึนลงรุนแรง 
โรคน้ีตอบสนองดีต่อยากนัชกัดว้ยเช่นกนัเพราะมีปัญหาในสมองคลา้ยคลึงกนั มีหลาย ๆ ปัจจยัท่ี
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ของสมอง และสารส่ือประสาทต่าง ๆ ในสมอง รวมถึงพนัธุกรรม ร่วมกบัปัจจยัดา้นจิตใจ เช่น ความ
ขดัแยง้ในจิตใจ และกลไกทางจิตท่ีใช้ ซ่ึงผูป่้วยมกัมีหลายปัจจยัร่วมกนัในการเกิดปัญหาดงักล่าว 
นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งจากปัญหาโรคทางกาย เช่น โรคทางสมองบางชนิด เช่น เน้ืองอกในสมอง 
ลมชกั หรือจากยาหรือสารเสพติดบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน จะกระตุน้ใหเ้กิดอาการวกิลจริตได ้แต่
ภาวะวิกลจริตท่ีเกิดจากโรคทางกายหรือยาหรือสารเสพติดมกัจะดีข้ึน เม่ือรักษาโรคทางกายตน้เหตุ
หรือหยดุการใชย้าและสารเสพติด (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University., 
1997: 262-263)  
 ลกัษณะของผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ คือ คนไขมี้อารมณ์ท่ีผดิปกติ ไม่วา่จะซึมเศร้าหรือร่าเริง
เกินเหตุทั้งระดบัความรุนแรง และระยะเวลาจนก่อให้เกิดผลกระทบ โดยแสดงความผิดปกติทาง
ค าพูด ความคิด ร่างกายและพฤติกรรม ถึงขั้นท่ีผูป่้วยรู้สึกวา่รบกวนจิตใจตนเอง มีอาการเครียด คิด
มาก หรือรบกวนผูอ่ื้นและสังคม โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorders) จะมีทั้งอาการเมเนีย (คลุม้
คลัง่) และภาวะซึมเศร้ารุนแรง โดยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ซึมเศร้าแลว้เปล่ียนเป็นเมเนียจ าแนกตาม
อาการท่ีเป็น ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการฆ่าตวัตาย (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003: 40).  
 ภาวะแทรกซ้อนของโรคไบโพล่าร์ เพิ่มความเส่ียงในการป่วยเป็นโรคอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 
โรคความผิดปกติดา้นการกิน โรคความผิดปกติทางจิต โรคไมเกรน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
สมาธิสั้ น ภาวะอว้น (Interview with Prof. Dr. Nantika tavichachart, February 9, 2018) นอกจากน้ี 
พฤติกรรมหรืออาการท่ีเกิดจากอารมณ์แปรปรวนมกัจะก่อปัญหาให้กับชีวิตผูป่้วยอยู่เสมอ เช่น 
ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ประสิทธิภาพในการเรียน การท างานและการตดัสินใจแยล่ง เกิด
ความผิดพลาดจากการตดัสินใจ มีปัญหาทางการเรียน การงาน การเงิน มีปัญหาการติดสุราหรือยา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมีความคิดหรือพยายามฆ่าตวัตาย  
 การอยูร่่วมกนัของผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ ผูป่้วยสามารถกลบัมาเป็นซ ้ าได ้หากไม่ไดรั้บการ
รักษาหรือติดตามดูแลอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสามารถกลบัมาเป็นซ ้ าไดถึ้ง 80-90% กลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มี
ญาติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคไบโพลาร์ มีวงจรการรับประทานอาหาร การนอนท่ีผิดปกติ มี
เหตุการณ์พลิกผนัของชีวิต ตลอดจนมีการใช้สารเสพติด การรักษาด้วยการรับประทานยาอย่าง
ต่อเน่ืองจึงส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ี ผูป่้วย ญาติ และสังคม จะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไรนั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับกับโรคและการรักษา โดยผูป่้วยเองก็ต้องรับประทานยาอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ พบแพทยต์ามนดั ดูแลตวัเอง ห้ามอดนอน หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมชูก าลงั กาแฟ ห้ามใช้สาร

 
 

เสพติด สุรา แอลกอฮอล ์และ อยา่เครียด ขณะท่ี ญาติและคนใกลชิ้ด ก็ตอ้งดูแลให้ผูป่้วยรับประทาน
ยาและปฏิบติัตามแผนการรักษา รวมทั้ง หลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ให้เกิดอาการก าเริบ ให้ก าลงัใจ และ
มีการส่ือสารท่ีดีในครอบครัว ตลอดจน สังคม ก็ต้องเข้าใจ ให้โอกาส และลดอคติ มองผูป่้วย
ไบโพลาร์ไม่ต่างจากจากผูป่้วยโรคอ่ืนๆ ท่ีสามารถรักษาได ้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการ
รักษาและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป ถ้าปล่อยทิ้งไวจ้ะส่งผลกระทบ
มากมายทั้งต่อตวัผูป่้วยและคนรอบขา้ง บางท่านก่อหน้ีสินมากมาย บางท่านใชส้ารเสพติด บางท่าน
ตอ้งออกจากงานหรือโรงเรียน บางท่านท าผิดกฎหมาย และท่ีรุนแรงท่ีสุด คือฆ่าตวัตายหรือท าร้าย
ผูอ่ื้น และถา้เป็นหลายๆ คร้ัง อาการคร้ังหลงัจะเป็นนานและถ่ีข้ึน  ปัจจยัท่ีกระตุน้ท่ีท าให้ผูป่้วยมี
โอกาสกลบัเป็นซ ้ าได ้คือความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัและโรคอารมณ์สองขั้วหรือ
โรคไบโพล่าร์เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ผูท่ี้เป็นจะมีอารมณ์และพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
ชดัเจน 2 แบบ แบบแรกมีลกัษณะอารมณ์และพฤติกรรมออกเป็นแบบซึมเศร้า (Depression) แบบท่ี
สองมีลกัษณะคึกคกัพลุ่งพล่านซ่ึงเรียกว่าแมเนีย (mania) (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003:1) จะ
เห็นว่าผูท่ี้เป็นโรคน้ีจะมีอารมณ์เปล่ียนแปลงไปจากปกติเป็นช่วง ๆ โดยเป็นแบบซึมเศร้าตามดว้ย
ช่วงเวลาท่ีเป็นปกติดี จากนั้นอีกเป็นปีอาจเกิดอาการแบบ แมเนียข้ึนมา บางคนอาจเร่ิมตน้ดว้ยอาการ
แบบ แมเนีย ก่อนก็ได ้และไม่จ  าเป็นตอ้งตามดว้ยอาการดา้นตรงขา้มเสมอไป เช่น อาจมีอาการแบบ 
ซึมเศร้า ปกติ ซึมเศร้า แมเนีย ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูป่้วยทั้งใน
ดา้นการงาน การประกอบอาชีพ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และการดูแลตนเองอย่างมาก ท าให้ไม่
สามารถด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ 
 วธีิการรักษาโรคไบโพลาร์ คือ  
           1) การใชย้ากลุ่มควบคุมอารมณ์ เช่น ยาลิเทียมคาร์บอเนต ยาควบคุมการชกั หรือยารักษา
อาการโรคจิต ส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งรับประทานยาไปนานหลายปี เน่ืองจากเป็นโรคท่ีเร้ือรังและ
ก าเริบไดบ้่อย เม่ือเป็นคร้ังแรกมีโอกาสก าเริบถึงร้อยละ 60 -80 ในเวลา 5 ปีต่อมา 
            2) จิตบ าบดั นิยมใช้จิตบ าบดัแบบประคบัประคอง แนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม บุคลิกหรือทกัษะการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและครอบครัวบ าบดั  พบวา่การรักษาดว้ยจิต
บ าบดัปรับปรุงแกไ้ขสภาพจิตใจการอยูร่่วมกนัในสังคมและปัญหาความขดัแยง้ร่วมไปดว้ยและช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจให้ผูป่้วยได้เพื่อลดอตัราการก าเริบของโรคได้มาก (Hales, D. & Hales, R. 
M.D., 2003: 27-28)  
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ของสมอง และสารส่ือประสาทต่าง ๆ ในสมอง รวมถึงพนัธุกรรม ร่วมกบัปัจจยัดา้นจิตใจ เช่น ความ
ขดัแยง้ในจิตใจ และกลไกทางจิตท่ีใช้ ซ่ึงผูป่้วยมกัมีหลายปัจจยัร่วมกนัในการเกิดปัญหาดงักล่าว 
นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งจากปัญหาโรคทางกาย เช่น โรคทางสมองบางชนิด เช่น เน้ืองอกในสมอง 
ลมชกั หรือจากยาหรือสารเสพติดบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน จะกระตุน้ใหเ้กิดอาการวกิลจริตได ้แต่
ภาวะวิกลจริตท่ีเกิดจากโรคทางกายหรือยาหรือสารเสพติดมกัจะดีข้ึน เม่ือรักษาโรคทางกายตน้เหตุ
หรือหยดุการใชย้าและสารเสพติด (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University., 
1997: 262-263)  
 ลกัษณะของผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ คือ คนไขมี้อารมณ์ท่ีผดิปกติ ไม่วา่จะซึมเศร้าหรือร่าเริง
เกินเหตุทั้งระดบัความรุนแรง และระยะเวลาจนก่อให้เกิดผลกระทบ โดยแสดงความผิดปกติทาง
ค าพูด ความคิด ร่างกายและพฤติกรรม ถึงขั้นท่ีผูป่้วยรู้สึกวา่รบกวนจิตใจตนเอง มีอาการเครียด คิด
มาก หรือรบกวนผูอ่ื้นและสังคม โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorders) จะมีทั้งอาการเมเนีย (คลุม้
คลัง่) และภาวะซึมเศร้ารุนแรง โดยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ซึมเศร้าแลว้เปล่ียนเป็นเมเนียจ าแนกตาม
อาการท่ีเป็น ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการฆ่าตวัตาย (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003: 40).  
 ภาวะแทรกซ้อนของโรคไบโพล่าร์ เพิ่มความเส่ียงในการป่วยเป็นโรคอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 
โรคความผิดปกติดา้นการกิน โรคความผิดปกติทางจิต โรคไมเกรน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
สมาธิสั้ น ภาวะอว้น (Interview with Prof. Dr. Nantika tavichachart, February 9, 2018) นอกจากน้ี 
พฤติกรรมหรืออาการท่ีเกิดจากอารมณ์แปรปรวนมกัจะก่อปัญหาให้กับชีวิตผูป่้วยอยู่เสมอ เช่น 
ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ประสิทธิภาพในการเรียน การท างานและการตดัสินใจแยล่ง เกิด
ความผิดพลาดจากการตดัสินใจ มีปัญหาทางการเรียน การงาน การเงิน มีปัญหาการติดสุราหรือยา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมีความคิดหรือพยายามฆ่าตวัตาย  
 การอยูร่่วมกนัของผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ ผูป่้วยสามารถกลบัมาเป็นซ ้ าได ้หากไม่ไดรั้บการ
รักษาหรือติดตามดูแลอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสามารถกลบัมาเป็นซ ้ าไดถึ้ง 80-90% กลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มี
ญาติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคไบโพลาร์ มีวงจรการรับประทานอาหาร การนอนท่ีผิดปกติ มี
เหตุการณ์พลิกผนัของชีวิต ตลอดจนมีการใช้สารเสพติด การรักษาด้วยการรับประทานยาอย่าง
ต่อเน่ืองจึงส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ี ผูป่้วย ญาติ และสังคม จะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไรนั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับกับโรคและการรักษา โดยผูป่้วยเองก็ต้องรับประทานยาอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ พบแพทยต์ามนดั ดูแลตวัเอง ห้ามอดนอน หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมชูก าลงั กาแฟ ห้ามใช้สาร

 
 

เสพติด สุรา แอลกอฮอล ์และ อยา่เครียด ขณะท่ี ญาติและคนใกลชิ้ด ก็ตอ้งดูแลให้ผูป่้วยรับประทาน
ยาและปฏิบติัตามแผนการรักษา รวมทั้ง หลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ให้เกิดอาการก าเริบ ให้ก าลงัใจ และ
มีการส่ือสารท่ีดีในครอบครัว ตลอดจน สังคม ก็ต้องเข้าใจ ให้โอกาส และลดอคติ มองผูป่้วย
ไบโพลาร์ไม่ต่างจากจากผูป่้วยโรคอ่ืนๆ ท่ีสามารถรักษาได ้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการ
รักษาและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป ถ้าปล่อยทิ้งไวจ้ะส่งผลกระทบ
มากมายทั้งต่อตวัผูป่้วยและคนรอบขา้ง บางท่านก่อหน้ีสินมากมาย บางท่านใชส้ารเสพติด บางท่าน
ตอ้งออกจากงานหรือโรงเรียน บางท่านท าผิดกฎหมาย และท่ีรุนแรงท่ีสุด คือฆ่าตวัตายหรือท าร้าย
ผูอ่ื้น และถา้เป็นหลายๆ คร้ัง อาการคร้ังหลงัจะเป็นนานและถ่ีข้ึน  ปัจจยัท่ีกระตุน้ท่ีท าให้ผูป่้วยมี
โอกาสกลบัเป็นซ ้ าได ้คือความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัและโรคอารมณ์สองขั้วหรือ
โรคไบโพล่าร์เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ผูท่ี้เป็นจะมีอารมณ์และพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
ชดัเจน 2 แบบ แบบแรกมีลกัษณะอารมณ์และพฤติกรรมออกเป็นแบบซึมเศร้า (Depression) แบบท่ี
สองมีลกัษณะคึกคกัพลุ่งพล่านซ่ึงเรียกว่าแมเนีย (mania) (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003:1) จะ
เห็นว่าผูท่ี้เป็นโรคน้ีจะมีอารมณ์เปล่ียนแปลงไปจากปกติเป็นช่วง ๆ โดยเป็นแบบซึมเศร้าตามดว้ย
ช่วงเวลาท่ีเป็นปกติดี จากนั้นอีกเป็นปีอาจเกิดอาการแบบ แมเนียข้ึนมา บางคนอาจเร่ิมตน้ดว้ยอาการ
แบบ แมเนีย ก่อนก็ได ้และไม่จ  าเป็นตอ้งตามดว้ยอาการดา้นตรงขา้มเสมอไป เช่น อาจมีอาการแบบ 
ซึมเศร้า ปกติ ซึมเศร้า แมเนีย ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูป่้วยทั้งใน
ดา้นการงาน การประกอบอาชีพ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และการดูแลตนเองอย่างมาก ท าให้ไม่
สามารถด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ 
 วธีิการรักษาโรคไบโพลาร์ คือ  
           1) การใชย้ากลุ่มควบคุมอารมณ์ เช่น ยาลิเทียมคาร์บอเนต ยาควบคุมการชกั หรือยารักษา
อาการโรคจิต ส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งรับประทานยาไปนานหลายปี เน่ืองจากเป็นโรคท่ีเร้ือรังและ
ก าเริบไดบ้่อย เม่ือเป็นคร้ังแรกมีโอกาสก าเริบถึงร้อยละ 60 -80 ในเวลา 5 ปีต่อมา 
            2) จิตบ าบดั นิยมใช้จิตบ าบดัแบบประคบัประคอง แนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม บุคลิกหรือทกัษะการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและครอบครัวบ าบดั  พบวา่การรักษาดว้ยจิต
บ าบดัปรับปรุงแกไ้ขสภาพจิตใจการอยูร่่วมกนัในสังคมและปัญหาความขดัแยง้ร่วมไปดว้ยและช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจให้ผูป่้วยได้เพื่อลดอตัราการก าเริบของโรคได้มาก (Hales, D. & Hales, R. 
M.D., 2003: 27-28)  
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 หลกัธรรมท่ีจะน ามาประยุกต์รักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ สภาวะทางจิตและพฤติกรรม
ของมนุษยอ์นัเป็นสภาวะท่ีละเอียดอ่อนและลึกซ้ึง  คืออารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจ ในขณะนั้น ๆ ตลอดจน
สภาพของจิตใจในขณะนั้น ๆ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความคิดท่ีปรุงแต่งข้ึนมานามรูป คือ ภาวะของ
ร่างกายและจิตใจทุกส่วนท่ีอยูใ่นสภาพท่ีสอดคลอ้ง และปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทางของ
วิญญาณท่ีเกิดข้ึนตามความคิด จึงท าให้ป่วยเป็นโรคไบโพล่าร์ คือโรคทางใจได ้การท่ีจะรักษานั้น
ตอ้งน าหลกัธรรมมาพิจารณาเพื่อให้รู้สึกตวัตลอดเวลา หลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคไบโพล่าร์ ท่ี
ผูป่้วยพิจารณาไดข้ณะเป็นโรคไบโพล่าร์ ท่ีอาการยงัอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะความรู้สึกขณะนั้นจะท า
ให้มีสติดีข้ึน เขา้ใจธรรมชาติมากข้ึนและรู้จกัปล่อยวางมากข้ึน ซ่ึงหลกัธรรมท่ีน ามาประยุกตใ์นการ
รักษาผูโ้รคไบโพล่าร์ประกอบดว้ย  อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายวุฒันธรรม 5  และสติปัฏฐาน 4  
 แนวทางการรักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรม
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 หมายถึง การพิจารณาฐานะ 5 ประการเนือง ๆ ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บไข ้
ความตาย การพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีพอใจ และความท่ีบุคคลมีกรรมเป็นของตน ท ากรรมใดไวดี้
หรือชัว่ จะตอ้งไดรั้บผลแห่งกรรมนั้น (A.III 22/57/99) อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เป็นหลกัความจริงท่ีทุก
ท่านจะตอ้งแก่ชรา ตอ้งเจ็บป่วย ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากของรักและตอ้งรับผลแห่งการกระท าท่ี
ตนเองได้ท าเอาไวอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหลักความจริงท่ีทุกคนควร
พิจารณา ความจริงท่ีการใช้หลกัธรรมมาอภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประยุกต์ในเชิงพุทธบูรณาการดูแล
รักษาโรคไบโพล่าร์ หมายถึง การน าหลกัอภิณหปัจจเวกขณ์ 5 มาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ในการ
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพราก มีกรรมเป็น
ของตน พระพุทธองคท์รงแสดงธรรมท่ีควรพิจารณาเน่ือง ๆ แก่ภิกษุทั้งหลายว่าฐานะ 5 ประการน้ี 
อนัสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 5 ประการคือ 1) สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้ 2) เรามีความ
เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้3) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตาย
ไปได ้4) เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน 5) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง จกัท ากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม เราจะ
เป็นผูรั้บผลของกรรมนั้นหลกั ความจริงท่ีทุกคนควรพิจารณา 5 ขอ้ น้ี เป็นส่ิงท่ีผูมี้ชีวิตตามอายุขยั
จะตอ้งไดป้ระสบทุกคน ไม่มีใครจะหลีกหนีไดพ้น้ ต่างกนัแต่วา่ชา้หรือเร็วเท่านั้นเม่ือรู้กฎความจริง
ตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้เช่นน้ี ทุกท่านไม่ควรประมาท ควรหมัน่พิจารณาอยู่เป็นประจ า 

 
 

เพื่อท าใจให้ยอมรับความจริงไวก่้อน เม่ือเหตุการณ์ใน 5 ขอ้น้ีเกิดข้ึนจะไดไ้ม่ตอ้งฝืนกฎธรรมชาติ
ความทุกข์เกิดได้น้อย หรือไม่เกิดเลย เพื่อไม่ให้มวัเมาประมาทส าหรับความประมาทนั้นคือการ
ปล่อยเสียซ่ึงสติ ไม่ระลึกตรึกตรอง มองพิจารณา ปล่อยให้จิตนอ้มไปทางอกุศล เช่น ทางความโลภ 
โกรธ หลง เป็นตน้ ไม่ใหไ้ปทางกุศลซ่ึงมีทาน ศีล ภาวนา เป็นตน้  
 อายวุฒันธรรม 5 ในฐานะเป็นธรรมสนบัสนุนใหมี้อายยุนืท่ีปรากฏในคมัภีร์
พระพุทธศาสนาเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเก้ือกูลแก่อาย ุท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัไตรสิกขา และแนวทาง
การรักษาสุขภาพหรือภาวะท่ีเป็นสุขแบบองค์รวมใหก้บัระบบของชีวติทั้ง 4 ดา้น เป็นแนวคิดหรือ
หลกัปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงวถีิการด าเนินชีวติท่ีดีงามและถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติเขา้กบัประโยชน์สุขอนั
เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั หลกัอายวุฒันธรรมมี 5 ประการ คือ 1) สปฺปายการี 
สร้างสัปปายะ คือท าอะไร ๆ ใหเ้ป็นท่ีสบายเก้ือกูลแก่สุขภาพ 2) สปฺปาเย มตฺตญฺญู แมใ้นส่ิงท่ีสบาย
นั้นก็รู้จกัประมาณ ท าแต่พอดี 3) ปณิตโภชี บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่าย (เช่น เค้ียวใหล้ะเอียด) 4) กาลจารี 
ประพฤติตนให้เหมาะสมในเร่ืองเวลา เช่น รู้จกัเวลา ท าถูกเวลา ท าเป็นเวลา ท าพอเหมาะแก่เวลา     
5) พฺรหฺมจารี รู้จกัถือพรหมจรรยต์ามควร (A.III 22/125/205) 
 สติปัฏฐาน 4 หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตั้ งของสติ ข้อปฏิบติัมีสติเป็นประธาน การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทนัตามความเป็นจริง การมีสติก ากบัดูส่ิงต่าง ๆ และความ
เป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทนัตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบง าดว้ยความยนิดียนิร้าย ท่ีท  าใหม้องเห็น
เพี้ยนไปตามอ านาจกิเลส ประเภทของสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นกายในกาย ภายนอกเนืองๆ อยู ่
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติก าจดั
อภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาภายนอก
เนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ 
มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู่ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌา 
และโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
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 หลกัธรรมท่ีจะน ามาประยุกต์รักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ สภาวะทางจิตและพฤติกรรม
ของมนุษยอ์นัเป็นสภาวะท่ีละเอียดอ่อนและลึกซ้ึง  คืออารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจ ในขณะนั้น ๆ ตลอดจน
สภาพของจิตใจในขณะนั้น ๆ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความคิดท่ีปรุงแต่งข้ึนมานามรูป คือ ภาวะของ
ร่างกายและจิตใจทุกส่วนท่ีอยูใ่นสภาพท่ีสอดคลอ้ง และปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทางของ
วิญญาณท่ีเกิดข้ึนตามความคิด จึงท าให้ป่วยเป็นโรคไบโพล่าร์ คือโรคทางใจได ้การท่ีจะรักษานั้น
ตอ้งน าหลกัธรรมมาพิจารณาเพื่อให้รู้สึกตวัตลอดเวลา หลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคไบโพล่าร์ ท่ี
ผูป่้วยพิจารณาไดข้ณะเป็นโรคไบโพล่าร์ ท่ีอาการยงัอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะความรู้สึกขณะนั้นจะท า
ให้มีสติดีข้ึน เขา้ใจธรรมชาติมากข้ึนและรู้จกัปล่อยวางมากข้ึน ซ่ึงหลกัธรรมท่ีน ามาประยุกตใ์นการ
รักษาผูโ้รคไบโพล่าร์ประกอบดว้ย  อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายวุฒันธรรม 5  และสติปัฏฐาน 4  
 แนวทางการรักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรม
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 หมายถึง การพิจารณาฐานะ 5 ประการเนือง ๆ ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บไข ้
ความตาย การพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีพอใจ และความท่ีบุคคลมีกรรมเป็นของตน ท ากรรมใดไวดี้
หรือชัว่ จะตอ้งไดรั้บผลแห่งกรรมนั้น (A.III 22/57/99) อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เป็นหลกัความจริงท่ีทุก
ท่านจะตอ้งแก่ชรา ตอ้งเจ็บป่วย ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากของรักและตอ้งรับผลแห่งการกระท าท่ี
ตนเองได้ท าเอาไวอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหลักความจริงท่ีทุกคนควร
พิจารณา ความจริงท่ีการใช้หลกัธรรมมาอภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประยุกต์ในเชิงพุทธบูรณาการดูแล
รักษาโรคไบโพล่าร์ หมายถึง การน าหลกัอภิณหปัจจเวกขณ์ 5 มาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ในการ
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพราก มีกรรมเป็น
ของตน พระพุทธองคท์รงแสดงธรรมท่ีควรพิจารณาเน่ือง ๆ แก่ภิกษุทั้งหลายว่าฐานะ 5 ประการน้ี 
อนัสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 5 ประการคือ 1) สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้ 2) เรามีความ
เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้3) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตาย
ไปได ้4) เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน 5) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง จกัท ากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม เราจะ
เป็นผูรั้บผลของกรรมนั้นหลกั ความจริงท่ีทุกคนควรพิจารณา 5 ขอ้ น้ี เป็นส่ิงท่ีผูมี้ชีวิตตามอายุขยั
จะตอ้งไดป้ระสบทุกคน ไม่มีใครจะหลีกหนีไดพ้น้ ต่างกนัแต่วา่ชา้หรือเร็วเท่านั้นเม่ือรู้กฎความจริง
ตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้เช่นน้ี ทุกท่านไม่ควรประมาท ควรหมัน่พิจารณาอยู่เป็นประจ า 

 
 

เพื่อท าใจให้ยอมรับความจริงไวก่้อน เม่ือเหตุการณ์ใน 5 ขอ้น้ีเกิดข้ึนจะไดไ้ม่ตอ้งฝืนกฎธรรมชาติ
ความทุกข์เกิดได้น้อย หรือไม่เกิดเลย เพื่อไม่ให้มวัเมาประมาทส าหรับความประมาทนั้นคือการ
ปล่อยเสียซ่ึงสติ ไม่ระลึกตรึกตรอง มองพิจารณา ปล่อยให้จิตนอ้มไปทางอกุศล เช่น ทางความโลภ 
โกรธ หลง เป็นตน้ ไม่ใหไ้ปทางกุศลซ่ึงมีทาน ศีล ภาวนา เป็นตน้  
 อายวุฒันธรรม 5 ในฐานะเป็นธรรมสนบัสนุนใหมี้อายยุนืท่ีปรากฏในคมัภีร์
พระพุทธศาสนาเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเก้ือกูลแก่อาย ุท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัไตรสิกขา และแนวทาง
การรักษาสุขภาพหรือภาวะท่ีเป็นสุขแบบองค์รวมใหก้บัระบบของชีวติทั้ง 4 ดา้น เป็นแนวคิดหรือ
หลกัปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงวถีิการด าเนินชีวติท่ีดีงามและถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติเขา้กบัประโยชน์สุขอนั
เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั หลกัอายวุฒันธรรมมี 5 ประการ คือ 1) สปฺปายการี 
สร้างสัปปายะ คือท าอะไร ๆ ใหเ้ป็นท่ีสบายเก้ือกูลแก่สุขภาพ 2) สปฺปาเย มตฺตญฺญู แมใ้นส่ิงท่ีสบาย
นั้นก็รู้จกัประมาณ ท าแต่พอดี 3) ปณิตโภชี บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่าย (เช่น เค้ียวใหล้ะเอียด) 4) กาลจารี 
ประพฤติตนให้เหมาะสมในเร่ืองเวลา เช่น รู้จกัเวลา ท าถูกเวลา ท าเป็นเวลา ท าพอเหมาะแก่เวลา     
5) พฺรหฺมจารี รู้จกัถือพรหมจรรยต์ามควร (A.III 22/125/205) 
 สติปัฏฐาน 4 หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตั้ งของสติ ข้อปฏิบติัมีสติเป็นประธาน การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทนัตามความเป็นจริง การมีสติก ากบัดูส่ิงต่าง ๆ และความ
เป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทนัตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบง าดว้ยความยนิดียนิร้าย ท่ีท  าใหม้องเห็น
เพี้ยนไปตามอ านาจกิเลส ประเภทของสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นกายในกาย ภายนอกเนืองๆ อยู ่
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติก าจดั
อภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาภายนอก
เนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ 
มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู่ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌา 
และโทมนสัเสียไดใ้นโลก 
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 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก
เนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะ มี
สติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก (Vbh. 35/355/306) 
 การเสนอแนวทางในการรักษาผูป่้วยด้วยหลกัธรรมจึงเป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าได้น ามา
รักษาโรค โดยเฉพาะโรคทางใจนั้น พระองคไ์ดต้รัสรู้และมีความรอบรู้ธรรมทั้งปวง และทรงมีพระ
กรุณาอนัยิง่ใหญ่ ต่อผูท่ี้ประสบกบัความทุกขท์ั้งทางกาย และทางใจ ในคมัภีร์พระไตรปิฎกไดร้ะบุไว้
วา่ พระพุทธองคท์รงเป็นผูเ้ยียวยาโรคคือ กิเลส ให้แก่สัตวโ์ลก และเป็นผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั้ง
ปวง  ปุถุชนซ่ึงมีจิตใจอนัหนาไปดว้ยกิเลสไดถื้อว่าเป็นผูมี้โรคทางใจกนัทั้งนั้น แลว้แต่ว่าใครจะมี
โรคทางใจมากนอ้ยเพียงใด ยกเวน้ผูท่ี้ฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทัง่หลุดพน้เป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้น 
(A.II 21/157/217) พระพุทธเจา้ทรงเห็นความส าคญัของผูรั้กษาพยาบาล เพราะการไดผู้พ้ยาบาลท่ีดี
และมีความช านาญท าให้โรคหายได้เร็วข้ึน ดังท่ีพบว่าทรงอนุญาตให้หมอชีวกเป็นหมอประจ า
พระองค์และรักษาพระสาวกในส านกัของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงบญัญติัคุณสมบติัของภิกษุผู ้
เป็นอุปัชฌาย ์ผูเ้ป็นพระนิสสัย และผูมี้สามเณรเป็นอุปัฏฐากจะตอ้งเป็นผูท้  าการพยาบาลไขไ้ดห้รือ
สามารถหาผูพ้ยาบาลแทน ไดท้รงบญัญติัให้ภิกษุตอ้งพยาบาลไขซ่ึ้งกนัและกนั หากภิกษุรูปใด ไม่
พยาบาลตอ้งอาบติัทุกกฎ (A.V. 24/34-36/84-87) สมยัพุทธกาล มีพุทธวิธีในการรักษาผูป่้วยพระ
พุทธองคเ์สด็จเยี่ยม และพยาบาลภิกษุไข ้ภารกิจอนัส าคญัท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือปฏิบติัอยูเ่นืองๆ คือ 
การเสด็จไปเยีย่มภิกษุอาพาธตามศาลาโรงไข ้(คิลานศาลา) หรือตามท่ีพกัอาศยั เช่น “สมยัหน่ึง พระผู ้
มีพระภาคเจา้..... เขา้ไปหาท่านพระมหากสัสปะถึงท่ีอยู.่..ไดต้รัสถามพระมหากสัสปะดงัน้ีวา่ กสัส
ปะ เธอยงัสบายดีหรือ ยงัพอเป็นอยูไ่ดห้รือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่ก าเริบข้ึนหรือ อาการทุเลาปรากฏ 
อาการไม่ก าเริบไม่ปรากฏหรือ” (S.IV 18/74-75/66-68) บางคร้ังพระองค์ทรงพยาบาลภิกษุไขด้้วย
พระองคเ์อง คร้ังหน่ึงพระองคเ์สด็จเยี่ยมภิกษุ ท่ีโรงไข ้(คิลานศาลา) ทรงพบภิกษุรูปหน่ึงอาพาธถูก
ทอดทิ้งนอนจมอุจจาระไม่มีใครพยาบาล พระองครั์กษาพยาบาล ดงัพุทธด ารัสวา่ “อานนทเ์ธอไปตกั
น ้ ามา เราจะอาบน ้ าให้ภิกษุน้ี” พระอานนท์ทูลสนองพระด ารัสแลว้ตกัน ้ ามาถวาย พระผูมี้พระภาค
ทรงราดน ้ า ท่านพระอานนทข์ดัสี พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงประคองศีรษะข้ึน ท่านพระอานนทย์กเทา้
วางบนเตียง (Vin 5/365/240) ดงันั้นการดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยไบโพล่าร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับญาติ
ครอบครัวผูป่้วยท่ีตอ้งคอยดูแลผูป่้วยไบโพล่าร์ตามแนวทางท่ีพระพุทธเจา้ท่ีทรงปฏิบติัมา 

 
 

  การประยุกต์หลกัธรรมในการดูแลผูป่้วยไบโพล่าร์ทางการแพทยปั์จจุบนั หลกัธรรมท่ี
ส าคญัเพื่อให้เกิดก าลงัใจในการยอมรับและรักษาผูป่้วยทางจิตและแปรปรวนทางอารมณ์ หรือ
ไบโพล่าร์ คือ  อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เพื่อผูป่้วยยอมรับและเขา้ใจในสัจธรรมของชีวิตและยอมท่ีจะเขา้
รับการบ าบดัรักษาโรคไบโพล่าร์ และ อายุวฒันธรรม 5 เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเก้ือกูลแก่อายุ ท่ีมีความ
สอดคล้องกบัหลกัไตรสิกขา และแนวทางการรักษาสุขภาพ นอกจากน้ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
คุณธรรมหรือข้อปฏิบัติส าหรับผูป่้วยท่ีพยาบาลได้ง่ายมี 5 ประการ คือ 1) ท าความสบาย 2) รู้
ประมาณในความสบาย 3) ฉันยา 4) บอกอาการไขต้ามความเป็นจริงแก่พยาบาลไขท่ี้มุ่งประโยชน์ 
คือ บอกอาการไขท่ี้ก าเริบว่าก าเริบ อาการไขท่ี้ทุเลาวา่ทุเลา อาการไขท่ี้ทรงอยูว่่าทรงอยู ่5) เป็นคน
อดทนความรู้สึกทางกายท่ีเกิดข้ึน เป็นทุกขแ์สนสาหสั กลา้แขง็ เผด็ร้อน ไม่น่ายนิดี ไม่น่าพอใจ แทบ
จะคร่าชีวติ (Vin. 5/366/241-243) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ
นั้น ใช้หลักธรรมในการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะอาการต่างๆ   ของผูป่้วยในขณะท่ี
เกิดข้ึนนั้น มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางร่างกาย เช่น การรักษาโดยใช้ตวัยา การใช้ธรรมะในการ
รักษาโรค การรักษาอาการป่วยด้วยการพิจารณาสภาพร่างกายและจิตใจด้วยความเป็นจริงแบบ
ธรรมชาติ การควบคุมการรับประทานอาหาร ปรับประพฤติกรรม ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ีสามารถควบคุม
โรคไบโพล่าร์ได ้และมีหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นค าสอนท่ีมุ่งประโยชน์โดยตรง 
สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั หลกัธรรมท่ีเขา้ถึงสภาวธรรมของโรคไบโพล่าร์ เห็น
ความจริงของโรคไบโพล่าร์ และยอมรับความจริงเพื่อบ าบดัรักษาต่อไป หลกัธรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายวุฒันธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 เพื่อประยกุตใ์ชใ้นเชิงพุทธบูรณาการรักษา
ผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ จากพุทธกาลมาสู่ปัจจุบนัและไดมี้การพฒันารูปแบบของการประยกุตดู์แลรักษา
ผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ในรูปแบบต่าง ๆ   
             ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่ เชิงพุทธบูรณาการ โดยการ
ประยุกตห์ลกัธรรม อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายุวฒันธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 ในการดูแลรักษาโรค
ไบโพล่าร์ตามอาการของผูป่้วยและตามวตัถุประสงค์ในการใชใ้นชีวิตประจ าวนัแบบยัง่ยืนไดด้งัท่ี
กล่าวมาแลว้ 
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 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก
เนืองๆ อยู ่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะ มี
สติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก (Vbh. 35/355/306) 
 การเสนอแนวทางในการรักษาผูป่้วยด้วยหลกัธรรมจึงเป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าได้น ามา
รักษาโรค โดยเฉพาะโรคทางใจนั้น พระองคไ์ดต้รัสรู้และมีความรอบรู้ธรรมทั้งปวง และทรงมีพระ
กรุณาอนัยิง่ใหญ่ ต่อผูท่ี้ประสบกบัความทุกขท์ั้งทางกาย และทางใจ ในคมัภีร์พระไตรปิฎกไดร้ะบุไว้
วา่ พระพุทธองคท์รงเป็นผูเ้ยียวยาโรคคือ กิเลส ให้แก่สัตวโ์ลก และเป็นผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั้ง
ปวง  ปุถุชนซ่ึงมีจิตใจอนัหนาไปดว้ยกิเลสไดถื้อว่าเป็นผูมี้โรคทางใจกนัทั้งนั้น แลว้แต่ว่าใครจะมี
โรคทางใจมากนอ้ยเพียงใด ยกเวน้ผูท่ี้ฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทัง่หลุดพน้เป็นพระอรหนัตเ์ท่านั้น 
(A.II 21/157/217) พระพุทธเจา้ทรงเห็นความส าคญัของผูรั้กษาพยาบาล เพราะการไดผู้พ้ยาบาลท่ีดี
และมีความช านาญท าให้โรคหายได้เร็วข้ึน ดังท่ีพบว่าทรงอนุญาตให้หมอชีวกเป็นหมอประจ า
พระองค์และรักษาพระสาวกในส านกัของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงบญัญติัคุณสมบติัของภิกษุผู ้
เป็นอุปัชฌาย ์ผูเ้ป็นพระนิสสัย และผูมี้สามเณรเป็นอุปัฏฐากจะตอ้งเป็นผูท้  าการพยาบาลไขไ้ดห้รือ
สามารถหาผูพ้ยาบาลแทน ไดท้รงบญัญติัให้ภิกษุตอ้งพยาบาลไขซ่ึ้งกนัและกนั หากภิกษุรูปใด ไม่
พยาบาลตอ้งอาบติัทุกกฎ (A.V. 24/34-36/84-87) สมยัพุทธกาล มีพุทธวิธีในการรักษาผูป่้วยพระ
พุทธองคเ์สด็จเยี่ยม และพยาบาลภิกษุไข ้ภารกิจอนัส าคญัท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือปฏิบติัอยูเ่นืองๆ คือ 
การเสด็จไปเยีย่มภิกษุอาพาธตามศาลาโรงไข ้(คิลานศาลา) หรือตามท่ีพกัอาศยั เช่น “สมยัหน่ึง พระผู ้
มีพระภาคเจา้..... เขา้ไปหาท่านพระมหากสัสปะถึงท่ีอยู.่..ไดต้รัสถามพระมหากสัสปะดงัน้ีวา่ กสัส
ปะ เธอยงัสบายดีหรือ ยงัพอเป็นอยูไ่ดห้รือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่ก าเริบข้ึนหรือ อาการทุเลาปรากฏ 
อาการไม่ก าเริบไม่ปรากฏหรือ” (S.IV 18/74-75/66-68) บางคร้ังพระองค์ทรงพยาบาลภิกษุไขด้้วย
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น ้ ามา เราจะอาบน ้ าให้ภิกษุน้ี” พระอานนท์ทูลสนองพระด ารัสแลว้ตกัน ้ ามาถวาย พระผูมี้พระภาค
ทรงราดน ้ า ท่านพระอานนทข์ดัสี พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงประคองศีรษะข้ึน ท่านพระอานนทย์กเทา้
วางบนเตียง (Vin 5/365/240) ดงันั้นการดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยไบโพล่าร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับญาติ
ครอบครัวผูป่้วยท่ีตอ้งคอยดูแลผูป่้วยไบโพล่าร์ตามแนวทางท่ีพระพุทธเจา้ท่ีทรงปฏิบติัมา 

 
 

  การประยุกต์หลกัธรรมในการดูแลผูป่้วยไบโพล่าร์ทางการแพทยปั์จจุบนั หลกัธรรมท่ี
ส าคญัเพื่อให้เกิดก าลงัใจในการยอมรับและรักษาผูป่้วยทางจิตและแปรปรวนทางอารมณ์ หรือ
ไบโพล่าร์ คือ  อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เพื่อผูป่้วยยอมรับและเขา้ใจในสัจธรรมของชีวิตและยอมท่ีจะเขา้
รับการบ าบดัรักษาโรคไบโพล่าร์ และ อายุวฒันธรรม 5 เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเก้ือกูลแก่อายุ ท่ีมีความ
สอดคล้องกบัหลกัไตรสิกขา และแนวทางการรักษาสุขภาพ นอกจากน้ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
คุณธรรมหรือข้อปฏิบัติส าหรับผูป่้วยท่ีพยาบาลได้ง่ายมี 5 ประการ คือ 1) ท าความสบาย 2) รู้
ประมาณในความสบาย 3) ฉันยา 4) บอกอาการไขต้ามความเป็นจริงแก่พยาบาลไขท่ี้มุ่งประโยชน์ 
คือ บอกอาการไขท่ี้ก าเริบว่าก าเริบ อาการไขท่ี้ทุเลาวา่ทุเลา อาการไขท่ี้ทรงอยูว่่าทรงอยู ่5) เป็นคน
อดทนความรู้สึกทางกายท่ีเกิดข้ึน เป็นทุกขแ์สนสาหสั กลา้แขง็ เผด็ร้อน ไม่น่ายนิดี ไม่น่าพอใจ แทบ
จะคร่าชีวติ (Vin. 5/366/241-243) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ
นั้น ใช้หลักธรรมในการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะอาการต่างๆ   ของผูป่้วยในขณะท่ี
เกิดข้ึนนั้น มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางร่างกาย เช่น การรักษาโดยใช้ตวัยา การใช้ธรรมะในการ
รักษาโรค การรักษาอาการป่วยด้วยการพิจารณาสภาพร่างกายและจิตใจด้วยความเป็นจริงแบบ
ธรรมชาติ การควบคุมการรับประทานอาหาร ปรับประพฤติกรรม ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ีสามารถควบคุม
โรคไบโพล่าร์ได ้และมีหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นค าสอนท่ีมุ่งประโยชน์โดยตรง 
สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั หลกัธรรมท่ีเขา้ถึงสภาวธรรมของโรคไบโพล่าร์ เห็น
ความจริงของโรคไบโพล่าร์ และยอมรับความจริงเพื่อบ าบดัรักษาต่อไป หลกัธรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายวุฒันธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 เพื่อประยกุตใ์ชใ้นเชิงพุทธบูรณาการรักษา
ผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ จากพุทธกาลมาสู่ปัจจุบนัและไดมี้การพฒันารูปแบบของการประยกุตดู์แลรักษา
ผูป่้วยโรคไบโพล่าร์ในรูปแบบต่าง ๆ   
             ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่ เชิงพุทธบูรณาการ โดยการ
ประยุกตห์ลกัธรรม อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายุวฒันธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 ในการดูแลรักษาโรค
ไบโพล่าร์ตามอาการของผูป่้วยและตามวตัถุประสงค์ในการใชใ้นชีวิตประจ าวนัแบบยัง่ยืนไดด้งัท่ี
กล่าวมาแลว้ 
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          1. การสวดมนต ์การปฏิบติัสมาธิ  บูรณาการกบัการดูแลรักษาในทางการแพทย ์เช่น บท
สวดมนตเ์ชา้-เยน็ บทสวดพระคาถาชินบญัชร บทสวดโพชฌงัคปริตร เป็นตน้ หลงัจากสวดมนตไ์ป
ไดร้ะยะเวลาหน่ึง จิตใจจะเงียบสงบลง ซ่ึงเป็นจุดประสงคข์องการเจริญสมาธินัน่เอง ช่วยปลดปล่อย
ความเครียดและช่วยพฒันาการใชชี้วติใหเ้ป็นปกติส่งผลใหสุ้ขภาพดีข้ึนดว้ย 
              2. การสนทนาธรรมบูรณาการกบัการดูแลรักษาในทางการแพทย ์การสนทนาธรรมเป็น
การเรียนรู้ธรรมะท่ีเก้ือกูลต่อการสร้างสุขภาพ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วน ามาปฏิบติั
ควบคู่กบัการปฏิบติัตามหลกัการแพทยแ์ละการสาธารณสุขดว้ย โดยปรึกษาหรือซกัถาม แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากผูมี้ความรู้ดา้นพุทธธรรม และหรือดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข หรือผูท้รงคุณวุฒิ
อ่ืนๆ การรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ตามหลกัโภชนาการในปริมาณพอประมาณ  
 3. การควบคุมอารมณ์บูรณาการกบัการดูแลรักษาในทางการแพทย ์การยึดหลกัทางสาย
กลางตามหลกัพุทธธรรม การรู้จกัคลายเครียด เม่ือมีส่ิงกระทบให้เกิดอารมณ์ โดยใชส้ติสัมปชญัญะ
และเจริญสมาธิสม ่าเสมอ การปฏิบติัตนตามวงรอบของชีวิตประจ าวนั ผสมผสานการเรียนรู้ จนเป็น
นิสัย มีวนิยัประจ าตนอยา่งมีดลุยภาพกบัการท างานของอวยัวะส าคญัของร่างกายท าให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติท่ีสมบูรณ์และย ัง่ยนื 
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และ 3) ความผาสุกในการมีศาสนายดึมัน่ การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอาย ุมี 2 
ดา้น คือ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว ประกอบดว้ย 1.1) การใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิกในครอบครัว 1.2) การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัว 1.3) การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของ
สมาชิกในครอบครัว 1.4) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ 2) 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

2. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวิทยา พบวา่ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ( = 4.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียระดับสูงสุด คือ การพูดคุย ปรึกษาหารือและ
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว 2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก ( = 4.32)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การ
ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของเพื่อนเสมอ จากการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ประกอบดว้ย ดา้น
การพูดคุยปรึกษาหารือหรือตดัสินในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ดา้นความส าคญักบัเพื่อน ดา้นการใชเ้วลาใน
การท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก และดา้นการแสดงออกซ่ึงความรัก มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
คือ .787 และตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั อธิบายความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนของระดับความผาสุกทางจิต
วญิญาณ ไดร้้อยละ 61.9 

3. รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 2) แนวทางการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 2) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนั 3) 
แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 4) แนวทางส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 5) แนวทางสนบัสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวพกัผอ่นหยอ่นใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุ 6) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนต่างจงัหวดั 7) แนวทางสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวร่วม
พิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต และ 8) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study factors to towards the spiritual well-being 
of the elder in Buddhist  Psychology, 2)  to study level of the spiritual well- being of the elder in 
Buddhist Psychology, 3)  to propose a promoting model of the spiritual well- being of the elder in 
Buddhist Psychology. Mixed methods research was used for research design including quantitative 
research and qualitative research and was divided into three phases of studying. The first phase was 
factors towards the spiritual well-being of the elder. The second phase was level of the spiritual well-
being of the elder in Buddhist psychology, and the third phase was guidelines to enhance the spiritual 
well-being of older on Buddhist Psychology. The population of this research was elders in Buriram 
Province. Interview questions and questionnaires were used for research tools.Quantitative data was 
analyzed using frequency, percentage, mean,  standard deviation, and multiple regression analysis.   
Content analysis and analytic induction were used for qualitative data. The research results were as 
follows: 

1.  Factors found two factors consisted of 1)  the aspect of spiritual well-being factor of 
elder which were 1.1)  feeling towards life, partner and children, 1.2)  the well-being of the current 
being, 1.3) the well-being of a religious adherence. 2) The aspect of family relationship factor which 
were 2.1) spend time on doing activity within the family, 2.2) discuss and decide important matters 
with the family members, 2.3) express love and generosity to family members with body, verbal and 
mind, 2.4) practice appropriate roles of family members, and 2.5) have relationship with friends.  

2.  Level of a spiritual well-being of elder on Buddhist psychology indicated that 1)  an 
overall average for level of a spiritual well-being of elder was high level  (  = 4.35). Considering 
in each aspect showed that the highest level was shown in two aspects which were the aspect of 
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และ 3) ความผาสุกในการมีศาสนายดึมัน่ การเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอาย ุมี 2 
ดา้น คือ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว ประกอบดว้ย 1.1) การใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิกในครอบครัว 1.2) การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัว 1.3) การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของ
สมาชิกในครอบครัว 1.4) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ 2) 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

2. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวิทยา พบวา่ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ( = 4.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียระดับสูงสุด คือ การพูดคุย ปรึกษาหารือและ
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว 2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก ( = 4.32)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การ
ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของเพื่อนเสมอ จากการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ประกอบดว้ย ดา้น
การพูดคุยปรึกษาหารือหรือตดัสินในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ดา้นความส าคญักบัเพื่อน ดา้นการใชเ้วลาใน
การท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก และดา้นการแสดงออกซ่ึงความรัก มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
คือ .787 และตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั อธิบายความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนของระดับความผาสุกทางจิต
วญิญาณ ไดร้้อยละ 61.9 

3. รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 2) แนวทางการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 2) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนั 3) 
แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 4) แนวทางส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 5) แนวทางสนบัสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวพกัผอ่นหยอ่นใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุ 6) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนต่างจงัหวดั 7) แนวทางสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวร่วม
พิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต และ 8) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study factors to towards the spiritual well-being 
of the elder in Buddhist  Psychology, 2)  to study level of the spiritual well- being of the elder in 
Buddhist Psychology, 3)  to propose a promoting model of the spiritual well- being of the elder in 
Buddhist Psychology. Mixed methods research was used for research design including quantitative 
research and qualitative research and was divided into three phases of studying. The first phase was 
factors towards the spiritual well-being of the elder. The second phase was level of the spiritual well-
being of the elder in Buddhist psychology, and the third phase was guidelines to enhance the spiritual 
well-being of older on Buddhist Psychology. The population of this research was elders in Buriram 
Province. Interview questions and questionnaires were used for research tools.Quantitative data was 
analyzed using frequency, percentage, mean,  standard deviation, and multiple regression analysis.   
Content analysis and analytic induction were used for qualitative data. The research results were as 
follows: 

1.  Factors found two factors consisted of 1)  the aspect of spiritual well-being factor of 
elder which were 1.1)  feeling towards life, partner and children, 1.2)  the well-being of the current 
being, 1.3) the well-being of a religious adherence. 2) The aspect of family relationship factor which 
were 2.1) spend time on doing activity within the family, 2.2) discuss and decide important matters 
with the family members, 2.3) express love and generosity to family members with body, verbal and 
mind, 2.4) practice appropriate roles of family members, and 2.5) have relationship with friends.  

2.  Level of a spiritual well-being of elder on Buddhist psychology indicated that 1)  an 
overall average for level of a spiritual well-being of elder was high level  (  = 4.35). Considering 
in each aspect showed that the highest level was shown in two aspects which were the aspect of 
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feeling towards life, partner and children, and the aspect of the well-being of a religious adherence. 
2) The overall average for level of a family relationship was high level (  = 4.31). Considering in 
each item showed that the highest level was shown in two items which were always give an 
important feeling to friends and they were trusting each other.  Analysis of the four independent 
variables, the scores were discussed, discussed, or judged on important issues.  Score on the time 
spent doing activities together members. And the expression of love. The 787 independent variables 
explain the variation of the degree of spiritual well-being by 61.9 percent. 
   3.  An encouragement model of spiritual well-being of elder on Buddhist psychology 
consisted 3 components.  The first component was two factors support spiritual well-being which 
were family relationship and friend relationship.  The second component was to apply bass of 
meritorious action on the aspect of feeling towards life, the well-being of present life, and the well-
being of religious respect.  The third component consisted of eight guidelines which were ( 1) 
guideline to promote family members having meal together, (2)  guideline for promoting family 
members joining housework, ( 3)  guideline for promoting family members joining hobby, ( 4) 
guideline of promoting family members doing exercise and playing sport with elders, (5) guideline 
for supporting family members to relax outside with elders, (6)  guideline for promoting family 
members to take elder visiting relatives and friends, (7) Guideline of supporting family members to 
join in religious ceremony that would help elders to apply Dhamma in daily life, and 8)  guideline 
for promoting family members to join in volunteer activities.    
 
Keyword: model of promoting the spiritual well-being, the elder, Buddhist psychology 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
การท าให้ชีวิตของผูสู้งอายุในช่วงระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เพื่อเป็นการพกัผ่อน และไดท้ า

ตามความตอ้งการของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพกัผอ่นอยา่งมีความสุข การไดป้ลดปล่อยภาระ 
และการปล่อยวาง ปรุงแต่งใจให้มีธรรม 5 อยา่ง คือ “ 1) ปราโมทย ์มีความร่าเริงเบิกบานใจ 2) ปีติ 
ความอ่ิมใจ 3) ปัสสัทธิ ความผอ่นคลายสงบเยน็กายใจ 4) สุข โล่งโปร่งใจ 5) สมาธิ สงบใจตั้งมัน่ไม่
มีอะไรมารบกวน เป็นการปรุงแต่งจิตใจใหเ้กิดความเจริญงอกงามในธรรม” 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณถือเป็นมิติท่ีส าคญัมากมิติหน่ึงในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมเป็นความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจของบุคคลท่ีแสดงถึงภาวะสงบ เป็นสุข มีความเขม้แข็งใน
จิตใจยอมรับความจริง มีเป้าหมายในชีวิต มีความหวงั ยอมรับ และพึงพอใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่ รู้สึก
มัน่ใจในความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงท่ีตนยึดเหน่ียว ผูสู้งอายท่ีุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ
จะเป็นผูท่ี้ใช้สติ และจิตส านึกในการพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอมรับในส่ิงท่ีเป็นอยู่ มองเห็นชีวิต
ตนเองมีคุณค่า และสามารถยอมรับความจริงของสภาพร่างกายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได ้ผูท่ี้มีความผาสุก
ทางจิตวิญญาณจะเป็นผูท่ี้เห็นความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีความเมตตากรุณา มีความสุขอนัล ้า
ลึก รู้จกัมอบความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขให้แก่ผูอ่ื้น และรับรู้ไดว้า่ตนเองก็เป็นผูไ้ดรั้บความรัก สามารถ
เขา้ถึงพระรัตนตรัยหรือพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ความผาสุกทางจิตวญิญาณจึงมีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทาง
จิต และทางสังคม หากผูสู้งอายมีุความตระหนกัรู้ในตนเอง คือมีการท าความรู้จกัและเขา้ใจความรู้สึก
ของตนเองวา่ตนเองขณะน้ีมีความรู้สึกอยา่งไรและตอ้งท าความเขา้ใจวา่ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น รู้จุดเด่น
จุดดอ้ยของตนเอง และสามารถควบคุมจดัการกบัตนเองในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เปิดใจกวา้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากข้ึน มีการยอมรับไดต่้อการเจ็บป่วยและการเส่ือมลงของสภาพ
ร่างกายก็จะท าให้ผูสู้งอายุสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ จะท าให้ผูสู้งอายุ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการมองโลกในแง่ดี เป็นการมีทัศนะเชิงบวกกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือวา่การไม่ประสบผลส าเร็จเป็นการลม้เหลวเพียงชัว่คราว
เท่านั้น ส่วนส่ิงดีๆ นั้นจะเกิดข้ึนเสมอจะไม่มวัแต่กล่าวโทษตนเองวา่เป็นสาเหตุของความลม้เหลว
นั้นๆ มีก าลงัใจท่ีท าฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปจนส าเร็จลุล่วงไป ดงันั้นการมองโลกในแง่ดีจึงน่าจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุมีความหวงั มองสถานการณ์ในเชิงบวก สามารถปรับเปล่ียนความคิด
และทศันคติไปตามสถานการณ์ต่างๆของชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมความพึงพอใจในชีวติ เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ี
ว่าผู ้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างราบร่ืน มีความสุข หากผู ้สูงอายุปรับตัวได้ทันกับการ
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feeling towards life, partner and children, and the aspect of the well-being of a religious adherence. 
2) The overall average for level of a family relationship was high level (  = 4.31). Considering in 
each item showed that the highest level was shown in two items which were always give an 
important feeling to friends and they were trusting each other.  Analysis of the four independent 
variables, the scores were discussed, discussed, or judged on important issues.  Score on the time 
spent doing activities together members. And the expression of love. The 787 independent variables 
explain the variation of the degree of spiritual well-being by 61.9 percent. 
   3.  An encouragement model of spiritual well-being of elder on Buddhist psychology 
consisted 3 components.  The first component was two factors support spiritual well-being which 
were family relationship and friend relationship.  The second component was to apply bass of 
meritorious action on the aspect of feeling towards life, the well-being of present life, and the well-
being of religious respect.  The third component consisted of eight guidelines which were ( 1) 
guideline to promote family members having meal together, (2)  guideline for promoting family 
members joining housework, ( 3)  guideline for promoting family members joining hobby, ( 4) 
guideline of promoting family members doing exercise and playing sport with elders, (5) guideline 
for supporting family members to relax outside with elders, (6)  guideline for promoting family 
members to take elder visiting relatives and friends, (7) Guideline of supporting family members to 
join in religious ceremony that would help elders to apply Dhamma in daily life, and 8)  guideline 
for promoting family members to join in volunteer activities.    
 
Keyword: model of promoting the spiritual well-being, the elder, Buddhist psychology 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
การท าให้ชีวิตของผูสู้งอายุในช่วงระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เพื่อเป็นการพกัผ่อน และไดท้ า

ตามความตอ้งการของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพกัผอ่นอยา่งมีความสุข การไดป้ลดปล่อยภาระ 
และการปล่อยวาง ปรุงแต่งใจให้มีธรรม 5 อยา่ง คือ “ 1) ปราโมทย ์มีความร่าเริงเบิกบานใจ 2) ปีติ 
ความอ่ิมใจ 3) ปัสสัทธิ ความผอ่นคลายสงบเยน็กายใจ 4) สุข โล่งโปร่งใจ 5) สมาธิ สงบใจตั้งมัน่ไม่
มีอะไรมารบกวน เป็นการปรุงแต่งจิตใจใหเ้กิดความเจริญงอกงามในธรรม” 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณถือเป็นมิติท่ีส าคญัมากมิติหน่ึงในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมเป็นความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจของบุคคลท่ีแสดงถึงภาวะสงบ เป็นสุข มีความเขม้แข็งใน
จิตใจยอมรับความจริง มีเป้าหมายในชีวิต มีความหวงั ยอมรับ และพึงพอใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่ รู้สึก
มัน่ใจในความสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงท่ีตนยึดเหน่ียว ผูสู้งอายท่ีุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ
จะเป็นผูท่ี้ใช้สติ และจิตส านึกในการพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอมรับในส่ิงท่ีเป็นอยู่ มองเห็นชีวิต
ตนเองมีคุณค่า และสามารถยอมรับความจริงของสภาพร่างกายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได ้ผูท่ี้มีความผาสุก
ทางจิตวิญญาณจะเป็นผูท่ี้เห็นความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีความเมตตากรุณา มีความสุขอนัล ้า
ลึก รู้จกัมอบความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขให้แก่ผูอ่ื้น และรับรู้ไดว้า่ตนเองก็เป็นผูไ้ดรั้บความรัก สามารถ
เขา้ถึงพระรัตนตรัยหรือพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ความผาสุกทางจิตวญิญาณจึงมีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทาง
จิต และทางสังคม หากผูสู้งอายมีุความตระหนกัรู้ในตนเอง คือมีการท าความรู้จกัและเขา้ใจความรู้สึก
ของตนเองวา่ตนเองขณะน้ีมีความรู้สึกอยา่งไรและตอ้งท าความเขา้ใจวา่ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น รู้จุดเด่น
จุดดอ้ยของตนเอง และสามารถควบคุมจดัการกบัตนเองในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เปิดใจกวา้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากข้ึน มีการยอมรับไดต่้อการเจ็บป่วยและการเส่ือมลงของสภาพ
ร่างกายก็จะท าให้ผูสู้งอายุสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ จะท าให้ผูสู้งอายุ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการมองโลกในแง่ดี เป็นการมีทัศนะเชิงบวกกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือวา่การไม่ประสบผลส าเร็จเป็นการลม้เหลวเพียงชัว่คราว
เท่านั้น ส่วนส่ิงดีๆ นั้นจะเกิดข้ึนเสมอจะไม่มวัแต่กล่าวโทษตนเองวา่เป็นสาเหตุของความลม้เหลว
นั้นๆ มีก าลงัใจท่ีท าฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปจนส าเร็จลุล่วงไป ดงันั้นการมองโลกในแง่ดีจึงน่าจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุมีความหวงั มองสถานการณ์ในเชิงบวก สามารถปรับเปล่ียนความคิด
และทศันคติไปตามสถานการณ์ต่างๆของชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมความพึงพอใจในชีวติ เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ี
ว่าผู ้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างราบร่ืน มีความสุข หากผู ้สูงอายุปรับตัวได้ทันกับการ
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เปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และเหตุการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได้ดี ก็จะ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในชีวิต แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิง
ใหม่ในขณะท่ีโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดความล าบากในการปรับตวั ผูสู้งอายบุางคนจะ
คิดวา่ตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถมองภาพตนเองในเชิงลบ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของ
ผูสู้งอายุมาก เน่ืองจากผูสู้งอายุบางคนไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของตนเอง และ
สภาพแวดลอ้มได ้ส่งผลท าใหผู้สู้งอายนุั้นมีความพึงพอใจในชีวติต ่า จนอาจจะเกิดผลร้ายต่อจิตใจท า
ใหเ้กิดปัญหาทางจิตข้ึนได ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยาในจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีมา
แกไ้ขสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสังคมไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ ตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา 

3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกั
พุทธจิตวทิยา 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา 
เป็นการวจิยัแบบผสมวธีิดว้ยวธีิการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 
ศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ระยะท่ี 2 
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวทิยา และระยะท่ี 
3 น าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา 
ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แนวค าถามใน

 
 

การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 

 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา สรุปผล
ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุในจงัหวดับุรีรัมยคื์อ ความ
ผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายปุระกอบดว้ย ความรู้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญั
ของชีวิต ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็น ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ครอบสัมพนัธ์ในครอบครัว
ประกอบดว้ยการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว การพูดคุย ปรึกษาหารือ 
และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ือ
อาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม
ของสมาชิกในครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
 ดา้นท่ี 1 ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวพบว่า 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว 
ของผูสู้งอายุ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบั
สูงสุด  คือ สมาชิกในครอบครัวท างานบา้น ท าความสะอาดบา้น หรือท ากบัขา้วร่วมกนั เป็นต้น 
รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวออกก าลังกาย และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกนั สมาชิกใน
ครอบครัวพกัผ่อนหย่อนใจนอกบา้นร่วมกนั เช่น เท่ียว ฟังเพลง ดูหนงั เท่ียวพิพิธภณัฑ์ และขอ้มี
ระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกในครอบครัวร่วมพิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นตน้  
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เปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และเหตุการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได้ดี ก็จะ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในชีวิต แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิง
ใหม่ในขณะท่ีโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดความล าบากในการปรับตวั ผูสู้งอายบุางคนจะ
คิดวา่ตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถมองภาพตนเองในเชิงลบ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของ
ผูสู้งอายุมาก เน่ืองจากผูสู้งอายุบางคนไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของตนเอง และ
สภาพแวดลอ้มได ้ส่งผลท าใหผู้สู้งอายนุั้นมีความพึงพอใจในชีวติต ่า จนอาจจะเกิดผลร้ายต่อจิตใจท า
ใหเ้กิดปัญหาทางจิตข้ึนได ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยาในจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีมา
แกไ้ขสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสังคมไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ ตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา 

3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกั
พุทธจิตวทิยา 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา 
เป็นการวจิยัแบบผสมวธีิดว้ยวธีิการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 
ศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ระยะท่ี 2 
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวทิยา และระยะท่ี 
3 น าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา 
ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แนวค าถามใน

 
 

การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 

 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา สรุปผล
ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ศึกษาการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุในจงัหวดับุรีรัมยคื์อ ความ
ผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายปุระกอบดว้ย ความรู้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญั
ของชีวิต ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็น ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ครอบสัมพนัธ์ในครอบครัว
ประกอบดว้ยการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว การพูดคุย ปรึกษาหารือ 
และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ือ
อาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม
ของสมาชิกในครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวทิยา 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
 ดา้นท่ี 1 ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวพบว่า 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว 
ของผูสู้งอายุ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบั
สูงสุด  คือ สมาชิกในครอบครัวท างานบา้น ท าความสะอาดบา้น หรือท ากบัขา้วร่วมกนั เป็นต้น 
รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวออกก าลังกาย และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกนั สมาชิกใน
ครอบครัวพกัผ่อนหย่อนใจนอกบา้นร่วมกนั เช่น เท่ียว ฟังเพลง ดูหนงั เท่ียวพิพิธภณัฑ์ และขอ้มี
ระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกในครอบครัวร่วมพิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นตน้  
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 ดา้นท่ี 2 ความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจใน
เร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวพบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการพูดคุย 
ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวของผูสู้งอาย ุโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด มี 2 ขอ้  คือ เม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึน สมาชิกในครอบครัวจะประนีประนอม หรือตกลงกนัได ้และสมาชิกในครอบครัวต่างคนต่าง
ท าตามความพอใจของตนเอง  รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมช่วยกนั ในการตดัสินใจ
เร่ืองท่ีส าคญัของครอบครัวเช่น การกูย้มืเงิน การเรียน การซ้ือของส าคญั เป็นตน้ เม่ือมีปัญหา สมาชิก
ในครอบครัวจะพูดคุยกนัจนไดท้างออกท่ีพอใจ และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกสนิทกบัคนนอกบา้นมากกวา่  

 ดา้นท่ี 3 ดา้นการแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และ
ใจของสมาชิกในครอบครัวพบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการแสดงออกซ่ึงความรัก
และความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิกในครอบครัว ของผูสู้งอาย ุโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ สมาชิกในครอบครัว
แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย และเอ้ืออาทรต่อกนัดว้ยค าพูดและการปฏิบติัอยู่เสมอ เช่น ไหว้
ผูใ้หญ่ ลูบหวัลูก กอด หอม และสัมผสัอยา่งอ่อนโยน  รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ คือ สมาชิกใน
ครอบครัวให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัในการด าเนินชีวิต ดว้ยค าพูดหรือการกระท าท่ีก่อให้เกิดก าลงัใจ 
และเม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ภายในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวร่วมกนัท่ีเกิดข้ึน รองลงมาคือ 
สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกนัดว้ยเหตุผล และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกใน
ครอบครัวใหค้วามเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั  

ดา้นท่ี 4 ดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม ของสมาชิกในครอบครัวพบวา่ 
ระดับความสัมพนัธ์ในครอบครัว ด้านการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสม ของสมาชิกใน
ครอบครัว ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ สมาชิกในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนั เช่น ลูก
ช่วยแม่ขายของ หรือ สามีภรรยาช่วยกนัท างานบา้น เป็นตน้ รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวให้
ความเคารพซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือขอ้ตกลง
ภายในบา้น ( =และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกในครอบครัวร่วมกนัรับผิดชอบงาน
ของครอบครัว เช่น เล้ียงลูก งานบา้น  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนพบว่า 

 
 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ฉันให้
ความส าคญักบัความรู้สึกของเพื่อนเสมอ รองลงมา คือ เพื่อจะไวใ้จฉนัเม่ือมอบหมายงานให้ฉนัท า 
รองลงมาคือ ฉนัเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนเม่ือเพื่อนมีปัญหา  และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือเม่ือ
เพื่อนมีปัญหาฉนัยนิดีใหค้วามช่วยเหลือ    

ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียระดับสูงสุด มี 2 ด้าน คือ  ด้านท่ี 1 
ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต และด้านท่ี 3 ความผาสุกในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึง ความสุกท่ีมีเกิดจากการปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา และด้านท่ีมีระดบั
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ดา้นท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั หมายถึง ความผาสุกในปัจจุบนัท่ี
เป็นอยู ่เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  

ดา้นท่ี 1 ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิตพบวา่ ผูสู้งอายุ
ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้นความรู้สึกต่อชีวิต คูชี่วิต บุตร
หลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ขอ้ท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ชีวติของท่านตอ้งการท่าน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่คู่ชีวติ บุตรหลาน หรือบุคคล
ส าคญัท่ีสุดในชีวิตของท่าน ยงัตอ้งพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก  ท่านรู้สึกว่าท่านยงัมีความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู้สึกว่าท่านยงั
ตอ้งการท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัมา ตามล าดบั  

ด้านท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ท่านรู้สึกวา่ชีวิตเป็นประสบการณ์ท่ีดีงาม
อยา่งหน่ึง  รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่อนาคตมีความมัน่คง ท่านรู้สึกวา่ชีวิตตนเองมีความหมาย และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ท่านรับรู้วา่ตนเองมีค่าเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน   

ดา้นท่ี 3 ดา้นความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้น
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
สามารถท าให้ท่านมีความสุขได ้ รองลงมาคือ หลกัธรรมของศาสนาท าให้ท่านมองโลกตามความ
เป็นความจริงมากข้ึน และท่านรู้สึกอ่ิมใจสบายใจท่ีไดต้กับาตรหรือท าบุญตามประเพณี และขอ้ท่ีมี
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 ดา้นท่ี 2 ความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจใน
เร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวพบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการพูดคุย 
ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวของผูสู้งอาย ุโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด มี 2 ขอ้  คือ เม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึน สมาชิกในครอบครัวจะประนีประนอม หรือตกลงกนัได ้และสมาชิกในครอบครัวต่างคนต่าง
ท าตามความพอใจของตนเอง  รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมช่วยกนั ในการตดัสินใจ
เร่ืองท่ีส าคญัของครอบครัวเช่น การกูย้มืเงิน การเรียน การซ้ือของส าคญั เป็นตน้ เม่ือมีปัญหา สมาชิก
ในครอบครัวจะพูดคุยกนัจนไดท้างออกท่ีพอใจ และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกสนิทกบัคนนอกบา้นมากกวา่  

 ดา้นท่ี 3 ดา้นการแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และ
ใจของสมาชิกในครอบครัวพบว่า ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นการแสดงออกซ่ึงความรัก
และความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิกในครอบครัว ของผูสู้งอาย ุโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ สมาชิกในครอบครัว
แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย และเอ้ืออาทรต่อกนัดว้ยค าพูดและการปฏิบติัอยู่เสมอ เช่น ไหว้
ผูใ้หญ่ ลูบหวัลูก กอด หอม และสัมผสัอยา่งอ่อนโยน  รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ คือ สมาชิกใน
ครอบครัวให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัในการด าเนินชีวิต ดว้ยค าพูดหรือการกระท าท่ีก่อให้เกิดก าลงัใจ 
และเม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ภายในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวร่วมกนัท่ีเกิดข้ึน รองลงมาคือ 
สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกนัดว้ยเหตุผล และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกใน
ครอบครัวใหค้วามเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั  

ดา้นท่ี 4 ดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม ของสมาชิกในครอบครัวพบวา่ 
ระดับความสัมพนัธ์ในครอบครัว ด้านการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสม ของสมาชิกใน
ครอบครัว ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ สมาชิกในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนั เช่น ลูก
ช่วยแม่ขายของ หรือ สามีภรรยาช่วยกนัท างานบา้น เป็นตน้ รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวให้
ความเคารพซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือขอ้ตกลง
ภายในบา้น ( =และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือสมาชิกในครอบครัวร่วมกนัรับผิดชอบงาน
ของครอบครัว เช่น เล้ียงลูก งานบา้น  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนพบว่า 

 
 

ระดบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ฉันให้
ความส าคญักบัความรู้สึกของเพื่อนเสมอ รองลงมา คือ เพื่อจะไวใ้จฉนัเม่ือมอบหมายงานให้ฉนัท า 
รองลงมาคือ ฉนัเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนเม่ือเพื่อนมีปัญหา  และขอ้มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือเม่ือ
เพื่อนมีปัญหาฉนัยนิดีใหค้วามช่วยเหลือ    

ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียระดับสูงสุด มี 2 ด้าน คือ  ด้านท่ี 1 
ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต และด้านท่ี 3 ความผาสุกในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึง ความสุกท่ีมีเกิดจากการปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา และด้านท่ีมีระดบั
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ดา้นท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั หมายถึง ความผาสุกในปัจจุบนัท่ี
เป็นอยู ่เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  

ดา้นท่ี 1 ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิตพบวา่ ผูสู้งอายุ
ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้นความรู้สึกต่อชีวิต คูชี่วิต บุตร
หลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ขอ้ท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ชีวติของท่านตอ้งการท่าน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่คู่ชีวติ บุตรหลาน หรือบุคคล
ส าคญัท่ีสุดในชีวิตของท่าน ยงัตอ้งพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก  ท่านรู้สึกว่าท่านยงัมีความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู้สึกว่าท่านยงั
ตอ้งการท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัมา ตามล าดบั  

ด้านท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ท่านรู้สึกวา่ชีวิตเป็นประสบการณ์ท่ีดีงาม
อยา่งหน่ึง  รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่อนาคตมีความมัน่คง ท่านรู้สึกวา่ชีวิตตนเองมีความหมาย และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ท่านรับรู้วา่ตนเองมีค่าเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน   

ดา้นท่ี 3 ดา้นความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้น
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
สามารถท าให้ท่านมีความสุขได ้ รองลงมาคือ หลกัธรรมของศาสนาท าให้ท่านมองโลกตามความ
เป็นความจริงมากข้ึน และท่านรู้สึกอ่ิมใจสบายใจท่ีไดต้กับาตรหรือท าบุญตามประเพณี และขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด 2 ขอ้เท่ากนั คือ การปฏิบติัธรรมช่วยใหท้่านมีชีวิตท่ีสงบและไม่วา้วุน่  และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเช่ือวา่ท าดีไดดี้   

จากการวิเคราะห์ตวัแปร ดา้นการพูดคุยปรึกษาหารือหรือตดัสินในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ 
ดา้นความส าคญักบัเพื่อน ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก และดา้นการแสดงอ
อกซ่ึงความรัก มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง คือ .787 และตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั อธิบายความผนั
แปรท่ีเกิดข้ึนของระดบัความผาสุกทางจิตวญิญาณ ไดร้้อยละ 61.9 

3. 3. รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา 

รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา 
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 2) แนวทางการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 2) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนั 3) 
แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 4) แนวทางส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 5) แนวทางสนบัสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวพกัผอ่นหยอ่นใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุ 6) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนต่างจงัหวดั 7) แนวทางสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวร่วม
พิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต และ 8) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ และ 3) การประยุกตห์ลกับุญกิริยาวตัถุ 3 ในดา้นความรู้สึกต่อชีวิต ดา้นความผาสุกในส่ิง
ท่ีเป็น ดา้นความผาสุกในศาสนาท่ียดึมัน่ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ คือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ
ประกอบดว้ย ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็น 
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมั่น  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู ้สูงอายุ  
ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คือ 1) ด้านความสัมพนัธ์ในครอบครัวประกอบดว้ย การใช้เวลาในการท า

 
 

กิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจ 
ของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ2)
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนสอดคลอ้งกบั Boonruangrat (2008) พบวา่ ผูท่ี้มีอายนุอ้ยมีความผาสุกทาง
จิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้มีอายุมาก ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูไ้ม่มีโรค
ประจ าตวั ผูท่ี้อาศยัอยู่รวมกนัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้อยู่เพียงล าพงั และผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรมมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกวา่ผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01,    .05 ตามล าดบั ดา้นความสุขพบวา่ ผูที้มีอายุมากมีความสุขกวา่ผูท่ี้มีอายุนอ้ย 
และผูไ้ม่มีโรคประจ าตวัมีความสุขกว่าผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องความสุขอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01 ปัจจยัท่ีสามารถท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดคื้ออายุ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 ด้านความสุขปัจจยัท่ีสามารถท านายได้คือโรคประจ าตัว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01 ความผาสุกทางจิตวญิญาณและความสุขในผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์กนั
ในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายโุดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด มี 2 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 
ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต และด้านท่ี 3 ความผาสุกในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึง ความสุกท่ีมีเกิดจากการปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา และด้านท่ีมีระดบั
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ดา้นท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั หมายถึง ความผาสุกในปัจจุบนัท่ี
เป็นอยู ่เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
  ดา้นท่ี 1 ความรู้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวติพบวา่ ผูสู้งอายุ
ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้นความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตร
หลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ขอ้ท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ชีวติของท่านตอ้งการท่าน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่คู่ชีวติ บุตรหลาน หรือบุคคล
ส าคญัท่ีสุดในชีวิตของท่าน ยงัตอ้งพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก  ท่านรู้สึกว่าท่านยงัมีความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู้สึกว่าท่านยงั
ตอ้งการท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัมาก ตามล าดบั  
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ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด 2 ขอ้เท่ากนั คือ การปฏิบติัธรรมช่วยใหท้่านมีชีวิตท่ีสงบและไม่วา้วุน่  และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเช่ือวา่ท าดีไดดี้   

จากการวิเคราะห์ตวัแปร ดา้นการพูดคุยปรึกษาหารือหรือตดัสินในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ 
ดา้นความส าคญักบัเพื่อน ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก และดา้นการแสดงอ
อกซ่ึงความรัก มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง คือ .787 และตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั อธิบายความผนั
แปรท่ีเกิดข้ึนของระดบัความผาสุกทางจิตวญิญาณ ไดร้้อยละ 61.9 

3. 3. รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา 

รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา 
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 2) แนวทางการเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 2) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนั 3) 
แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 4) แนวทางส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 5) แนวทางสนบัสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวพกัผอ่นหยอ่นใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุ 6) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนต่างจงัหวดั 7) แนวทางสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวร่วม
พิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต และ 8) แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ และ 3) การประยุกตห์ลกับุญกิริยาวตัถุ 3 ในดา้นความรู้สึกต่อชีวิต ดา้นความผาสุกในส่ิง
ท่ีเป็น ดา้นความผาสุกในศาสนาท่ียดึมัน่ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ คือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุ
ประกอบดว้ย ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็น 
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมั่น  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู ้สูงอายุ  
ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คือ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวประกอบด้วย การใช้เวลาในการท า

 
 

กิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรกนั ทั้งทางกาย วาจา และใจ 
ของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ2)
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนสอดคลอ้งกบั Boonruangrat (2008) พบวา่ ผูท่ี้มีอายนุอ้ยมีความผาสุกทาง
จิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้มีอายุมาก ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูไ้ม่มีโรค
ประจ าตวั ผูท่ี้อาศยัอยู่รวมกนัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้อยู่เพียงล าพงั และผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรมมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกวา่ผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01,    .05 ตามล าดบั ดา้นความสุขพบวา่ ผูที้มีอายุมากมีความสุขกวา่ผูท่ี้มีอายุนอ้ย 
และผูไ้ม่มีโรคประจ าตวัมีความสุขกว่าผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องความสุขอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01 ปัจจยัท่ีสามารถท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดคื้ออายุ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 ด้านความสุขปัจจยัท่ีสามารถท านายได้คือโรคประจ าตัว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01 ความผาสุกทางจิตวญิญาณและความสุขในผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์กนั
ในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ความผาสุกทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายโุดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด มี 2 ดา้น คือ ด้านท่ี 1 
ความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต และด้านท่ี 3 ความผาสุกในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึง ความสุกท่ีมีเกิดจากการปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา และด้านท่ีมีระดบั
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ดา้นท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั หมายถึง ความผาสุกในปัจจุบนัท่ี
เป็นอยู ่เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
  ดา้นท่ี 1 ความรู้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรือบุคคลส าคญัของชีวติพบวา่ ผูสู้งอายุ
ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้นความรู้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตร
หลานหรือบุคคลส าคญัของชีวิต ขอ้ท่ี 3 ท่านรู้สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ชีวติของท่านตอ้งการท่าน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่คู่ชีวติ บุตรหลาน หรือบุคคล
ส าคญัท่ีสุดในชีวิตของท่าน ยงัตอ้งพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก  ท่านรู้สึกว่าท่านยงัมีความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู้สึกว่าท่านยงั
ตอ้งการท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดบัค่าเฉล่ียระดบัมาก ตามล าดบั  
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  ด้านท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ท่านรู้สึกวา่ชีวิตเป็นประสบการณ์ท่ีดีงาม
อยา่งหน่ึง  รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่อนาคตมีความมัน่คง ท่านรู้สึกวา่ชีวิตตนเองมีความหมาย และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ท่านรับรู้วา่ตนเองมีค่าเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน   
  ดา้นท่ี 3 ดา้นความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้น
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
สามารถท าให้ท่านมีความสุขได ้ รองลงมาคือ หลกัธรรมของศาสนาท าให้ท่านมองโลกตามความ
เป็นความจริงมากข้ึน และท่านรู้สึกอ่ิมใจสบายใจท่ีไดต้กับาตรหรือท าบุญตามประเพณี และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด 2 ขอ้เท่ากนั คือ การปฏิบติัธรรมช่วยใหท้่านมีชีวิตท่ีสงบและไม่วา้วุน่  และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเช่ือวา่ท าดีไดดี้ สอดคลอ้งกบั Boonruangrat (2008) พบวา่  
   1) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับความผาสุกทางจิตวิญญาณพบว่า ผูท่ี้มีอายุน้อยมีความ
ผาสุกทางจิตวญิญาณสูงกวา่ผูท่ี้มีอายมุาก ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกวา่ผูไ้ม่
มีโรคประจ าตวั  
   2) ลกัษณะท่ีพกัพบว่าผูท่ี้อาศยัอยูร่วมกนัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้
อยูเ่พียงล าพงั  
   3) การเขา้ร่วมกิจกรรมพบวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูง
กวา่ผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, .05 ตามล าดบั  
  ด้านความสุขพบว่า ผู ้ทีมีอายุมากมีความสุขกว่าผู ้ท่ีมีอายุน้อย และผู ้ไม่มีโรค
ประจ าตวัมีความสุขกวา่ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั. 01 ปัจจยัท่ีสามารถท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดคื้ออายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 ดา้นความสุขปัจจยัท่ีสามารถท านายไดคื้อโรคประจ าตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 
01 ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขในผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
  Kanthamunได้ศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอด กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งปอดอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จ านวน 90 ราย ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีคะแนนความ

 
 

ผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านของความผาสุกทางจิต
วิญญาณ พบวา่ ดา้นการมีความสุข ความสงบ ท่ีเกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4 
อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านความรู้สึกเบิกบานกบัการท าหน้าท่ีและการใช้ชีวิต และด้านการมีสติ 
สมาธิ ปัญญา อยูใ่นระดบัสูง   2. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีวิธีการปฏิบติัเพื่อช่วยให้เกิดความผาสุก
ทางจิตวญิญาณ คือ  
   1) ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา  ได้แก่ การเช่ือในกฎแห่งกรรม  การเช่ือ
ในกฎไตรลกัษณ์  สวดมนตไ์หวพ้ระ ท าบุญ  ศึกษาธรรมะ  ท าสมาธิ   
   2)  การท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่  ดูแลบุตรหลาน การท างานอดิเรก  
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป่้วยคนอ่ืนๆ   
   3) การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น การสะเดาะเคราะห์  

แนวทางในการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา
ในจงัหวดับุรีรัมย ์ 

 1) แนวทางส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ
คือการหาเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกนัการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากนัเป็น
ประจ า สามารถช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ เร่ืองของครอบครัวมานักต่อนัก เพราะม้ืออาหารท าให้
บรรดาสมาชิกในบา้นไดมี้เวลาให้กนั ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รวมถึงพูดถึงปัญหาของแต่ละคนอีก
ดว้ย  

 2) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนันั้นคือการท างานบา้นร่วมกนั
ของสมาชิกในครอบครัวโดยใหผู้สู้งอายทุ  ากิจกรรมเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้ส่วนร่วมในการ
กิจกรรมนั้น  

 3) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนนัทนาการร่วมกนัคือการท ากิจกรรม
นนัทนาการไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทศัน์ พาผูสู้งอายุไปท่องเท่ียว หรือฟังดนตรีร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 
แนวทางการให้สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุคือสมาชิกใน
ครอบครัวพาผูสู้งอายอุอกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 

 4) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวพกัผ่อนหย่อนใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุคือการ
พาผูสู้งอายไุปท าบุญไหวพ้ระ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อใหผู้สู้งอายมีุจิตใจท่ีสบาย  
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  ด้านท่ี 2 ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ ท่านรู้สึกวา่ชีวิตเป็นประสบการณ์ท่ีดีงาม
อยา่งหน่ึง  รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่อนาคตมีความมัน่คง ท่านรู้สึกวา่ชีวิตตนเองมีความหมาย และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด คือ ท่านรับรู้วา่ตนเองมีค่าเม่ือไดช่้วยเหลือคนอ่ืน   
  ดา้นท่ี 3 ดา้นความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณดา้น
ความผาสุกในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด คือ การมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
สามารถท าให้ท่านมีความสุขได ้ รองลงมาคือ หลกัธรรมของศาสนาท าให้ท่านมองโลกตามความ
เป็นความจริงมากข้ึน และท่านรู้สึกอ่ิมใจสบายใจท่ีไดต้กับาตรหรือท าบุญตามประเพณี และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัต ่าสุด 2 ขอ้เท่ากนั คือ การปฏิบติัธรรมช่วยใหท้่านมีชีวิตท่ีสงบและไม่วา้วุน่  และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเช่ือวา่ท าดีไดดี้ สอดคลอ้งกบั Boonruangrat (2008) พบวา่  
   1) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับความผาสุกทางจิตวิญญาณพบว่า ผูท่ี้มีอายุน้อยมีความ
ผาสุกทางจิตวญิญาณสูงกวา่ผูท่ี้มีอายมุาก ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกวา่ผูไ้ม่
มีโรคประจ าตวั  
   2) ลกัษณะท่ีพกัพบว่าผูท่ี้อาศยัอยูร่วมกนัมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้
อยูเ่พียงล าพงั  
   3) การเขา้ร่วมกิจกรรมพบวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความผาสุกทางจิตวิญญาณสูง
กวา่ผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, .05 ตามล าดบั  
  ด้านความสุขพบว่า ผู ้ทีมีอายุมากมีความสุขกว่าผู ้ท่ีมีอายุน้อย และผู ้ไม่มีโรค
ประจ าตวัมีความสุขกวา่ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั. 01 ปัจจยัท่ีสามารถท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดคื้ออายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 ดา้นความสุขปัจจยัท่ีสามารถท านายไดคื้อโรคประจ าตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 
01 ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขในผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
  Kanthamunได้ศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอด กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งปอดอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จ านวน 90 ราย ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีคะแนนความ

 
 

ผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านของความผาสุกทางจิต
วิญญาณ พบวา่ ดา้นการมีความสุข ความสงบ ท่ีเกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4 
อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านความรู้สึกเบิกบานกบัการท าหน้าท่ีและการใช้ชีวิต และด้านการมีสติ 
สมาธิ ปัญญา อยูใ่นระดบัสูง   2. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีวิธีการปฏิบติัเพื่อช่วยให้เกิดความผาสุก
ทางจิตวญิญาณ คือ  
   1) ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา  ได้แก่ การเช่ือในกฎแห่งกรรม  การเช่ือ
ในกฎไตรลกัษณ์  สวดมนตไ์หวพ้ระ ท าบุญ  ศึกษาธรรมะ  ท าสมาธิ   
   2)  การท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่  ดูแลบุตรหลาน การท างานอดิเรก  
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป่้วยคนอ่ืนๆ   
   3) การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น การสะเดาะเคราะห์  

แนวทางในการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา
ในจงัหวดับุรีรัมย ์ 

 1) แนวทางส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ
คือการหาเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกนัการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากนัเป็น
ประจ า สามารถช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ เร่ืองของครอบครัวมานักต่อนัก เพราะม้ืออาหารท าให้
บรรดาสมาชิกในบา้นไดมี้เวลาให้กนั ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รวมถึงพูดถึงปัญหาของแต่ละคนอีก
ดว้ย  

 2) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท างานบา้นร่วมกนันั้นคือการท างานบา้นร่วมกนั
ของสมาชิกในครอบครัวโดยใหผู้สู้งอายทุ  ากิจกรรมเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้ส่วนร่วมในการ
กิจกรรมนั้น  

 3) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมนนัทนาการร่วมกนัคือการท ากิจกรรม
นนัทนาการไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทศัน์ พาผูสู้งอายุไปท่องเท่ียว หรือฟังดนตรีร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 
แนวทางการให้สมาชิกในครอบครัวออกก าลงักายและเล่นกีฬาร่วมกนักบัผูสู้งอายุคือสมาชิกใน
ครอบครัวพาผูสู้งอายอุอกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 

 4) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวพกัผ่อนหย่อนใจนอกบา้นร่วมกบัผูสู้งอายุคือการ
พาผูสู้งอายไุปท าบุญไหวพ้ระ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อใหผู้สู้งอายมีุจิตใจท่ีสบาย  
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 5) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวพาผู ้สูงอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนฝูง
ต่างจงัหวดัคือการน าผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนฝูงต่างจงัหวดัในโอกาสท่ีเหมาะสม และ
ค านึงถึงสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

 6) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวร่วมพิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้
ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมอนัไดแ้ก่ หลกัค าสอนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวติเพราะหลกัการด าเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนามีค าสอนท่ีเหมาะกบัช่วงวยัของ
บุคคล  

 7) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะคือการ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ ท าให้สมาชิกในครอบครัวการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนักบั
ผูสู้งอายุเพื่อให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่ามีค่าและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมสอดคลอ้งกบั นงเยาว ์ 
กนัทะมูล  ไดศึ้กษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอด กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วย
โรคมะเร็งปอดอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จ  านวน 90 ราย ผลการวจิยัพบวา่  

  1. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีคะแนนความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของความผาสุกทางจิตวิญญาณ พบวา่ ดา้นการมีความสุข ความ
สงบ ท่ีเกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4 อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความรู้สึกเบิก
บานกบัการท าหนา้ท่ีและการใชชี้วติ และดา้นการมีสติ สมาธิ ปัญญา อยูใ่นระดบัสูง     

  2. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีวิ ธีการปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดความผาสุกทางจิต
วญิญาณคือ  

   1) ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา  ไดแ้ก่ การเช่ือในกฎแห่งกรรม  การ
เช่ือในกฎไตรลกัษณ์  สวดมนตไ์หวพ้ระ ท าบุญ  ศึกษาธรรมะ  ท าสมาธิ   

   2)  การท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่  ดูแลบุตรหลาน การท างานอดิเรก  
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป่้วยคนอ่ืนๆ  

   3) การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น การสะเดาะเคราะห์ และสอดคลอ้ง
กับ Chaichanawirote (2000) พบว่า ผู ้สูงอายุ มีความผาสุกทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูง เม่ือ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ภาวะสุขภาพ และการปฏิบติัธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผาสุกทางจิตวิญญาณ อย่างมี

 
 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถร่วมกนัท านาย ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ผูสู้งอายไุดต้ามล าดบั คือ สัมพนัธภาพในครอบครัว ภาวะสุขภาพ และการปฏิบติัธรรม โดยปัจจยัทั้ง 
3 ดา้น สามารถร่วมกนัท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ร้อยละ 58  

 
ข้อเสนอแนะ  
      1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
     1.1 รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในการก าหนดนโยบายให้เอ้ือต่อการรับผูสู้งวยัในเร่ือง
ของสภาพทางร่างกาย เพื่อใหผู้สู้งวยัสามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว ชุมชน อยา่งมีความสุข 
 1.2 ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนบัสนุนให้ผูสู้ง
วยัสามารถเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั 
 1.3 ประชากรสูงวยัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ควรจดัจดัอบรมความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ใหแ้ก่ประชาชนท่ีมีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริจาคภาคเอกชน 
 1.4 ภาครัฐควรมีการประสานความร่วมมือกบัสถานพยาบาลท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน เพื่อการ 
บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหแ้ก่ผูสู้งวยั  
      2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรออกแบบการวิจยัเพื่อการด าเนินชีวิตแนวพุทธของผูสู้งวยัไทยแบบบูรณาการกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ระหว่างผูสู้งวยัและคนครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายุ 
     2.2 ควรวิจยัและพฒันารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงของผูสู้งวยัไทยตามแนว
พุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวญิญาณแบบพุทธบูรณาการ 
     2.3 ควรมีการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศูนยค์วามผาสุกทาง
จิตวญิญาณของผูสู้งวยัในยคุ 4.0 
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 5) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวพาผู ้สูงอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนฝูง
ต่างจงัหวดัคือการน าผูสู้งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนฝูงต่างจงัหวดัในโอกาสท่ีเหมาะสม และ
ค านึงถึงสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

 6) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวร่วมพิธีกรรมหรืองานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้
ผูสู้งอายุมีการน าหลกัพุทธธรรมอนัไดแ้ก่ หลกัค าสอนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวติเพราะหลกัการด าเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนามีค าสอนท่ีเหมาะกบัช่วงวยัของ
บุคคล  

 7) แนวทางท่ีสมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะคือการ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ ท าให้สมาชิกในครอบครัวการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนักบั
ผูสู้งอายุเพื่อให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่ามีค่าและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมสอดคลอ้งกบั นงเยาว ์ 
กนัทะมูล  ไดศึ้กษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอด กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วย
โรคมะเร็งปอดอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จ  านวน 90 ราย ผลการวจิยัพบวา่  

  1. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีคะแนนความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของความผาสุกทางจิตวิญญาณ พบวา่ ดา้นการมีความสุข ความ
สงบ ท่ีเกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4 อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความรู้สึกเบิก
บานกบัการท าหนา้ท่ีและการใชชี้วติ และดา้นการมีสติ สมาธิ ปัญญา อยูใ่นระดบัสูง     

  2. ผูสู้งอายุโรคมะเร็งปอดมีวิ ธีการปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดความผาสุกทางจิต
วญิญาณคือ  

   1) ปฏิบติัตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา  ไดแ้ก่ การเช่ือในกฎแห่งกรรม  การ
เช่ือในกฎไตรลกัษณ์  สวดมนตไ์หวพ้ระ ท าบุญ  ศึกษาธรรมะ  ท าสมาธิ   

   2)  การท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่  ดูแลบุตรหลาน การท างานอดิเรก  
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป่้วยคนอ่ืนๆ  

   3) การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น การสะเดาะเคราะห์ และสอดคลอ้ง
กับ Chaichanawirote (2000) พบว่า ผู ้สูงอายุ มีความผาสุกทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูง เม่ือ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันพบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ภาวะสุขภาพ และการปฏิบติัธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผาสุกทางจิตวิญญาณ อย่างมี

 
 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถร่วมกนัท านาย ระดบัความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ผูสู้งอายไุดต้ามล าดบั คือ สัมพนัธภาพในครอบครัว ภาวะสุขภาพ และการปฏิบติัธรรม โดยปัจจยัทั้ง 
3 ดา้น สามารถร่วมกนัท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสู้งอายุไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ร้อยละ 58  

 
ข้อเสนอแนะ  
      1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
     1.1 รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในการก าหนดนโยบายให้เอ้ือต่อการรับผูสู้งวยัในเร่ือง
ของสภาพทางร่างกาย เพื่อใหผู้สู้งวยัสามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว ชุมชน อยา่งมีความสุข 
 1.2 ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนบัสนุนให้ผูสู้ง
วยัสามารถเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั 
 1.3 ประชากรสูงวยัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ควรจดัจดัอบรมความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ใหแ้ก่ประชาชนท่ีมีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริจาคภาคเอกชน 
 1.4 ภาครัฐควรมีการประสานความร่วมมือกบัสถานพยาบาลท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน เพื่อการ 
บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหแ้ก่ผูสู้งวยั  
      2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรออกแบบการวิจยัเพื่อการด าเนินชีวิตแนวพุทธของผูสู้งวยัไทยแบบบูรณาการกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ระหว่างผูสู้งวยัและคนครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความผาสุก
ทางจิตวญิญาณของผูสู้งอายุ 
     2.2 ควรวิจยัและพฒันารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงของผูสู้งวยัไทยตามแนว
พุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวญิญาณแบบพุทธบูรณาการ 
     2.3 ควรมีการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศูนยค์วามผาสุกทาง
จิตวญิญาณของผูสู้งวยัในยคุ 4.0 
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พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 ศีล  เป็นการพฒันาตนใน
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพื้นฐานของฉนัทะและปัญญา 
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งามต่างๆ ให้ เ กิดมี ข้ึน และ 2)  การพัฒนาสมรรถภาพจิต ขั้ นตอนท่ี  3  คือ ด้านปัญญา มี
กระบวนการพฒันา คือ การพฒันาการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉยัอย่างมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ 
แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน า
ความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรค์ความรู้แจง้
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บทคัดย่อ 

กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 ศีล  เป็นการพฒันาตนใน
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพื้นฐานของฉนัทะและปัญญา 
ขั้นตอนท่ี 2 คือสมาธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การพฒันาคุณภาพจิต ไดแ้ก่ คุณธรรมความดี
งามต่างๆ ให้ เ กิดมี ข้ึน และ 2)  การพัฒนาสมรรถภาพจิต ขั้ นตอนท่ี  3  คือ ด้านปัญญา มี
กระบวนการพฒันา คือ การพฒันาการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉยัอย่างมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ 
แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน า
ความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรค์ความรู้แจง้
แห่งความจริงของโลกและชีวติ 
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Abstract 

The process of building self-development motives of Buddhists based on Buddhist 
psychology of Buddhists of Buriram Province had divided into 3 steps. The first step was moral 
development (Sila) means basic of self-development should be practiced Sense-Restraint correctly 
on aspiration and intellect. The second self-developing process was concentration (Smadhi) and can 
divided into 2 sections; 1) development of spiritual quality 2) development of spiritual. It should 
develop for receiving experience and realized environment correctly without being distort and bias, 
development the method of considering judgmentally, using true wisdom without dominating 
defilements having Yonisomanasikan for understanding and considering’ or know how to criticize, 
distinguish and investigate the cause and the result. Moreover, one should be able to create true 
knowledge and connected to new body of   knowledge in order to solve problem and create the true 
knowledge of world and life.    
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บทน า 

การพฒันาตนดว้ยพุทธจิตวทิยาน้ี  เป็นแกนหลกัในการพฒันาตนท่ีดีท าใหม้นุษยป์ระสบ
ผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  และการใช้จิตวิทยาก็ส าเร็จอย่างแทจ้ริง  เป็นตวัแรงจูงใจท่ีดี  เป็นการ
เก้ือกูลต่อชีวิตและสังคม  พระพุทธศาสนาถือวา่จิตนั้นมีพลงัในการควบคุมกาย แต่ถึงอยา่งนั้นจิตก็
ไม่ไดเ้ป็นเอกเทศจากกายเพราะจิตกบักายตอ้งท างานแบบอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั ในแง่อภิธรรมจิต
มนุษยห์รือสัตวมี์ความละเอียดอ่อนสามารถจ าแนกประเภทไดอ้ยา่งหลากหลาย  ฉะนั้นการพฒันาจิต  
พฒันากายให้รู้จกัส ารวมระวงัการกิน  การอยู่  การเสพบริโภควตัถุ  มนุษยด์ ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยการ
บริโภคปัจจยัส่ี  คือ  อาหาร  ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค เป็นแนวทางพุทธจิตวทิยาท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อมนุษยทุ์กเผ่าพนัธ์ุ  ตอ้งพึ่งพาปัจจยัทั้งส่ีอย่างน้ีจึงจะด ารงชีวิตอยู่ได้แมแ้ต่พระภิกษุผูท่ี้
ออกปฏิบติั  ตอ้งพึ่งปัจจยัส่ีจึงจะด ารงชีวิต  เพื่อปฏิบติัธรรมตามค าสอนของพระพุทธองค์ได ้ ดงั

 
 

พุทธพจน์ท่ีทรงตรัสไวใ้นวนปัตถสูตรว่า มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่ได้ด้วย  อาหารเป็นเคร่ืองยงัชีพ  มี
เส้ือผา้ปิดบงัร่างกายมิให้เกิดความละอาย  สถานท่ีอยู่อาศยับงัแดดและหลบฝน  อาศยัยารักษาโรค
ยามเจบ็ป่วยไข ้บรรพชิตก็มีความจ าเป็นตอ้งมีในส่ิงเหล่าน้ี  เม่ือออกบรรพชาแลว้ยอ่มเกิดข้ึนไดโ้ดย
ไม่ยาก  หากเราไม่ไดอ้อกจากเรือนบรรพชาเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งเคร่ืองนุ่งห่ม  อาหาร ท่ีอยู่
อาศยั  และยารักษาโรค เม่ือเป็นเช่นนั้นเม่ือเราเขา้ไปอยูอ่าศยับุคคลน้ีสติท่ียงัไม่ปรากฏจิตท่ียงัไม่ตั้ง
มัน่อาสวะท่ียงัไม่ส้ินและเราก็ไม่บรรลุธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยี่ยมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ
ภิกษุรูปนั้นควรพิจารณาถึงบุคคลผูเ้ป็นเช่นนั้น  แลว้ควรกราบลาไปแสวงหาอาจารยค์นใหม่เสียและ
ไม่ควรติดตามบุคคลปรนนิบติับุคคลนั้นเลย  ยิ่งกว่านั้น  จิตใจมนุษยท่ี์ยงัไม่ตั้งมัน่  คือ ยงัเต็มดว้ย
กิเลส  ตณัหา  และราคะเป็นจิตท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาทางดา้นพุทธจิตวิทยาช่วยมนุษยใ์นการแกไ้ข
ปัญหาให้ไดทุ้กขั้นตอน  หมายถึงตอ้งมีการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะให้จิตเบาบางจากตณัหา  มานะ ทิฐิ  
ดงัท่ีพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าววา่ “ตณัหา  มานะ  ทิฐิ  3  ตวัน้ีแหละท่ีเป็นแรงจูงใจ  ส าคญั
อยู่เบ้ืองหลังความเป็นไปในสังคมมนุษย  ์ ความต้องการอ านาจ  ทรัพย์  และยึดถือในลทัธินิยม
อุดมการณ์ความเช่ือถือ” หากน าเอาพุทธจิตวทิยามาใชอ้ยา่งถูกวธีิการ  กิเลส  3 ตวัน้ีก็จะลดนอ้ยถอย
ลงไป กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวทิยา  และศึกษาค า
สอนของนกัปราชญท์างศาสนา  สรุปวา่หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเร่ืองราวของจิตวิทยา
แทบทั้งส้ินเพราะเป็นหลกัธรรมท่ีเยีย่วยาจิตใจใหห้ายจากโรคทางจิต  มนุษยก์ารด ารงชีวติของมนุษย์
เป็นระบบ   และระบบการด ารงชีวิตอยู่ดีของชีวิตนั้ นต้องมองให้ครบทั้ ง   3   ด้าน   หรือ   3  
องค์ประกอบ  คือ  1)  ชีวิตหรือตวัมนุษย์  2)  สังคม  และ 3)  ส่ิงแวดล้อม การพฒันามนุษยด์้วย
จิตวทิยาน้ีแหละ  เป็นแกนหลกัในการพฒันามนุษยท่ี์ดีท าใหม้นุษยป์ระสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  
และการใช้จิตวิทยาก็ส าเร็จอย่างแท้จริง  เป็นตวัแรงจูงใจท่ีดี  เป็นการเก้ือกูลต่อชีวิตและสังคม  
พระพุทธศาสนาถือวา่จิตนั้นมีพลงัในการควบคุมกาย  ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีแทจ้ริง  คือ ตณัหา  มานะ  
ทิฐิ  3  ตวัน้ีแหละท่ีเป็นแรงจูงใจ  ส าคญัอยู่เบ้ืองหลงัความเป็นไปในสังคมมนุษย ์  ความตอ้งการ
อ านาจ  ทรัพย ์ และยึดถือในลทัธินิยมอุดมการณ์ความเช่ือถือ  ถึงแมว้า่จิตวิทยาตะวนัตกมีความคิด
ต่างก็จริง แต่เนน้ความส าคญัของประสบการณ์ส่วนบุคคล  ในแง่ของประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน  
ของความคิด   อารมณ์   หรือทัศนะต่อโลกของบุคคลนั้ นก็ตาม   มีการเปรียบเทียบจิตวิทยา
พระพุทธศาสนากบันกัจิตวิทยาตะวนัตก แต่ก็เป็นศึกษาหากระบวนการท่ีแทจ้ริง  และมีนกัจิตวิทยา
บางท่านคดัคา้นว่าการบ าบดัของแนวคิดจิตวิทยาตะวนัตกนั้น  ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกบัพุทธ
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อุดมการณ์ความเช่ือถือ” หากน าเอาพุทธจิตวทิยามาใชอ้ยา่งถูกวธีิการ  กิเลส  3 ตวัน้ีก็จะลดนอ้ยถอย
ลงไป กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวทิยา  และศึกษาค า
สอนของนกัปราชญท์างศาสนา  สรุปวา่หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเร่ืองราวของจิตวิทยา
แทบทั้งส้ินเพราะเป็นหลกัธรรมท่ีเยีย่วยาจิตใจใหห้ายจากโรคทางจิต  มนุษยก์ารด ารงชีวติของมนุษย์
เป็นระบบ   และระบบการด ารงชีวิตอยู่ดีของชีวิตนั้ นต้องมองให้ครบทั้ ง   3   ด้าน   หรือ   3  
องค์ประกอบ  คือ  1)  ชีวิตหรือตวัมนุษย์  2)  สังคม  และ 3)  ส่ิงแวดล้อม การพฒันามนุษยด์้วย
จิตวทิยาน้ีแหละ  เป็นแกนหลกัในการพฒันามนุษยท่ี์ดีท าใหม้นุษยป์ระสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  
และการใช้จิตวิทยาก็ส าเร็จอย่างแท้จริง  เป็นตวัแรงจูงใจท่ีดี  เป็นการเก้ือกูลต่อชีวิตและสังคม  
พระพุทธศาสนาถือวา่จิตนั้นมีพลงัในการควบคุมกาย  ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีแทจ้ริง  คือ ตณัหา  มานะ  
ทิฐิ  3  ตวัน้ีแหละท่ีเป็นแรงจูงใจ  ส าคญัอยู่เบ้ืองหลงัความเป็นไปในสังคมมนุษย ์  ความตอ้งการ
อ านาจ  ทรัพย ์ และยึดถือในลทัธินิยมอุดมการณ์ความเช่ือถือ  ถึงแมว้า่จิตวิทยาตะวนัตกมีความคิด
ต่างก็จริง แต่เนน้ความส าคญัของประสบการณ์ส่วนบุคคล  ในแง่ของประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน  
ของความคิด   อารมณ์   หรือทัศนะต่อโลกของบุคคลนั้ นก็ตาม   มีการเปรียบเทียบจิตวิทยา
พระพุทธศาสนากบันกัจิตวิทยาตะวนัตก แต่ก็เป็นศึกษาหากระบวนการท่ีแทจ้ริง  และมีนกัจิตวิทยา
บางท่านคดัคา้นว่าการบ าบดัของแนวคิดจิตวิทยาตะวนัตกนั้น  ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกบัพุทธ



434 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

จิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาได้  เน่ืองจากเกิดจากฐานความคิดคนละแบบ  พุทธจิตวิทยาทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็นแรงจูงใจในการฝึกอบรมมนุษย ์ ให้ประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  และ
จิตมัน่คงถาวร 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมย  ์
2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธ จงัหวดั

บุรีรัมย ์
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของ

ชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาเป็นการ
วจิยัแบบผสมวธีิ กลุ่มเป้าหมายไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ดว้ยการเลือก
แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) ในขนาดท่ีเพียงพอต่อการไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลส าคญัเชิงลึก ซ่ึงก าหนดคุณสมบติัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน  ๓๒  รูป/คน  ประกอบด้วย 
นกัวิชาการดา้นจิตวิทยา  จ  านวน  ๓  รูป/คน  นกัวิชาการดา้นพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๗  รูป/คน  
และผูสู้งอายุ ผูน้  าชุมชน ผูน้ าทางดา้นจิตวิญญาณในชุมชน   จ านวน  ๒๒  รูป/คน กลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาคือ ชาวพุทธในอ าเภอกระสัง จ านวน 384 คน โดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยตารางของ Krejcie  and 
Morgan เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale)  ๕  ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย
น้อย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
 
 
 

 
 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกั

พุทธจิตวทิยา สรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาของชาว
พุทธ  จังหวดับุรีรัมย์ 
  แรงจูงใจในการพฒันาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจงัหวดับุรีรัมย์
พบว่า การพฒันาตนเองเพื่อการด าเนินการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะใน
ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบติังานท่ีตนได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ และการพฒันาตนเอง 
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการต่ืนรู้อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และพร้อมท่ีจะทนัต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลง 
 2. ระดับแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธ จังหวดับุรีรัมย์ 
 ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมยโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการพฒันาตนดา้นศีลมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือการพฒันา
ตนดา้นสมาธิ (  = 4.19) และดา้นปัญญา (  = 4.03) ตามล าดบั ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นศีล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจท่ีจะฝึกฝนตนเองให้ทนักบัเหตุการณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ดา้นสมาธิ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีท่านพฒันาตนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีค่าสูงสุด รองลงมาคือท่านรู้จกัประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาตน และ
ท่านใช้สติในการแกไ้ขปัญหาอยู่เสมอ และด้านปัญญา พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีท่านมีความ
ตั้งใจในการพฒันาตนอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียสูงสูด รองลงมาคือท่านพฒันาตนใหเ้ช่ือมัน่ในตนเอง 
 3. สังเคราะห์กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธ
จิตวทิยาของชาวพุทธ จังหวดับุรีรัมย์ 
 กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1รักษาศีล  เป็นการพฒันา
ตนในเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพ้ืนฐานของฉนัทะและ
ปัญญา เม่ือดูฟังเป็นก็จะใชเ้พื่อหาความรู้ หาคุณประโยชน์ใส่ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปัญญา ขั้นตอนท่ี 
2 คือท าสมาธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การพฒันาคุณภาพจิต ไดแ้ก่ คุณธรรมความดีงามต่างๆ 
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จิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาได้  เน่ืองจากเกิดจากฐานความคิดคนละแบบ  พุทธจิตวิทยาทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็นแรงจูงใจในการฝึกอบรมมนุษย ์ ให้ประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  และ
จิตมัน่คงถาวร 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมย  ์
2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธ จงัหวดั
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3. เพื่อน าเสนอกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของ
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วธีิการด าเนินการวจัิย 

กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาเป็นการ
วจิยัแบบผสมวธีิ กลุ่มเป้าหมายไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ดว้ยการเลือก
แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) ในขนาดท่ีเพียงพอต่อการไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลส าคญัเชิงลึก ซ่ึงก าหนดคุณสมบติัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน  ๓๒  รูป/คน  ประกอบด้วย 
นกัวิชาการดา้นจิตวิทยา  จ  านวน  ๓  รูป/คน  นกัวิชาการดา้นพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๗  รูป/คน  
และผูสู้งอายุ ผูน้  าชุมชน ผูน้ าทางดา้นจิตวิญญาณในชุมชน   จ านวน  ๒๒  รูป/คน กลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาคือ ชาวพุทธในอ าเภอกระสัง จ านวน 384 คน โดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยตารางของ Krejcie  and 
Morgan เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale)  ๕  ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย
น้อย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
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การศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกั

พุทธจิตวทิยา สรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาของชาว
พุทธ  จังหวดับุรีรัมย์ 
  แรงจูงใจในการพฒันาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจงัหวดับุรีรัมย์
พบว่า การพฒันาตนเองเพื่อการด าเนินการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะใน
ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบติังานท่ีตนได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ และการพฒันาตนเอง 
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการต่ืนรู้อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และพร้อมท่ีจะทนัต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลง 
 2. ระดับแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธ จังหวดับุรีรัมย์ 
 ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมยโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการพฒันาตนดา้นศีลมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือการพฒันา
ตนดา้นสมาธิ (  = 4.19) และดา้นปัญญา (  = 4.03) ตามล าดบั ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นศีล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจท่ีจะฝึกฝนตนเองให้ทนักบัเหตุการณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ดา้นสมาธิ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีท่านพฒันาตนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีค่าสูงสุด รองลงมาคือท่านรู้จกัประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาตน และ
ท่านใช้สติในการแกไ้ขปัญหาอยู่เสมอ และด้านปัญญา พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีท่านมีความ
ตั้งใจในการพฒันาตนอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียสูงสูด รองลงมาคือท่านพฒันาตนใหเ้ช่ือมัน่ในตนเอง 
 3. สังเคราะห์กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธ
จิตวทิยาของชาวพุทธ จังหวดับุรีรัมย์ 
 กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1รักษาศีล  เป็นการพฒันา
ตนในเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพ้ืนฐานของฉนัทะและ
ปัญญา เม่ือดูฟังเป็นก็จะใชเ้พื่อหาความรู้ หาคุณประโยชน์ใส่ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปัญญา ขั้นตอนท่ี 
2 คือท าสมาธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การพฒันาคุณภาพจิต ไดแ้ก่ คุณธรรมความดีงามต่างๆ 
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ให้เกิดมีข้ึน เช่น เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตปัปะ  ซ่ึงหล่อเล้ียงจิตใจงอกงาม และ
เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม และ 2) การพฒันาสมรรถภาพจิต ไดแ้ก่ ความสามารถ เขม้แข็ง 
มัน่คง มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ฉันทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า) ความเพียร (วิริยะ)  ความขยนั 
(อุตสาหะ)  ความอดทน (ขนัติ) ระลึกนึกไดท้นั ต่ืนตวั ควบคุมตนได ้(สติ) มัน่คง แน่วแน่ ใสสงบอยู่
ตัวของจิต  (สมาธิ )   มีความไม่ประมาท  พร้อมท่ีจะใช้ปัญญา  ขั้ นตอนท่ี  3  คือ  ปัญญา  มี
กระบวนการพฒันา คือ การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสดบัตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียน และรับ
การถ่ายทอดศิลปวิทยา  และข้อมูลข่าวสารต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาการรับรู้
ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อยา่งมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และ
ฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรคค์วามรู้แจง้แห่งความจริงของโลกและชีวติ 
 
อภิปรายผล 
 การเสนออภิปรายผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 แรงจูงใจในการพฒันาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจงัหวดับุรีรัมย์
พบว่า การพฒันาตนเองเพื่อการด าเนินการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะใน
ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบติังานท่ีตนได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ และการพฒันาตนเอง 
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และพร้อมท่ีจะทนัต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงสอดคล้องกับ Phramaha Burana Chatametho (Phonok) (2000) พบว่ากระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากรับจ าคิดรู้อารมณ์ทั้งหลายทางส่ือภายใน 6ประการเท่านั้นนอกจากน้ีแลว้ไม่
มีเหตุเกิดต่างกนัอยู่ท่ีว่าอารมณ์ท่ีรับเขา้มานั้นผูรั้บรู้จกัแยกแยะผิดถูกชัว่ดีไดม้าน้อยเพียงใดเพราะ
ปัจจยัท่ีท าใหแ้ยกแยะนั้นมีมากและส่วนมากเป็นปัจจยัหลอกท าให้หลงผดิไดง่้ายมนุษยโ์ดยส่วนมาก
จึงตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ือผลพวงท่ีไดรั้บรู้จากส่ือจึงครองมนุษยไ์ม่ให้เกิดการพฒันาไดเ้ต็มท่ีทั้ง
ท่ีเคร่ืองมือพฒันามนุษยก์็คือ “ส่ือ” นัน่เอง Wanaphoot (1996) พบว่า  พื้นฐานของแนวคิดจิตวิทยา
เชิงรู้คิดและแนวคิดผา่นตวัตน  โดยเช่ือวา่จิตมีอยูจ่ริง  แต่ปรากฏอยูเ่ป็นขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทางจิตและกาย  จึงเป็นภาวะของผลการท างานประสานกนั
อยา่งผสานต่อเน่ือง  รูปแบบของแนวคิดพุทธจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่  จิตวิทยาขนัธ์  5  

 
 

ประกอบดว้ย  1)  การรับรู้  คือ  อายตนะภายใน  และอายตนภายนอกทั้ง  6  2)  อารมณ์  การคิด  การ
จ า  และความรู้สึกตวั  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวญิญาณ  3)  การเรียนรู้  คือ  ปฏิจจสมุปบาท 
(เหตุ – ปัจจยั) 4)  การมีอิสระทางจิต  คือ  ชีวิตท่ีดี 2  ระดบั  คือ  ระดบัโลกียธรรม  และระดับ
โลกุตรธรรม และ Watthanaboot (2012) พบวา่ 
  1. สภาพการน าพุทธญาณวทิยา (ไตรสิกขา) ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน
พบวา่ บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเขา้ใจและระดบัการประยกุตใ์ชพุ้ทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา)
ในมิติของศีล 5 อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัความเขา้ใจและระดบัการประยุกต์ใช้พุทธญาณวิทยา
(ไตรสิกขา) ในมิติของศีล 8 สมาธิ และปัญญา อยูใ่นระดบันอ้ย 
  2. การบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตวัแบบ KSM ในการสร้างและพฒันา
ทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน พบวา่ หากองคก์รระดบัมหาชน มีหลกัการบริหารโดยใชต้วัแบบบูรณา
การพุทธญาณวิทยาและตวัแบบ KSM ในการสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รเอกชนในมิติของ
ความมุ่งมัน่ การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิต
นวตักรรมความช านาญ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั และการจดัการท่ีดี ทนักาล 
มีก าไรสูงจะมีแนวโนม้ส่งผลให้การพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รศึกษาสูงข้ึนดว้ย และจากขั้นตอนท่ี 1 
ในการศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นองค์กรมหาชน 
สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีสามารถน ามาพฒันาตวัแบบการบูรณาการพุทธญาณวทิยา เพื่อสร้างและ
การพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน ประกอบดว้ย ศีล 5 ทุกข ์นิโรธ ความมุ่งมัน่ การท างานหนกั 
การมองอนาคตเด่นชดั ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวตักรรม ความช านาญ ความ
ซ่ือสัตยค์วามเสียสละ ความมีระเบียบวนิยั และการจดัการท่ีดี 
  3. สัมฤทธิผลของการประเมินการน าตวัแบบท่ีได้จากการบูรณาการระหว่างพุทธ
ญาณวิทยาและตวัแบบ KSM เพื่อสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน พบวา่ การสร้างและ
พฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบ KSM เป็นวิธีการพฒันาคนตาม
แนวทางของพรพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 วิธีคือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ท่ีจะก่อให้เกิดการ
สร้างและพฒันาทุนมนุษยข์องแต่ละองคก์ร เพื่อท่ีจะผลกัดนัให้องคก์รเกิดการพฒันาดา้นคุณธรรม
และจริยธรรมจนก่อใหเ้กิดลกัษณะของบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมยโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการพฒันาตนดา้นศีลมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือการพฒันา
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ให้เกิดมีข้ึน เช่น เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตปัปะ  ซ่ึงหล่อเล้ียงจิตใจงอกงาม และ
เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม และ 2) การพฒันาสมรรถภาพจิต ไดแ้ก่ ความสามารถ เขม้แข็ง 
มัน่คง มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ฉันทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า) ความเพียร (วิริยะ)  ความขยนั 
(อุตสาหะ)  ความอดทน (ขนัติ) ระลึกนึกไดท้นั ต่ืนตวั ควบคุมตนได ้(สติ) มัน่คง แน่วแน่ ใสสงบอยู่
ตัวของจิต  (สมาธิ )   มีความไม่ประมาท  พร้อมท่ีจะใช้ปัญญา  ขั้ นตอนท่ี  3  คือ  ปัญญา  มี
กระบวนการพฒันา คือ การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสดบัตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียน และรับ
การถ่ายทอดศิลปวิทยา  และข้อมูลข่าวสารต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาการรับรู้
ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อยา่งมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และ
ฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรคค์วามรู้แจง้แห่งความจริงของโลกและชีวติ 
 
อภิปรายผล 
 การเสนออภิปรายผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 แรงจูงใจในการพฒันาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจงัหวดับุรีรัมย์
พบว่า การพฒันาตนเองเพื่อการด าเนินการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะใน
ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบติังานท่ีตนได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ และการพฒันาตนเอง 
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และพร้อมท่ีจะทนัต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงสอดคล้องกับ Phramaha Burana Chatametho (Phonok) (2000) พบว่ากระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากรับจ าคิดรู้อารมณ์ทั้งหลายทางส่ือภายใน 6ประการเท่านั้นนอกจากน้ีแลว้ไม่
มีเหตุเกิดต่างกนัอยู่ท่ีว่าอารมณ์ท่ีรับเขา้มานั้นผูรั้บรู้จกัแยกแยะผิดถูกชัว่ดีไดม้าน้อยเพียงใดเพราะ
ปัจจยัท่ีท าใหแ้ยกแยะนั้นมีมากและส่วนมากเป็นปัจจยัหลอกท าให้หลงผดิไดง่้ายมนุษยโ์ดยส่วนมาก
จึงตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ือผลพวงท่ีไดรั้บรู้จากส่ือจึงครองมนุษยไ์ม่ให้เกิดการพฒันาไดเ้ต็มท่ีทั้ง
ท่ีเคร่ืองมือพฒันามนุษยก์็คือ “ส่ือ” นัน่เอง Wanaphoot (1996) พบว่า  พื้นฐานของแนวคิดจิตวิทยา
เชิงรู้คิดและแนวคิดผา่นตวัตน  โดยเช่ือวา่จิตมีอยูจ่ริง  แต่ปรากฏอยูเ่ป็นขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทางจิตและกาย  จึงเป็นภาวะของผลการท างานประสานกนั
อยา่งผสานต่อเน่ือง  รูปแบบของแนวคิดพุทธจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่  จิตวิทยาขนัธ์  5  

 
 

ประกอบดว้ย  1)  การรับรู้  คือ  อายตนะภายใน  และอายตนภายนอกทั้ง  6  2)  อารมณ์  การคิด  การ
จ า  และความรู้สึกตวั  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวญิญาณ  3)  การเรียนรู้  คือ  ปฏิจจสมุปบาท 
(เหตุ – ปัจจยั) 4)  การมีอิสระทางจิต  คือ  ชีวิตท่ีดี 2  ระดบั  คือ  ระดบัโลกียธรรม  และระดับ
โลกุตรธรรม และ Watthanaboot (2012) พบวา่ 
  1. สภาพการน าพุทธญาณวทิยา (ไตรสิกขา) ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน
พบวา่ บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเขา้ใจและระดบัการประยกุตใ์ชพุ้ทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา)
ในมิติของศีล 5 อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัความเขา้ใจและระดบัการประยุกต์ใช้พุทธญาณวิทยา
(ไตรสิกขา) ในมิติของศีล 8 สมาธิ และปัญญา อยูใ่นระดบันอ้ย 
  2. การบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตวัแบบ KSM ในการสร้างและพฒันา
ทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน พบวา่ หากองคก์รระดบัมหาชน มีหลกัการบริหารโดยใชต้วัแบบบูรณา
การพุทธญาณวิทยาและตวัแบบ KSM ในการสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รเอกชนในมิติของ
ความมุ่งมัน่ การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิต
นวตักรรมความช านาญ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั และการจดัการท่ีดี ทนักาล 
มีก าไรสูงจะมีแนวโนม้ส่งผลให้การพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รศึกษาสูงข้ึนดว้ย และจากขั้นตอนท่ี 1 
ในการศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นองค์กรมหาชน 
สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีสามารถน ามาพฒันาตวัแบบการบูรณาการพุทธญาณวทิยา เพื่อสร้างและ
การพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน ประกอบดว้ย ศีล 5 ทุกข ์นิโรธ ความมุ่งมัน่ การท างานหนกั 
การมองอนาคตเด่นชดั ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวตักรรม ความช านาญ ความ
ซ่ือสัตยค์วามเสียสละ ความมีระเบียบวนิยั และการจดัการท่ีดี 
  3. สัมฤทธิผลของการประเมินการน าตวัแบบท่ีได้จากการบูรณาการระหว่างพุทธ
ญาณวิทยาและตวัแบบ KSM เพื่อสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน พบวา่ การสร้างและ
พฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบ KSM เป็นวิธีการพฒันาคนตาม
แนวทางของพรพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 วิธีคือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ท่ีจะก่อให้เกิดการ
สร้างและพฒันาทุนมนุษยข์องแต่ละองคก์ร เพื่อท่ีจะผลกัดนัให้องคก์รเกิดการพฒันาดา้นคุณธรรม
และจริยธรรมจนก่อใหเ้กิดลกัษณะของบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจงัหวดับุรีรัมยโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการพฒันาตนดา้นศีลมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.20) รองลงมาคือการพฒันา
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ตนดา้นสมาธิ (  = 4.19) และดา้นปัญญา (  = 4.03) ตามล าดบั ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นศีล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจท่ีจะฝึกฝนตนเองให้ทนักบัเหตุการณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ดา้นสมาธิ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีท่านพฒันาตนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีค่าสูงสุด รองลงมาคือท่านรู้จกัประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาตน และ
ท่านใช้สติในการแกไ้ขปัญหาอยู่เสมอ และด้านปัญญา พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีท่านมีความ
ตั้งใจในการพฒันาตนอยู่เสมอมีค่าเฉล่ียสูงสูด รองลงมาคือท่านพฒันาตนให้เช่ือมั่นในตนเอง 
สอดคลอ้งกบั วนัชยั สุขตาม พบวา่ 
   1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดท่ี
สามารถผลกัดนัให้ทุนมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลพัธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใชห้ลกัทางศาสนาเขา้ไป
ประยกุตใ์ช ้อนัไดแ้ก่ หลกัพุทธธรรม ภาวนา 4  ไตรสิกขา การใชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูรั้บเขา้การพฒันาทุนมนุษยด์ว้ยการมองหลกัการต่างๆ จากบวั 4 เหล่า อนัเป็นการ
พิจารณาคุณสมบติัในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา 
   2. หลกัการพฒันาทุนมนุษยแ์ละผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการพฒันาทุน
มนุษยพ์บวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบท
ของการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงกระแสโลกาภิวตัน์รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ ก็
เขา้มามีอิทธิพลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงในทางบริหาร
ทัว่ไปก็จะเป็นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซ่ึงนกัพฒันาทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งน าการ
วางแผนพฒันาทุนมนุษยท์ั้งระดบักวา้ง อนัไดแ้ก่ ระดบัองคก์ารและระดบับุคคล โดยเม่ือองค์การมี
วิสัยทศัน์ในการพฒันาทุนมนุษย์วิถีพุทธการพิจารณาจะแบ่งปัน 2 ระดับ คือ การพฒันาระดับ
องคก์าร(Organizational Development) และการพฒันาในระดบับุคคล (Individual Development) 
   3. แนวทางและวธีิการพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์ พบวา่ การพฒันา
ทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 กระบวนทศัน์ในการ
จดัการเพื่อพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัโลกิยธรรม ตามผลการวจิยัอนัไดแ้ก่ การพฒันาดว้ย ITUK ดงัน้ี I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทัว่ถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถูกตอ้งอนัเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแท ้และ K คือKnowledge 

 
 

เป็นการคน้หาความจริงดว้ยปัญญา และระดบัท่ี 2 กระบวนทศัน์ในการจดัการเพื่อพฒันาให้อยู่ใน
ระดบัโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
จดัการคนใหเ้ป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วชิชาจรณสัมปันโน) กระบวนทศัน์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามท่ีพุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวติอนัประเสริฐ มีปัญญารู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง พฒันาตนเองใหมี้ภพภูมิท่ีดีกวา่เดิม ตามผลการวจิยัคือ LETS อนัไดแ้ก่ L คือ Learning 
เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและนอกงาน 
และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลท่ีจะก่อให้เกิดความรู้เพิ่มข้ึน โดยมีจุดประสงค์
ในการพฒันาเพ่ือพฒันาตนเองจากสภาพของปุถุชนซ่ึงมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคลส าหรับ
ผลลัพธ์การพฒันาสูงสุดท่ีจะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ีดี มี
สมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพฒันาสมาธิ) และพฒันาไปสู่ระดบัการเขา้ถึงสัจ
ธรรม (การพฒันาปัญญา)  และสอดคลอ้งกบั ฌาน ตรรกวิจารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงพุทธ” ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดใน
การพฒันา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ 8 
เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันา โดยมีเป้าหมายการพฒันา 2 ระดบั คือ ระดบัโลกิยธรรม และ
ระดบัโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพฒันานั้นตั้งอยู่บนความเช่ือท่ีว่า มนุษยส์ามารถพฒันาได้ 
พุทธธรรมมีเป้าหมายท่ีการพฒันาปรับปรุงมนุษย ์ใช้ปัญหาของมนุษย ์คือ “ทุกข์” เป็นตวัตั้ งใช้
หลกัธรรม อริยสัจ 4 เป็นหลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพฒันา
นั้นจะมีสามประการ คือ (1) ท าให้มนุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้มีประสิทธิภาพ (2) 
มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวติ และ (3) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุด คือ การพน้ทุกขอ์ยา่งส้ินเชิง สู่
ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ มี 3 องค์ประกอบการพฒันา คือ การ
พฒันาระดบับุคคล ระดบักลุ่มและการพฒันาในระดบัองค์การ เพื่อให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพนัธ์กับบริบทจึงท าให้องค์การท่ีเป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายของ
องค์การท่ีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวน
ทศัน์การพฒันาท่ีประกอบดว้ยกระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อผลงาน กระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อการ
เรียนรู้ กระบวนทศัน์การพฒันาโลกิยธรรมและกระบวนทศัน์การพฒันาระดบัโลกุตรธรรม การ
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ตนดา้นสมาธิ (  = 4.19) และดา้นปัญญา (  = 4.03) ตามล าดบั ระดบัแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นศีล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจท่ีจะฝึกฝนตนเองให้ทนักบัเหตุการณ์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ดา้นสมาธิ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีท่านพฒันาตนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
ท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิตมีค่าสูงสุด รองลงมาคือท่านรู้จกัประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาตน และ
ท่านใช้สติในการแกไ้ขปัญหาอยู่เสมอ และด้านปัญญา พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีท่านมีความ
ตั้งใจในการพฒันาตนอยู่เสมอมีค่าเฉล่ียสูงสูด รองลงมาคือท่านพฒันาตนให้เช่ือมั่นในตนเอง 
สอดคลอ้งกบั วนัชยั สุขตาม พบวา่ 
   1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดท่ี
สามารถผลกัดนัให้ทุนมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลพัธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใชห้ลกัทางศาสนาเขา้ไป
ประยกุตใ์ช ้อนัไดแ้ก่ หลกัพุทธธรรม ภาวนา 4  ไตรสิกขา การใชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูรั้บเขา้การพฒันาทุนมนุษยด์ว้ยการมองหลกัการต่างๆ จากบวั 4 เหล่า อนัเป็นการ
พิจารณาคุณสมบติัในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา 
   2. หลกัการพฒันาทุนมนุษยแ์ละผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการพฒันาทุน
มนุษยพ์บวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบท
ของการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงกระแสโลกาภิวตัน์รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ ก็
เขา้มามีอิทธิพลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงในทางบริหาร
ทัว่ไปก็จะเป็นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซ่ึงนกัพฒันาทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งน าการ
วางแผนพฒันาทุนมนุษยท์ั้งระดบักวา้ง อนัไดแ้ก่ ระดบัองคก์ารและระดบับุคคล โดยเม่ือองค์การมี
วิสัยทศัน์ในการพฒันาทุนมนุษย์วิถีพุทธการพิจารณาจะแบ่งปัน 2 ระดับ คือ การพฒันาระดับ
องคก์าร(Organizational Development) และการพฒันาในระดบับุคคล (Individual Development) 
   3. แนวทางและวธีิการพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์ พบวา่ การพฒันา
ทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 กระบวนทศัน์ในการ
จดัการเพื่อพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัโลกิยธรรม ตามผลการวจิยัอนัไดแ้ก่ การพฒันาดว้ย ITUK ดงัน้ี I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทัว่ถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถูกตอ้งอนัเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแท ้และ K คือKnowledge 

 
 

เป็นการคน้หาความจริงดว้ยปัญญา และระดบัท่ี 2 กระบวนทศัน์ในการจดัการเพื่อพฒันาให้อยู่ใน
ระดบัโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
จดัการคนใหเ้ป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วชิชาจรณสัมปันโน) กระบวนทศัน์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามท่ีพุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวติอนัประเสริฐ มีปัญญารู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง พฒันาตนเองใหมี้ภพภูมิท่ีดีกวา่เดิม ตามผลการวจิยัคือ LETS อนัไดแ้ก่ L คือ Learning 
เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและนอกงาน 
และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลท่ีจะก่อให้เกิดความรู้เพิ่มข้ึน โดยมีจุดประสงค์
ในการพฒันาเพื่อพฒันาตนเองจากสภาพของปุถุชนซ่ึงมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคลส าหรับ
ผลลัพธ์การพฒันาสูงสุดท่ีจะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ีดี มี
สมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพฒันาสมาธิ) และพฒันาไปสู่ระดบัการเขา้ถึงสัจ
ธรรม (การพฒันาปัญญา)  และสอดคลอ้งกบั ฌาน ตรรกวิจารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงพุทธ” ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดใน
การพฒันา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ 8 
เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันา โดยมีเป้าหมายการพฒันา 2 ระดบั คือ ระดบัโลกิยธรรม และ
ระดบัโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพฒันานั้นตั้งอยู่บนความเช่ือท่ีว่า มนุษยส์ามารถพฒันาได้ 
พุทธธรรมมีเป้าหมายท่ีการพฒันาปรับปรุงมนุษย ์ใช้ปัญหาของมนุษย ์คือ “ทุกข์” เป็นตวัตั้ งใช้
หลกัธรรม อริยสัจ 4 เป็นหลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพฒันา
นั้นจะมีสามประการ คือ (1) ท าให้มนุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้มีประสิทธิภาพ (2) 
มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวติ และ (3) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุด คือ การพน้ทุกขอ์ยา่งส้ินเชิง สู่
ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ มี 3 องค์ประกอบการพฒันา คือ การ
พฒันาระดบับุคคล ระดบักลุ่มและการพฒันาในระดบัองค์การ เพื่อให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพนัธ์กับบริบทจึงท าให้องค์การท่ีเป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายของ
องค์การท่ีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวน
ทศัน์การพฒันาท่ีประกอบดว้ยกระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อผลงาน กระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อการ
เรียนรู้ กระบวนทศัน์การพฒันาโลกิยธรรมและกระบวนทศัน์การพฒันาระดบัโลกุตรธรรม การ
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พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบับุคคล และระดบัองค์การจะมีตวัแบบในการพฒันา ซ่ึงสามารถใช้
เป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธไดด้ว้ย 
 กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 ศีล  เป็นการพฒันาตนใน
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพื้นฐานของฉนัทะและปัญญา 
เม่ือดูฟังเป็นก็จะใชเ้พื่อหาความรู้ หาคุณประโยชน์ใส่ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปัญญา ไดคุ้ณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ขั้นตอนท่ี 2 คือสมาธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การพฒันาคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรม
ความดีงามต่างๆ ให้เกิดมีข้ึน เช่น เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตปัปะ  ซ่ึงหล่อเล้ียง
จิตใจงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม และ 2) การพฒันาสมรรถภาพจิต ได้แก่ 
ความสามารถ เขม้แข็ง มัน่คง มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ฉนัทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า) ความเพียร 
(วริิยะ)  ความขยนั (อุตสาหะ)  ความอดทน (ขนัติ) ระลึกนึกไดท้นั ต่ืนตวั ควบคุมตนได ้(สติ) มัน่คง 
แน่วแน่ ใสสงบอยูต่วัของจิต (สมาธิ)  มีความไม่ประมาท พร้อมท่ีจะใชปั้ญญา ขั้นตอนท่ี 3 คือ ดา้น
ปัญญา มีกระบวนการพฒันา คือ การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสดบัตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียน 
และรับการถ่ายทอดศิลปวิทยา และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาการรับรู้
ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อยา่งมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และ
ฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรคค์วามรู้แจง้แห่งความจริงของโลกและชีวติ 
 สอดคลอ้งกบั ฌาน ตรรกวจิารณ์ 
   พบว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพฒันา 
โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค ์8 เป็นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกิยธรรม และระดับ
โลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพฒันานั้นตั้งอยู่บนความเช่ือท่ีว่า มนุษยส์ามารถพฒันาได ้พุทธ
ธรรมมีเป้าหมายท่ีการพฒันาปรับปรุงมนุษย ์ใชปั้ญหาของมนุษย ์คือ “ทุกข”์ เป็นตวัตั้งใชห้ลกัธรรม 
อริยสัจ 4 เป็นหลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพฒันานั้นจะมี
สามประการ คือ (1) ท าให้มนุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ดีมีประสิทธิภาพ (2) มี

 
 

จริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ (3) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุด คือ การพน้ทุกขอ์ยา่งส้ินเชิง สู่
ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ มี 3 องคป์ระกอบการพฒันา คือ  
   การพฒันาระดบับุคคล ระดบักลุ่มและการพฒันาในระดบัองคก์าร เพื่อให้การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์ามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบทจึงท าให้องค์การท่ีเป็นระบบใหญ่ตอ้งมี
เป้าหมายขององคก์ารท่ีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ 
มีกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีประกอบด้วยกระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อผลงาน กระบวนทศัน์การ
พฒันาเพื่อการเรียนรู้ กระบวนทศัน์การพฒันาโลกิยธรรมและกระบวนทศัน์การ 
   พฒันาระดับโลกุตรธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับ
องคก์ารจะมีตวัแบบในการพฒันา ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิง
พุทธไดด้ว้ย โดยสรุปเน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งไดว้า่สาเหตุท่ีท าใหม้นุษยท่ี์แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้นเกิด
จากกิเลสหรือตณัหาซ่ึงอยูใ่นจิตของมนุษยอ์นัจะผลกัดนัให้มนุษยเ์กิดความตอ้งการความปรารถนา
จึงกระท ากรรม (แสดงพฤติกรรม) ต่างๆออกมาตามแรงผลกัดนัของกุศลเจตสิกและอกุศลเจตสิกเม่ือ
บุคคลแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นใดดา้นหน่ึงยอ่มมีผลแห่งพฤติกรรมนั้นและผลนั้นยอ่มมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตบุคคลในชาติน้ี(ปัจจุบนั) และชาติหน้า (อนาคต) การกระท าของมนุษยเ์ป็นมรรคาท่ีจะ
น าไปสู่สุคติและทุคติการกระท าดีย่อมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นความสุขการกระท าท่ีเป็นความชั่ว
ยอ่มมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นความทุกขพ์ุทธปรัชญาเถรวาทให้ความส าคญัต่อการกระท าท่ีเป็นไป
เพื่อความพน้ทุกข์โดยด าเนินตามหลกัของมชัฌิมาปฏิปทาเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไป และวนัชยั สุข
ตาม ไดว้จิยัเร่ือง “การพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์”ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดท่ี
สามารถผลกัดนัให้ทุนมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลพัธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใชห้ลกัทางศาสนาเขา้ไป
ประยกุตใ์ช ้อนัไดแ้ก่ หลกัพุทธธรรม ภาวนา 4 ไตรสิกขา การใชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูรั้บเขา้การพฒันาทุนมนุษยด์ว้ยการมองหลกัการต่างๆ จากบวั 4 เหล่า อนัเป็นการ
พิจารณาคุณสมบติัในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา 
  2. หลักการพฒันาทุนมนุษย์และผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการพฒันาทุน
มนุษยพ์บวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบท
ของการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงกระแสโลกาภิวตัน์รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ ก็
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พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบับุคคล และระดบัองค์การจะมีตวัแบบในการพฒันา ซ่ึงสามารถใช้
เป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธไดด้ว้ย 
 กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 ศีล  เป็นการพฒันาตนใน
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งใชอิ้นทรียส์ังวรใหถู้กตอ้ง ทั้ง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บนพื้นฐานของฉนัทะและปัญญา 
เม่ือดูฟังเป็นก็จะใชเ้พื่อหาความรู้ หาคุณประโยชน์ใส่ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปัญญา ไดคุ้ณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ขั้นตอนท่ี 2 คือสมาธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1) การพฒันาคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรม
ความดีงามต่างๆ ให้เกิดมีข้ึน เช่น เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตปัปะ  ซ่ึงหล่อเล้ียง
จิตใจงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม และ 2) การพฒันาสมรรถภาพจิต ได้แก่ 
ความสามารถ เขม้แข็ง มัน่คง มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ฉนัทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท า) ความเพียร 
(วริิยะ)  ความขยนั (อุตสาหะ)  ความอดทน (ขนัติ) ระลึกนึกไดท้นั ต่ืนตวั ควบคุมตนได ้(สติ) มัน่คง 
แน่วแน่ ใสสงบอยูต่วัของจิต (สมาธิ)  มีความไม่ประมาท พร้อมท่ีจะใชปั้ญญา ขั้นตอนท่ี 3 คือ ดา้น
ปัญญา มีกระบวนการพฒันา คือ การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสดบัตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียน 
และรับการถ่ายทอดศิลปวิทยา และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาการรับรู้
ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง การพฒันาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อยา่งมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิการ คือ รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจยั การรู้จกัคิด และ
ฉลาดในวิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย และสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรคค์วามรู้แจง้แห่งความจริงของโลกและชีวติ 
 สอดคลอ้งกบั ฌาน ตรรกวจิารณ์ 
   พบว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพฒันา 
โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค ์8 เป็นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกิยธรรม และระดับ
โลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพฒันานั้นตั้งอยู่บนความเช่ือท่ีว่า มนุษยส์ามารถพฒันาได ้พุทธ
ธรรมมีเป้าหมายท่ีการพฒันาปรับปรุงมนุษย ์ใชปั้ญหาของมนุษย ์คือ “ทุกข”์ เป็นตวัตั้งใชห้ลกัธรรม 
อริยสัจ 4 เป็นหลกัคิดในการพฒันา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพฒันานั้นจะมี
สามประการ คือ (1) ท าให้มนุษยมี์ความรู้ความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ดีมีประสิทธิภาพ (2) มี

 
 

จริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ (3) พฒันาไปสู่ระดบัสูงสุด คือ การพน้ทุกขอ์ยา่งส้ินเชิง สู่
ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ มี 3 องคป์ระกอบการพฒันา คือ  
   การพฒันาระดบับุคคล ระดบักลุ่มและการพฒันาในระดบัองคก์าร เพื่อให้การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์ามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบทจึงท าให้องค์การท่ีเป็นระบบใหญ่ตอ้งมี
เป้าหมายขององคก์ารท่ีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ 
มีกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีประกอบด้วยกระบวนทศัน์การพฒันาเพื่อผลงาน กระบวนทศัน์การ
พฒันาเพื่อการเรียนรู้ กระบวนทศัน์การพฒันาโลกิยธรรมและกระบวนทศัน์การ 
   พฒันาระดับโลกุตรธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับ
องคก์ารจะมีตวัแบบในการพฒันา ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิง
พุทธไดด้ว้ย โดยสรุปเน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งไดว้า่สาเหตุท่ีท าใหม้นุษยท่ี์แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้นเกิด
จากกิเลสหรือตณัหาซ่ึงอยูใ่นจิตของมนุษยอ์นัจะผลกัดนัให้มนุษยเ์กิดความตอ้งการความปรารถนา
จึงกระท ากรรม (แสดงพฤติกรรม) ต่างๆออกมาตามแรงผลกัดนัของกุศลเจตสิกและอกุศลเจตสิกเม่ือ
บุคคลแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นใดดา้นหน่ึงยอ่มมีผลแห่งพฤติกรรมนั้นและผลนั้นยอ่มมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตบุคคลในชาติน้ี(ปัจจุบนั) และชาติหน้า (อนาคต) การกระท าของมนุษยเ์ป็นมรรคาท่ีจะ
น าไปสู่สุคติและทุคติการกระท าดีย่อมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นความสุขการกระท าท่ีเป็นความชั่ว
ยอ่มมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นความทุกขพ์ุทธปรัชญาเถรวาทให้ความส าคญัต่อการกระท าท่ีเป็นไป
เพื่อความพน้ทุกข์โดยด าเนินตามหลกัของมชัฌิมาปฏิปทาเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไป และวนัชยั สุข
ตาม ไดว้จิยัเร่ือง “การพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์”ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดท่ี
สามารถผลกัดนัให้ทุนมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลพัธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใชห้ลกัทางศาสนาเขา้ไป
ประยกุตใ์ช ้อนัไดแ้ก่ หลกัพุทธธรรม ภาวนา 4 ไตรสิกขา การใชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูรั้บเขา้การพฒันาทุนมนุษยด์ว้ยการมองหลกัการต่างๆ จากบวั 4 เหล่า อนัเป็นการ
พิจารณาคุณสมบติัในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา 
  2. หลักการพฒันาทุนมนุษย์และผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการพฒันาทุน
มนุษยพ์บวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับริบท
ของการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงกระแสโลกาภิวตัน์รวมทั้งเทคโนโลยต่ีางๆ ก็
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เขา้มามีอิทธิพลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงในทางบริหาร
ทัว่ไปก็จะเป็นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซ่ึงนกัพฒันาทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งน าการ
วางแผนพฒันาทุนมนุษยท์ั้งระดบักวา้ง อนัไดแ้ก่ ระดบัองคก์ารและระดบับุคคล โดยเม่ือองค์การมี
วิสัยทศัน์ในการพฒันาทุนมนุษย์วิถีพุทธการพิจารณาจะแบ่งปัน 2 ระดับ คือ การพฒันาระดับ
องคก์าร (Organizational Development) และการพฒันาในระดบับุคคล (Individual Development) 
  3. แนวทางและวธีิการพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์ พบวา่ การพฒันาทุน
มนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 กระบวนทศัน์ในการ
จดัการเพื่อพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัโลกิยธรรม ตามผลการวจิยัอนัไดแ้ก่ การพฒันาดว้ย ITUK ดงัน้ี I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทัว่ถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถูกตอ้งอนัเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแท ้และ K คือKnowledge 
เป็นการคน้หาความจริงดว้ยปัญญา และระดบัท่ี 2 กระบวนทศัน์ในการจดัการเพื่อพฒันาให้อยู่ใน
ระดบัโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
จดัการคนใหเ้ป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วชิชาจรณสัมปันโน) กระบวนทศัน์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามท่ีพุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวติอนัประเสริฐ มีปัญญารู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง พฒันาตนเองใหมี้ภพภูมิท่ีดีกวา่เดิม ตามผลการวจิยัคือ LETS อนัไดแ้ก่ L คือ Learning 
เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและนอกงาน 
และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลท่ีจะก่อให้เกิดความรู้เพิ่มข้ึน โดยมีจุดประสงค์
ในการพฒันาเพื่อพฒันาตนเองจากสภาพของปุถุชนซ่ึงมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคลส าหรับ
ผลลัพธ์การพฒันาสูงสุดท่ีจะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ีดี มี
สมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพฒันาสมาธิ) และพฒันาไปสู่ระดบัการเขา้ถึงสัจ
ธรรม (การพฒันาปัญญา) 

 
 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ  
      1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1) รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในการก าหนดนโยบายให้เอ้ือต่อกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมยอ์ยูเ่พื่อใหเ้กิดความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
  2) ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอ
กระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
  3) รัฐบาลควรจดังบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมยใ์หแ้ก่ชาวพุทธท่ีมีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริจาคภาคเอกชน 

2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
  1) การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา ซ่ึงแบบสอบถามตอ้งค านึกถึงองคป์ระกอบท่ีจะเป็นตวัช้ีวดั การสร้างแรงจูงใจใน
การพฒันาตนได้จริง นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงและพฒันาแบบสอบถามต่อไปทั้งในด้านข้อ
ค าถาม หรือแมแ้ต่การพฒันาแบบสอบถามตามองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ 
  2) ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณและการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ย
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่ม เพื่อใหท้ราบปัจจยัในกระบวนการสร้างแรงจูงใจใน
การพฒันาตนและน าผลการวจิยัไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาระดบัการพฒันาตนต่อไป 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
   1) ควรศึกษาแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบบูรณการองคร์วม 
  2) ควรศึกษานวตักรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบพุทธจิตวทิยา 
  3) ควรศึกษาศูนยเ์สริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบพุทธจิตวิทยาในศตวรรษ
ท่ี 21 
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เขา้มามีอิทธิพลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงในทางบริหาร
ทัว่ไปก็จะเป็นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซ่ึงนกัพฒันาทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งน าการ
วางแผนพฒันาทุนมนุษยท์ั้งระดบักวา้ง อนัไดแ้ก่ ระดบัองคก์ารและระดบับุคคล โดยเม่ือองค์การมี
วิสัยทศัน์ในการพฒันาทุนมนุษย์วิถีพุทธการพิจารณาจะแบ่งปัน 2 ระดับ คือ การพฒันาระดับ
องคก์าร (Organizational Development) และการพฒันาในระดบับุคคล (Individual Development) 
  3. แนวทางและวธีิการพฒันาทุนมนุษยว์ถีิพุทธในยคุโลกาภิวตัน์ พบวา่ การพฒันาทุน
มนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 กระบวนทศัน์ในการ
จดัการเพื่อพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัโลกิยธรรม ตามผลการวจิยัอนัไดแ้ก่ การพฒันาดว้ย ITUK ดงัน้ี I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทัว่ถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถูกตอ้งอนัเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแท ้และ K คือKnowledge 
เป็นการคน้หาความจริงดว้ยปัญญา และระดบัท่ี 2 กระบวนทศัน์ในการจดัการเพื่อพฒันาให้อยู่ใน
ระดบัโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
จดัการคนใหเ้ป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วชิชาจรณสัมปันโน) กระบวนทศัน์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามท่ีพุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวติอนัประเสริฐ มีปัญญารู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง พฒันาตนเองใหมี้ภพภูมิท่ีดีกวา่เดิม ตามผลการวจิยัคือ LETS อนัไดแ้ก่ L คือ Learning 
เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและนอกงาน 
และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลท่ีจะก่อให้เกิดความรู้เพิ่มข้ึน โดยมีจุดประสงค์
ในการพฒันาเพื่อพฒันาตนเองจากสภาพของปุถุชนซ่ึงมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคลส าหรับ
ผลลัพธ์การพฒันาสูงสุดท่ีจะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตท่ีดี มี
สมรรถภาพจิตสูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพฒันาสมาธิ) และพฒันาไปสู่ระดบัการเขา้ถึงสัจ
ธรรม (การพฒันาปัญญา) 

 
 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ  
      1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1) รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในการก าหนดนโยบายให้เอ้ือต่อกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมยอ์ยูเ่พื่อใหเ้กิดความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
  2) ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอ
กระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
  3) รัฐบาลควรจดังบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาตนของชาวพุทธตามหลกัพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมยใ์หแ้ก่ชาวพุทธท่ีมีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริจาคภาคเอกชน 

2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
  1) การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา ซ่ึงแบบสอบถามตอ้งค านึกถึงองคป์ระกอบท่ีจะเป็นตวัช้ีวดั การสร้างแรงจูงใจใน
การพฒันาตนได้จริง นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงและพฒันาแบบสอบถามต่อไปทั้งในด้านข้อ
ค าถาม หรือแมแ้ต่การพฒันาแบบสอบถามตามองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ 
  2) ผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณและการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ย
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่ม เพื่อใหท้ราบปัจจยัในกระบวนการสร้างแรงจูงใจใน
การพฒันาตนและน าผลการวจิยัไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาระดบัการพฒันาตนต่อไป 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
   1) ควรศึกษาแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบบูรณการองคร์วม 
  2) ควรศึกษานวตักรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบพุทธจิตวทิยา 
  3) ควรศึกษาศูนยเ์สริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนแบบพุทธจิตวิทยาในศตวรรษ
ท่ี 21 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวถิีพทุธ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมี
วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ  2) เพื่อศึกษาผลการบริหาร
สถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวิถีพุทธส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ   3) เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา
ในโรงเรียนวถีิพุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 ผลการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวถีิพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์มี
ผลส าเร็จ 3 ประการ คือ 1) ผลส าเร็จตามจุดเน้นดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธมีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม และผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อผลส าเร็จตามจุดเนน้ดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนวถีิพุทธ โดยรวม
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ผลส าเร็จตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 3) ผลส าเร็จ
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ  2) เพื่อศึกษาผลการบริหาร
สถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรียนวิถีพุทธส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ   3) เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา
ในโรงเรียนวถีิพุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 ผลการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวถีิพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์มี
ผลส าเร็จ 3 ประการ คือ 1) ผลส าเร็จตามจุดเน้นดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธมีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม และผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อผลส าเร็จตามจุดเนน้ดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนวถีิพุทธ โดยรวม
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ผลส าเร็จตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 3) ผลส าเร็จ
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ของการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา พบวา่สถานศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารทุกดา้น
อย่างพอเพียงและมีการบูรณาการหลกัไตรสิกขาในด้านกระบวนการบริหารเป็นไปตามหลกัของ
ไตรสิกขา ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ และผลการประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธจงัหวดั
สุรินทร์ คือ สถานศึกษาต้องรักษาอัตลักษณ์ให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไป ในด้านกายภาพ ด้าน
พฤติกรรม ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ  ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาให้น าแนวทางพฒันาตามมาตรฐานท่ีน าเสนอไวใ้นด้านคุณภาพผูเ้รียน ด้านการจดั
การศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการ
ส่งเสริม มาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา3) แนวทางพฒันาดา้นการ
บริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาดา้นสถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม
ให้เป็นไปตามหลกัของศีล ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตร จดักิจกรรมพฒันาดา้นสมรรถภาพ
จิต คุณภาพจิต สุขภาพจิต จดักิจกรรมพฒันาปัญญาของบุคลากรและนักเรียนอย่างต่อเน่ืองด้าน
ชุมชน สถานศึกษาและสถาบนัในชุมชน ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อนุรักษ์ และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 
 
ค าส าคัญ: การบริหาร, ไตรสิกขา, โรงเรียนวถีิพุทธ 
 
Abstract 

This research is mixed between quantitative and qualitative research which aimed 
to 1) study the administration school of principle the threefold training of Buddhist school 
office elementary, 2) study the results of the way administration school of principle the 
threefold training of Buddhist school office elementary, Surin province, area one and three, 
3) study the development of the way administration school of principle the threefold training 
of Buddhist school office elementary Surin province, area one and three.  

 
 

 The results of the administration school of principle the threefold training of Buddhist 
school office elementary were found three ways. 1) The overall of achievement of the emphasis on 
the identity of Buddhist schools was found at an excellent quality. The results of the evaluation of 
the opinions of the school personnel and the satisfaction of the students' parents towards the success 
of the school that emphasized on the identity of the Buddhist school, were found at a very good 
quality. 2) The overall of an assessment of the Office for National Education Standards and Quality 
Assessment was found at a very good quality. And the results of the evaluation of the opinions of 
the personnel in educational institutions on the quality of the way administration school of principle 
the threefold training of Buddhist school office elementary were found at a very good level. 3) The 
success of the way administration school of principle the threefold training of Buddhist school office 
elementary was found that the school had sufficient administrative resources and had integrated the 
principle the threefold training in the administrative process in accordance with the principles of the 
threefold training. The community has benefited from the development of the way administration 
school of principle the threefold training of Buddhist school office elementary in Surin province. 
The overall results of the evaluation of the opinions of the school personnel and the satisfaction of 
the students' parents were found at a very good quality. 
 The development of the way administration school of principle the threefold training of 
Buddhist school office elementary in Surin province was found  that the school have to maintain its 
identity in a sustainable manner through the physical side, behavior, daily activities in Buddhist 
holiday and the promotion of Buddhist way. The quality of educational administration of educational 
institutions would be developed according to the standards proposed in the quality of learners 
through educational administration, the creation of a learning society, the identity of the school, and 
the measures to promote using as a guideline to improve the quality of educational administration 
of educational institutions. The way administration school of principle the threefold training of 
schools into the physical and social environment in accordance with the principles of the precepts. 
The school administrator would be a good person. It should be organized activities to develop mental 
capacity, mental quality and mental health. It should continuously be developed the intellectual 
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development of personnel and students. Community, schools and institutions in the community 
could be solved problems in the community, preserved and maintained the good culture of their 
community as well. 
 
Keywords:  administration, threefold training, Buddhist school 
 
บทน า 
 แนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขามีความส าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่ง
ส าหรับฝึกฝนพฒันาคนใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของไตรสิกขาท่ีมีมาแต่
เดิมคือมีเป้าหมายในการพฒันาคนใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาท่ี
จะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว จึงควรน าแนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็น
หลกัในการบริหารสถานศึกษา โดยบูรณาการเขา้ไวใ้นปรัชญา วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาอนัจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษาด าเนิน
ก้าวหน้าไปสู่การพฒันาท่ีสมบูรณ์ได้ การน าเอาหลกัไตรสิกขามาใช้บูรณาการเขา้กบัการบริหาร
สถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ เช่น  บุคลากร ระบบบริหาร อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐาน สวสัดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เป็นกลัยาณมิตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงบประมาณ เป็นตน้ ก็จะท าให้การบริหารสถานศึกษา
ไดรั้บผลส าเร็จสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบายเป้าหมาย และกลยทุธ์ของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

 การบริหารสถานศึกษาในช่วงท่ีผา่นมานั้นไดป้ระสบกบัปัญหาหลายดา้น เช่นขาดการ
น าเอาแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็นใช้เป็นหลกัในการ ก าหนด ปรัชญา 
วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ อตัลกัษณ์ และ เอกลกัษณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา จึงไม่สามารถท าให้มีกลไกส าคญัท่ีจะน าพาใหด้ าเนินกา้วหนา้ไปสู่การพฒันาท่ีสมบูรณ์
ได้ไม่สามารถน าเอาหลักไตรสิกขามาปรับใช้กับการบริหารสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่  
บุคลากร ระบบบริหาร อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สวสัดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นกลัยาณมิตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 

และงบประมาณ เป็นตน้และไม่สามารถ ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล แนวทางด าเนินงานจดั
การศึกษา ภายใตท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อให้ไดรั้บผลส าเร็จท่ีสอดคล้องกบั ปรัชญา วิสัยทศัน์
พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบาย เป้าหมาย  กลยุทธ์ อตัลกัษณ์ และ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษาท่ีก าหนด
ไวไ้ด ้
 สถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน น้ี ดู น่า เ ป็นห่วงอย่างยิ่ ง  ไม่ว่าจะ เ ป็นวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือมถอยในดา้นศีลธรรมของคน ทั้งในระดบันกัการเมือง ขา้ราชการ หรือคน
ใน  แวดวงอาชีพอ่ืนๆ  ภาพท่ีเห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวนั ก็คือการทุจริตคอรัปชั่น การก่อ
อาชญากรรม  การเสพและการค้ายาเสพติด  ซ่ึงแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของเยาวชนดงักล่าว ทุกคนต่างลงความเห็น
ตรงกนัวา่  เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังในดา้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างย ัง่ยืน คือ อาจจะมีอยูบ่า้งแต่
เป็นแบบฉาบฉวย  ไม่เกิดผลท่ีถาวรในขณะท่ีสังคมไทยตอ้งการเห็นภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสู่
การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้ มีศีลธรรม 
และมีวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข     
 พระพุทธศาสนาจึงมีหลกัค าสอนท่ีเหมาะแก่จริตนิสัยของบุคคลในการฝึกฝน พฒันา
ตนเองในหลายระดบั คือ ตั้งแต่ในระดบัศีลธรรม กุศลกรรมบถ และในระดบัสัจธรรมชั้นสูง อนั
หมายถึง มรรคมีองค ์8 ในอริยสัจ 4 ประการ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาฝึกฝนอบรมปุถุชนซ่ึงมีชีวิตท่ีระคนอยู่
ดว้ยความอยากได ้อยากดี อยากมี อยากเป็น ใหมี้ความสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง ปกติสุข 
มีสัมมาชีพ รู้จกัการด าเนินชีวิตตามมรรควิธี ก็ด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. กายภาวนา คือ การพฒันาฝึกฝนอบรมกาย หมายถึง พฒันาอินทรียท์ั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ให้มีอินทรียส์ังวร ความส ารวมในอินทรีย ์ รู้จกัระมดัระวงัรักษาตนไม่ให้ก่อโทษทาง
กาย และตอ้งรู้จกัปรับตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสม  
 2. สีลภาวนา คือ การพฒันาดา้นศีล ความประพฤติเรียบร้อยดีงาม มีระเบียบวินยั มีกติกา
ทางสังคมร่วมกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดในระดบัชาวบา้นก็คือศีลห้าขอ้ เพื่อป้องกนัความเดือดร้อนเสียหาย
แก่คนอ่ืน การไม่ล่วงละเมิดในสิทธิของคนอ่ืน และให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ประเทศชาติไวไ้ด ้ 
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development of personnel and students. Community, schools and institutions in the community 
could be solved problems in the community, preserved and maintained the good culture of their 
community as well. 
 
Keywords:  administration, threefold training, Buddhist school 
 
บทน า 
 แนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขามีความส าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่ง
ส าหรับฝึกฝนพฒันาคนใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของไตรสิกขาท่ีมีมาแต่
เดิมคือมีเป้าหมายในการพฒันาคนใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาท่ี
จะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว จึงควรน าแนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็น
หลกัในการบริหารสถานศึกษา โดยบูรณาการเขา้ไวใ้นปรัชญา วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาอนัจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษาด าเนิน
ก้าวหน้าไปสู่การพฒันาท่ีสมบูรณ์ได้ การน าเอาหลกัไตรสิกขามาใช้บูรณาการเขา้กบัการบริหาร
สถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ เช่น  บุคลากร ระบบบริหาร อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐาน สวสัดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เป็นกลัยาณมิตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงบประมาณ เป็นตน้ ก็จะท าให้การบริหารสถานศึกษา
ไดรั้บผลส าเร็จสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบายเป้าหมาย และกลยทุธ์ของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

 การบริหารสถานศึกษาในช่วงท่ีผา่นมานั้นไดป้ระสบกบัปัญหาหลายดา้น เช่นขาดการ
น าเอาแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็นใช้เป็นหลกัในการ ก าหนด ปรัชญา 
วิสัยทศัน์พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ อตัลกัษณ์ และ เอกลกัษณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา จึงไม่สามารถท าให้มีกลไกส าคญัท่ีจะน าพาใหด้ าเนินกา้วหนา้ไปสู่การพฒันาท่ีสมบูรณ์
ได้ไม่สามารถน าเอาหลักไตรสิกขามาปรับใช้กับการบริหารสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่  
บุคลากร ระบบบริหาร อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สวสัดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นกลัยาณมิตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 

และงบประมาณ เป็นตน้และไม่สามารถ ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูล แนวทางด าเนินงานจดั
การศึกษา ภายใตท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อให้ไดรั้บผลส าเร็จท่ีสอดคล้องกบั ปรัชญา วิสัยทศัน์
พนัธกิจ หลกัสูตร นโยบาย เป้าหมาย  กลยุทธ์ อตัลกัษณ์ และ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษาท่ีก าหนด
ไวไ้ด ้
 สถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน น้ี ดู น่า เ ป็นห่วงอย่างยิ่ ง  ไม่ว่าจะ เ ป็นวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือมถอยในดา้นศีลธรรมของคน ทั้งในระดบันกัการเมือง ขา้ราชการ หรือคน
ใน  แวดวงอาชีพอ่ืนๆ  ภาพท่ีเห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวนั ก็คือการทุจริตคอรัปชั่น การก่อ
อาชญากรรม  การเสพและการค้ายาเสพติด  ซ่ึงแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของเยาวชนดงักล่าว ทุกคนต่างลงความเห็น
ตรงกนัวา่  เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังในดา้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างย ัง่ยืน คือ อาจจะมีอยูบ่า้งแต่
เป็นแบบฉาบฉวย  ไม่เกิดผลท่ีถาวรในขณะท่ีสังคมไทยตอ้งการเห็นภาพการพฒันาเยาวชนไทยไปสู่
การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้ มีศีลธรรม 
และมีวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข     
 พระพุทธศาสนาจึงมีหลกัค าสอนท่ีเหมาะแก่จริตนิสัยของบุคคลในการฝึกฝน พฒันา
ตนเองในหลายระดบั คือ ตั้งแต่ในระดบัศีลธรรม กุศลกรรมบถ และในระดบัสัจธรรมชั้นสูง อนั
หมายถึง มรรคมีองค ์8 ในอริยสัจ 4 ประการ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาฝึกฝนอบรมปุถุชนซ่ึงมีชีวิตท่ีระคนอยู่
ดว้ยความอยากได ้อยากดี อยากมี อยากเป็น ใหมี้ความสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง ปกติสุข 
มีสัมมาชีพ รู้จกัการด าเนินชีวิตตามมรรควิธี ก็ด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. กายภาวนา คือ การพฒันาฝึกฝนอบรมกาย หมายถึง พฒันาอินทรียท์ั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ให้มีอินทรียส์ังวร ความส ารวมในอินทรีย ์ รู้จกัระมดัระวงัรักษาตนไม่ให้ก่อโทษทาง
กาย และตอ้งรู้จกัปรับตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสม  
 2. สีลภาวนา คือ การพฒันาดา้นศีล ความประพฤติเรียบร้อยดีงาม มีระเบียบวินยั มีกติกา
ทางสังคมร่วมกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดในระดบัชาวบา้นก็คือศีลห้าขอ้ เพื่อป้องกนัความเดือดร้อนเสียหาย
แก่คนอ่ืน การไม่ล่วงละเมิดในสิทธิของคนอ่ืน และให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ประเทศชาติไวไ้ด ้ 
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 3. จิตตภาวนา คือ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความมัน่คง เขม้แข็ง มีความเจริญไพบูลย์
ดว้ยคุณธรรมทั้งปวง เช่น ฝึกฝนตนใหมี้ความรัก ความเมตตาต่อสรรพสัตว ์พฒันาจิตใจของตนให้มี
ความสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยท่ี์ล าบาก ก าลงัประสบกบัความทุกขน์านาประการอยู่ใน
สังคมยคุปัจจุบนั และฝึกฝนจิตใจของตนใหมี้ความผอ่งใส เบิกบาน ด าเนินชีวติดว้ยความสุขใจ 
 4. ปัญญาภาวนา คือ การพฒันาฝึกฝนอบรมตน จากการได้ศึกษา เล่าเรียน การสดับ
ตรับฟังมามาก และการลงมือปฏิบติัตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแลว้นั้น ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตน และคนอ่ืน 
ส่วนปัญญาในระดบัสูง หมายถึง การรู้ตามสภาพของสังขารทั้งหลายท่ีมาปรุงแต่งกนัเขา้ แลว้รู้จกัละ
ปล่อยวางสังขารเหล่านั้นเสียดว้ยปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกปัปะ (ความ 
ด าริชอบ) โดยมีเหตุปัจจยัให้เกิด 2 ทางคือ ปัญญาท่ีเกิดจากผูอ่ื้นชกัจูง ปัญญาท่ีเกิดจากการรับฟังจาก
ส่ือต่าง ๆ บุคคลท่ีเป็นกลัยาณมิตร และการใคร่ครวญดว้ยปัญญาของตนเอง 
 พระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงความทุกขข์องมนุษยเ์อาไวว้า่ เป็นสภาพท่ีทนไดย้ากสภาพท่ี
จะคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึน และความแตกสลาย เน่ืองจากสรรพส่ิงต้อง
เป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีไม่ข้ึนต่อตวัมนัเอง ความรู้สึกท่ีไม่สบาย กล่าวคือ ทุกขเวทนา ไดแ้ก่ ความไม่
สบายกาย คือ ทุกขก์าย ความไม่สบายใจ คือ ทุกขใ์จ (Phra Dhammapidok (P.A. Payutto), 1995: 77)
ซ่ึงมนุษยเ์รามีความทุกข์มาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้ตอ้งหาหนทางแกปั้ญหาความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อตนเองจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข โดยแบ่งวธีิการแกปั้ญหาความทุกขไ์ว ้2 ดา้น คือ  
 1. ความทุกขท์างกาย เช่น ความเจ็บป่วย หรือโรคภยัต่าง ๆ เป็นตน้ ความทุกขท์างกายน้ี 
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวธีิทางการแพทย ์ 
 2. ความทุกขท์างใจ เช่น ความไม่สบายใจ คบัแคน้ใจ ขุ่นขอ้งใจ โศกเศร้าเสียใจ เป็นตน้ 
 สังคมปัจจุบนัจึงเกิดเร่ืองหนกัใจแก่สังคมไทยทัว่ไป ไม่นอ้ยไปกวา่ปัญหาดา้นอ่ืนๆ นัน่
คือ เม่ือโลกมีความเจริญดา้นวตัถุมากยิ่งข้ึนเท่าใด ความเจริญดา้นจิตใจของมนุษยใ์นสังคมกลบัมี
ความเส่ือมถอยลง เพราะความนิยมในวตัถุ จนเรียกไดว้า่ คนในปัจจุบนัตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของวตัถุ
นิยม  (Buddhatasa Bhikkhu (1999 : 45-47) เพราะแทบไม่มีกิจกรรมใดๆ ในโลกน้ี ซ่ึงจะไม่อิงอาศยั
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวัตถุ เลย  อย่างเช่น  เค ร่ืองอ านวยความสะดวกด้านส่ือสาร  มี
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น แต่เม่ือวตัถุ
เจริญกา้วหน้าไปเท่าใด ดา้นจิตใจของมนุษยก์็สับสนวุ่นวายมาเป็นเท่าตวั เพราะการไม่สามารถจะ
พฒันาตนให้รู้ทนัต่อสภาพความจริง จึงตกเป็นทาสวตัถุเหล่านั้นได้ง่าย และยงัท าให้เกิดปัญหาท่ี

 
 

ตามมาต่าง ๆ คือ การบูชาวตัถุเงินทอง การบูชาคนมีฐานะร ่ ารวย การบูชาคนมีอ านาจ คนสมยัน้ีชอบ
ความสุขทางกาย ทางเน้ือหนงั ความสุขปัจจุบนัเฉพาะหนา้โดยไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะพฒันาตนให้อิสระ
จากเร่ืองเหล่าน้ี มีแต่จะแสวงหาเพิ่มเติมไม่มีความอ่ิม แมพ้ระพุทธองค ์ก็ตรัสเตือนไม่ให้เพลิดเพลิน
ดว้ยอ านาจแห่งตณัหาความอยาก ดงัตรัสไวว้า่ โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รู้จกัอ่ิม เป็นทาสแห่งตณัหา 
(Phra Rajjavoramuni (P.A. Payutto), 1986 : 49) 
 ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสแยกมนุษยอ์อกเป็น 4 จ าพวก ดังท่ีได้กล่าวไวเ้บ้ืองตน้ว่า  
ปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นต่างกันไป แต่หากปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาปลูกฝังศีลธรรมทั้ง
ด้านความประพฤติ ดา้นจิตใจ และด้านปัญญา (Phra Thepvadi (P.A. Payutto),  2000 :680)ในการ
ป้องกนัและส่งเสริมให้สังคมมนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตไปอยา่งมีคุณภาพ เป็นกระบวนการขดัเกลา
ให้ตณัหาเบาบางลงไป เพื่อให้ตนและสังคมด าเนินไปได้ด้วยดี แมห้ลกัพุทธธรรมอ่ืนๆ ท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนัแลว้ ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกนั เช่น หลกัทิศ 6 ท าให้คนรู้จกับทบาท
และหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งปฏิบติัต่อกนัอยา่งสมดุล ท าใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีในดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตน 
 การปลูกฝังศีลธรรมนั้น ควรปลูกฝังท่ีจิตใจก่อนจึงจะได้ผลดี ดังพระพุทธด ารัสว่า 
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้  มีใจเป็นใหญ่  ส าเร็จดว้ยดว้ยใจ  คนจะท าดี พูดดี หรือท าชัว่พูดชัว่ก็
ลว้นมาจากใจทั้งส้ิน” ต่อจากนั้นการแสดงออกภายนอกท่ีเป็นพฤติกรรมทางกายและวาจา เป็นผล
ติดต่อกนัไปดงัลูกโซ่ มีขอ้น่าสังเกตอยูว่า่ พฤติกรรมท่ีถูกอ านาจของจิตใจถ่ายทอดออกมานั้น มีผล 2 
อยา่ง คือ พฤติกรรมฝ่ายดี ให้คุณต่อชีวิต เรียกวา่ กุศลกรรม และ พฤติกรรมฝ่ายเลว ให้โทษต่อชีวิต 
เรียกว่า อกุศลกรรม กล่าวคือ บุคคลผูพ้ฒันาเรียกว่าผูมี้บุญมีกุศล และบุคคลผูไ้ม่พฒันาตนเองเลย
ท่านเรียกวา่ ผูข้าดบุญขาดกุศล ดงันกัประพนัธ์ท่านหน่ึงไดร้วบรวมและเรียบเรียงไวว้า่ “เกิดมาเพียร
ก่อสร้างความดี แก่เฒ่ากุศลมีเสาะบา้ง เจบ็ป่วยพยาธิมัว่ทัว่กนันา ตายแต่กายช่ือย ั้งชัว่ฟ้าดินสลาย อนั
ววัควายตายเล่าเหลือเขาหนังช้างตายยงัเหลืองาเป็นศกัด์ิศรี คนเราตายเหลือไวแ้ต่ชั่วดี บรรดามี
ประดบัไวใ้นโลกา” (Phra Phipitdhammasundara, 1996 : 80) 
 หลักไตรสิกขา  มีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เ น่ืองจาก
สถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งส าหรับฝึกฝนพฒันาคนให้มีความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของไตรสิกขาท่ีมีมาแต่เดิมคือมีเป้าหมายในการพฒันาคนให้
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 3. จิตตภาวนา คือ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความมัน่คง เขม้แข็ง มีความเจริญไพบูลย์
ดว้ยคุณธรรมทั้งปวง เช่น ฝึกฝนตนใหมี้ความรัก ความเมตตาต่อสรรพสัตว ์พฒันาจิตใจของตนให้มี
ความสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยท่ี์ล าบาก ก าลงัประสบกบัความทุกขน์านาประการอยู่ใน
สังคมยคุปัจจุบนั และฝึกฝนจิตใจของตนใหมี้ความผอ่งใส เบิกบาน ด าเนินชีวติดว้ยความสุขใจ 
 4. ปัญญาภาวนา คือ การพฒันาฝึกฝนอบรมตน จากการได้ศึกษา เล่าเรียน การสดับ
ตรับฟังมามาก และการลงมือปฏิบติัตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแลว้นั้น ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตน และคนอ่ืน 
ส่วนปัญญาในระดบัสูง หมายถึง การรู้ตามสภาพของสังขารทั้งหลายท่ีมาปรุงแต่งกนัเขา้ แลว้รู้จกัละ
ปล่อยวางสังขารเหล่านั้นเสียดว้ยปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกปัปะ (ความ 
ด าริชอบ) โดยมีเหตุปัจจยัให้เกิด 2 ทางคือ ปัญญาท่ีเกิดจากผูอ่ื้นชกัจูง ปัญญาท่ีเกิดจากการรับฟังจาก
ส่ือต่าง ๆ บุคคลท่ีเป็นกลัยาณมิตร และการใคร่ครวญดว้ยปัญญาของตนเอง 
 พระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงความทุกขข์องมนุษยเ์อาไวว้า่ เป็นสภาพท่ีทนไดย้ากสภาพท่ี
จะคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึน และความแตกสลาย เน่ืองจากสรรพส่ิงต้อง
เป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีไม่ข้ึนต่อตวัมนัเอง ความรู้สึกท่ีไม่สบาย กล่าวคือ ทุกขเวทนา ไดแ้ก่ ความไม่
สบายกาย คือ ทุกขก์าย ความไม่สบายใจ คือ ทุกขใ์จ (Phra Dhammapidok (P.A. Payutto), 1995: 77)
ซ่ึงมนุษยเ์รามีความทุกข์มาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้ตอ้งหาหนทางแกปั้ญหาความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อตนเองจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข โดยแบ่งวธีิการแกปั้ญหาความทุกขไ์ว ้2 ดา้น คือ  
 1. ความทุกขท์างกาย เช่น ความเจ็บป่วย หรือโรคภยัต่าง ๆ เป็นตน้ ความทุกขท์างกายน้ี 
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวธีิทางการแพทย ์ 
 2. ความทุกขท์างใจ เช่น ความไม่สบายใจ คบัแคน้ใจ ขุ่นขอ้งใจ โศกเศร้าเสียใจ เป็นตน้ 
 สังคมปัจจุบนัจึงเกิดเร่ืองหนกัใจแก่สังคมไทยทัว่ไป ไม่นอ้ยไปกวา่ปัญหาดา้นอ่ืนๆ นัน่
คือ เม่ือโลกมีความเจริญดา้นวตัถุมากยิ่งข้ึนเท่าใด ความเจริญดา้นจิตใจของมนุษยใ์นสังคมกลบัมี
ความเส่ือมถอยลง เพราะความนิยมในวตัถุ จนเรียกไดว้า่ คนในปัจจุบนัตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของวตัถุ
นิยม  (Buddhatasa Bhikkhu (1999 : 45-47) เพราะแทบไม่มีกิจกรรมใดๆ ในโลกน้ี ซ่ึงจะไม่อิงอาศยั
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวัตถุ เลย  อย่างเช่น  เค ร่ืองอ านวยความสะดวกด้านส่ือสาร  มี
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น แต่เม่ือวตัถุ
เจริญกา้วหน้าไปเท่าใด ดา้นจิตใจของมนุษยก์็สับสนวุ่นวายมาเป็นเท่าตวั เพราะการไม่สามารถจะ
พฒันาตนให้รู้ทนัต่อสภาพความจริง จึงตกเป็นทาสวตัถุเหล่านั้นได้ง่าย และยงัท าให้เกิดปัญหาท่ี

 
 

ตามมาต่าง ๆ คือ การบูชาวตัถุเงินทอง การบูชาคนมีฐานะร ่ ารวย การบูชาคนมีอ านาจ คนสมยัน้ีชอบ
ความสุขทางกาย ทางเน้ือหนงั ความสุขปัจจุบนัเฉพาะหนา้โดยไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะพฒันาตนให้อิสระ
จากเร่ืองเหล่าน้ี มีแต่จะแสวงหาเพิ่มเติมไม่มีความอ่ิม แมพ้ระพุทธองค ์ก็ตรัสเตือนไม่ให้เพลิดเพลิน
ดว้ยอ านาจแห่งตณัหาความอยาก ดงัตรัสไวว้า่ โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รู้จกัอ่ิม เป็นทาสแห่งตณัหา 
(Phra Rajjavoramuni (P.A. Payutto), 1986 : 49) 
 ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสแยกมนุษยอ์อกเป็น 4 จ าพวก ดังท่ีได้กล่าวไวเ้บ้ืองตน้ว่า  
ปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นต่างกันไป แต่หากปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาปลูกฝังศีลธรรมทั้ง
ด้านความประพฤติ ดา้นจิตใจ และด้านปัญญา (Phra Thepvadi (P.A. Payutto),  2000 :680)ในการ
ป้องกนัและส่งเสริมให้สังคมมนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตไปอยา่งมีคุณภาพ เป็นกระบวนการขดัเกลา
ให้ตณัหาเบาบางลงไป เพื่อให้ตนและสังคมด าเนินไปได้ด้วยดี แมห้ลกัพุทธธรรมอ่ืนๆ ท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนัแลว้ ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกนั เช่น หลกัทิศ 6 ท าให้คนรู้จกับทบาท
และหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งปฏิบติัต่อกนัอยา่งสมดุล ท าใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีในดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตน 
 การปลูกฝังศีลธรรมนั้น ควรปลูกฝังท่ีจิตใจก่อนจึงจะได้ผลดี ดังพระพุทธด ารัสว่า 
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้  มีใจเป็นใหญ่  ส าเร็จดว้ยดว้ยใจ  คนจะท าดี พูดดี หรือท าชัว่พูดชัว่ก็
ลว้นมาจากใจทั้งส้ิน” ต่อจากนั้นการแสดงออกภายนอกท่ีเป็นพฤติกรรมทางกายและวาจา เป็นผล
ติดต่อกนัไปดงัลูกโซ่ มีขอ้น่าสังเกตอยูว่า่ พฤติกรรมท่ีถูกอ านาจของจิตใจถ่ายทอดออกมานั้น มีผล 2 
อยา่ง คือ พฤติกรรมฝ่ายดี ให้คุณต่อชีวิต เรียกวา่ กุศลกรรม และ พฤติกรรมฝ่ายเลว ให้โทษต่อชีวิต 
เรียกว่า อกุศลกรรม กล่าวคือ บุคคลผูพ้ฒันาเรียกว่าผูมี้บุญมีกุศล และบุคคลผูไ้ม่พฒันาตนเองเลย
ท่านเรียกวา่ ผูข้าดบุญขาดกุศล ดงันกัประพนัธ์ท่านหน่ึงไดร้วบรวมและเรียบเรียงไวว้า่ “เกิดมาเพียร
ก่อสร้างความดี แก่เฒ่ากุศลมีเสาะบา้ง เจบ็ป่วยพยาธิมัว่ทัว่กนันา ตายแต่กายช่ือย ั้งชัว่ฟ้าดินสลาย อนั
ววัควายตายเล่าเหลือเขาหนังช้างตายยงัเหลืองาเป็นศกัด์ิศรี คนเราตายเหลือไวแ้ต่ชั่วดี บรรดามี
ประดบัไวใ้นโลกา” (Phra Phipitdhammasundara, 1996 : 80) 
 หลักไตรสิกขา  มีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เ น่ืองจาก
สถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งส าหรับฝึกฝนพฒันาคนให้มีความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของไตรสิกขาท่ีมีมาแต่เดิมคือมีเป้าหมายในการพฒันาคนให้
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มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว จึง
ควรน าแนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็นหลกัในการบริหารสถานศึกษา โดย
บูรณาการเข้าไวใ้นปรัชญา วิสัยทัศน์   พนัธกิจ หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของ
สถานศึกษาอนัจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษาด าเนินกา้วหน้าไปสู่การพฒันาท่ี
สมบูรณ์ได ้การน าเอาหลกัไตรสิกขามาใชบู้รณาการเขา้กบัการบริหารสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่หากไดท้  าการวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา 
ในโรงเรียนวิถีพุทธ ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3ดงักล่าว จะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา และ
แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์ 
เขต 1 และ 3 ซ่ึงสามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลในการน าไปแกปั้ญหาและพฒันาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาในจังหวดัสุรินทร์ และในท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ เม่ือเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดงักล่าวจึงมีความสนใจท าวจิยัเร่ืองน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนววถีิพุทธ 
 2. เพื่อศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนวิถีพุทธ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถี
พุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ของ
โรงเรียนวถีิพุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมและการสนทนากลุ่ม  

 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก2) แบบ
สังเกตพฤติกรรม 3) แบบค าถามสนทนากลุ่ม 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบค าถามสนทนากลุ่ม มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกอบแนวคิดในการวิจยั
เก่ียวกบัรูปแบบการปลูกฝังศีลธรรมแก่นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัสุรินทร์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตพฤติกรรม 
และแบบค าถามสนทนากลุ่ม  
 2) ข้อมูลท่ีได้มาจากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างประเด็นค าถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สังเกตพฤติกรรม และแบบค าถามสนทนากลุ่ม 
 3) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 4) แกไ้ขแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสนทนากลุ่ม ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า
แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน ๓ ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตอ้งตามเน้ือหา ภาษา และ
ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัประเด็นค าถาม 
 5) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่ม ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกเพื่อขอค าแนะน า 
 6) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มตามอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อน
น าไปเก็บขอ้มูล 
 
ผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 3เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน
การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ด้วยกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา และศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวถีิพุทธจงัหวดัสุรินทร์ สพป. เขต 1 และ 3 
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มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว จึง
ควรน าแนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา มาเป็นหลกัในการบริหารสถานศึกษา โดย
บูรณาการเข้าไวใ้นปรัชญา วิสัยทัศน์   พนัธกิจ หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของ
สถานศึกษาอนัจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษาด าเนินกา้วหน้าไปสู่การพฒันาท่ี
สมบูรณ์ได ้การน าเอาหลกัไตรสิกขามาใชบู้รณาการเขา้กบัการบริหารสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่หากไดท้  าการวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา 
ในโรงเรียนวิถีพุทธ ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3ดงักล่าว จะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา และ
แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์ 
เขต 1 และ 3 ซ่ึงสามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลในการน าไปแกปั้ญหาและพฒันาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาในจังหวดัสุรินทร์ และในท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ เม่ือเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดงักล่าวจึงมีความสนใจท าวจิยัเร่ืองน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนววถีิพุทธ 
 2. เพื่อศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนวิถีพุทธ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถี
พุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ของ
โรงเรียนวถีิพุทธส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ เขต 1 และ 3 
  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมและการสนทนากลุ่ม  

 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก2) แบบ
สังเกตพฤติกรรม 3) แบบค าถามสนทนากลุ่ม 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบค าถามสนทนากลุ่ม มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกอบแนวคิดในการวิจยั
เก่ียวกบัรูปแบบการปลูกฝังศีลธรรมแก่นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัสุรินทร์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตพฤติกรรม 
และแบบค าถามสนทนากลุ่ม  
 2) ข้อมูลท่ีได้มาจากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างประเด็นค าถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
สังเกตพฤติกรรม และแบบค าถามสนทนากลุ่ม 
 3) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 4) แกไ้ขแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสนทนากลุ่ม ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า
แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน ๓ ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความถูกตอ้งตามเน้ือหา ภาษา และ
ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัประเด็นค าถาม 
 5) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่ม ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกเพื่อขอค าแนะน า 
 6) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มตามอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อน
น าไปเก็บขอ้มูล 
 
ผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ือง ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ 3เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน
การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ด้วยกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขา และศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวถีิพุทธจงัหวดัสุรินทร์ สพป. เขต 1 และ 3 
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 วิธีด าเนินการวิจัย ไดมี้การส ารวจเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเคร่ืองมือการวิจยัข้ึนมา 3 แบบ คือ แบบบันทึกการสังเกต ใชส้ังเกต
และบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้ นน าในจังหวัดสุรินทร์และบุรี รัมย์ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ใช้ถามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช ้หลกัไตรสิกขา ชุดท่ี 2 ใชถ้ามความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัไตรสิกขา ของโรงเรียนวิถี
พุทธในจงัหวดัสุรินทร์และ แบบสัมภาษณ์ ใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  เก่ียวกบัปัญหาและ
แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์
เคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และตรวจสอบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ต่อจากนั้นจึงไดน้ าเคร่ืองมือท่ีผา่น
การตรวจสอบแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือได้ข้อมูลมาแล้วก็น ามาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ต่อจากนั้นจึงได้น าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และเขียนรายงานการวิจยัตามล าดบั 
ส าหรับขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโรงเรียนวิถีพุทธจังหวดั
สุรินทร์ท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมดในบทน้ีมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี  
 1. แนวทางพฒันาดา้นอตัลกัษณ์โรงเรียนวถีิพุทธ สรุปได ้5 ดา้น คือ 1) ดา้นกายภาพ  
2) ดา้นพฤติกรรม นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร 3) ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ 4) ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ 
และ 5) ดา้นการเรียนการสอน  
 1) ดา้นกายภาพโดยภาพรวมสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีพระพุทธรูปบริเวณหนา้โรงเรียน มี
พระพุทธรูปประจ าห้องเรียน มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่างๆ มี
ความสะอาด สงบ ร่มร่ืน มีหอ้งพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่มีส่ิงเสพติด เหลา้ บุหร่ี 100%  
ซ่ึงทุกโรงเรียนด าเนินการไดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเวน้โรงเรียนบา้นหนอง
ต้ิว ด าเนินการด้านกายภาพได้ประสบผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.75 เน่ืองจากยงัมิได้ติดตั้งป้าย
โรงเรียนวถีิพุทธ 
 แนวทางพัฒนา ดา้นกายภาพน้ีสถานศึกษาใดท่ีไดจ้ดัด าเนินการไดค้รบถว้นตามจุดเนน้
ด้านอตัลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธแล้วจะต้องรักษาให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไป ส าหรับรูปแบบป้าย

 
 

โรงเรียนวถีิพุทธหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนดรูปแบบใหเ้ป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั
เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและมีความเป็นเอกภาพ 
  2) ดา้นพฤติกรรม นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร โดยภาพรวมสถานศึกษาจดัด าเนินการให้มีตวั
บ่งช้ีดา้นพฤติกรรมนกัเรียน ครู ผูบ้ริหารไดค้รบถว้น คิดเป็นร้อยละ 100 กล่าวคือ เป็นผูรั้กษาศีลหา้ 
ยิม้ง่าย ไหวส้วย กราบงาม ก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดงั ไม่
หก ไม่เหลือ เป็นผูป้ระหยดั ออม ถนอมใช ้เงิน และส่ิงของ มีนิสัยใฝ่รู้สู้ส่ิงยาก แต่มีบางโรงเรียนใน
เร่ืองของการรักษาศีลห้าและก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารยงัท าได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 แนวทางพัฒนา คือ ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัขอ้รักษาศีลห้าในปัจจุบนัสถานศึกษาไดมี้บุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีถือว่าเป็นแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีการพฒันาเพิ่มเติมคือจดักิจกรรมส่งเสริมเชิดชู
เกียรติคนดีเหล่าน้ีเพื่อเผยแพร่ต่อไป ส าหรับตวับ่งช้ีเร่ืองขอ้การพิจารณาอาหารแนวทางพฒันา คือ 
ทุกโรงเรียนควรมีป้ายท่ีมีขอ้ความพิจารณาอาหารพิมพใ์ห้อ่านง่ายน ามาติดไวใ้นท่ีเหมาะสมในโรง
อาหารก็จะท าใหน้กัเรียนกล่าวค าพิจารณาอาหารไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ โดยภาพรวมสถานศึกษาส่วนใหญ่ไดจ้ดัด าเนินการให้มี
ตวับ่งช้ีดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระประสบผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 75 กล่าวคือ บางสถานศึกษาไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรมใส่เส้ือสีขาวทุกคน ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ รับประทานอาหารมงัสวิรัติในม้ือกลางวนั
ยงัมิไดด้ าเนินการ มีการสวดมนตแ์ปลในวนัพระ แต่บางสถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมดงักล่าวสัปดาห์
ละหน่ึงวนัและจดัในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา แนวทางพัฒนา ผูว้จิยัน าเสนอ 2 แนวทาง คือ (1) 
สถานศึกษาก าหนดวนัในการจัดกิจกรรมเอง ข้อดี คือ ท าให้มีกิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการไดง่้ายข้ึน ขอ้ดอ้ย คือ การจดักิจกรรมดงักล่าวอาจจะไม่ตรง
กบัวนัพระตามช่ือของกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ (2) หน่วยงานระดบัสูงข้ึนไปท่ีสถานศึกษาสังกดัเป็นผู ้
ก  าหนดวนัใหจ้ดักิจกรรม ขอ้ดีคือ ท าใหมี้กิจกรรมดงักล่าวเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาและสถานศึกษา
จดักิจกรรมดงักล่าวไดต้รงกบัวนัพระเป็นไปตามช่ือของกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ ขอ้ดอ้ย คือ การจดั
กิจกรรมดงักล่าวท าให้เกิดความยุ่งยากกบัสถานศึกษาในการจดัตารางสอนและการจดักิจกรรม
ประจ าวนั ตัวบ่งช้ีบางตัวน่าจะน าออกไป เช่น การรับประทานอาหารมงัสวิรัติในม้ือกลางวนั 
เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเองก็ให้อิสระกบับุคคลท่ีจะปฏิบติัต่อเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามา
เป็นตวับ่งช้ีในเร่ืองน้ีก็ได ้



ROMMAYASAN 457Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

 วิธีด าเนินการวิจัย ไดมี้การส ารวจเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเคร่ืองมือการวิจยัข้ึนมา 3 แบบ คือ แบบบันทึกการสังเกต ใชส้ังเกต
และบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้ นน าในจังหวัดสุรินทร์และบุรี รัมย์ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ใช้ถามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช ้หลกัไตรสิกขา ชุดท่ี 2 ใชถ้ามความ
พึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัไตรสิกขา ของโรงเรียนวิถี
พุทธในจงัหวดัสุรินทร์และ แบบสัมภาษณ์ ใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  เก่ียวกบัปัญหาและ
แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าจงัหวดัสุรินทร์
เคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และตรวจสอบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ต่อจากนั้นจึงไดน้ าเคร่ืองมือท่ีผา่น
การตรวจสอบแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือได้ข้อมูลมาแล้วก็น ามาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ต่อจากนั้นจึงได้น าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และเขียนรายงานการวิจยัตามล าดบั 
ส าหรับขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโรงเรียนวิถีพุทธจังหวดั
สุรินทร์ท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมดในบทน้ีมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี  
 1. แนวทางพฒันาดา้นอตัลกัษณ์โรงเรียนวถีิพุทธ สรุปได ้5 ดา้น คือ 1) ดา้นกายภาพ  
2) ดา้นพฤติกรรม นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร 3) ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ 4) ดา้นการส่งเสริมวิถีพุทธ 
และ 5) ดา้นการเรียนการสอน  
 1) ดา้นกายภาพโดยภาพรวมสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีพระพุทธรูปบริเวณหนา้โรงเรียน มี
พระพุทธรูปประจ าห้องเรียน มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่างๆ มี
ความสะอาด สงบ ร่มร่ืน มีหอ้งพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่มีส่ิงเสพติด เหลา้ บุหร่ี 100%  
ซ่ึงทุกโรงเรียนด าเนินการไดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเวน้โรงเรียนบา้นหนอง
ต้ิว ด าเนินการด้านกายภาพได้ประสบผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.75 เน่ืองจากยงัมิได้ติดตั้งป้าย
โรงเรียนวถีิพุทธ 
 แนวทางพัฒนา ดา้นกายภาพน้ีสถานศึกษาใดท่ีไดจ้ดัด าเนินการไดค้รบถว้นตามจุดเนน้
ด้านอตัลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธแล้วจะต้องรักษาให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไป ส าหรับรูปแบบป้าย

 
 

โรงเรียนวถีิพุทธหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนดรูปแบบใหเ้ป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั
เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและมีความเป็นเอกภาพ 
  2) ดา้นพฤติกรรม นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร โดยภาพรวมสถานศึกษาจดัด าเนินการให้มีตวั
บ่งช้ีดา้นพฤติกรรมนกัเรียน ครู ผูบ้ริหารไดค้รบถว้น คิดเป็นร้อยละ 100 กล่าวคือ เป็นผูรั้กษาศีลหา้ 
ยิม้ง่าย ไหวส้วย กราบงาม ก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดงั ไม่
หก ไม่เหลือ เป็นผูป้ระหยดั ออม ถนอมใช ้เงิน และส่ิงของ มีนิสัยใฝ่รู้สู้ส่ิงยาก แต่มีบางโรงเรียนใน
เร่ืองของการรักษาศีลห้าและก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารยงัท าได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 แนวทางพัฒนา คือ ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัขอ้รักษาศีลห้าในปัจจุบนัสถานศึกษาไดมี้บุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีถือว่าเป็นแนวทางการพฒันาในดา้นน้ีการพฒันาเพิ่มเติมคือจดักิจกรรมส่งเสริมเชิดชู
เกียรติคนดีเหล่าน้ีเพื่อเผยแพร่ต่อไป ส าหรับตวับ่งช้ีเร่ืองขอ้การพิจารณาอาหารแนวทางพฒันา คือ 
ทุกโรงเรียนควรมีป้ายท่ีมีขอ้ความพิจารณาอาหารพิมพใ์ห้อ่านง่ายน ามาติดไวใ้นท่ีเหมาะสมในโรง
อาหารก็จะท าใหน้กัเรียนกล่าวค าพิจารณาอาหารไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระ โดยภาพรวมสถานศึกษาส่วนใหญ่ไดจ้ดัด าเนินการให้มี
ตวับ่งช้ีดา้นกิจกรรมประจ าวนัพระประสบผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 75 กล่าวคือ บางสถานศึกษาไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรมใส่เส้ือสีขาวทุกคน ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ รับประทานอาหารมงัสวิรัติในม้ือกลางวนั
ยงัมิไดด้ าเนินการ มีการสวดมนตแ์ปลในวนัพระ แต่บางสถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมดงักล่าวสัปดาห์
ละหน่ึงวนัและจดัในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา แนวทางพัฒนา ผูว้จิยัน าเสนอ 2 แนวทาง คือ (1) 
สถานศึกษาก าหนดวนัในการจัดกิจกรรมเอง ข้อดี คือ ท าให้มีกิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการไดง่้ายข้ึน ขอ้ดอ้ย คือ การจดักิจกรรมดงักล่าวอาจจะไม่ตรง
กบัวนัพระตามช่ือของกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ (2) หน่วยงานระดบัสูงข้ึนไปท่ีสถานศึกษาสังกดัเป็นผู ้
ก  าหนดวนัใหจ้ดักิจกรรม ขอ้ดีคือ ท าใหมี้กิจกรรมดงักล่าวเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาและสถานศึกษา
จดักิจกรรมดงักล่าวไดต้รงกบัวนัพระเป็นไปตามช่ือของกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ ขอ้ดอ้ย คือ การจดั
กิจกรรมดงักล่าวท าให้เกิดความยุ่งยากกบัสถานศึกษาในการจดัตารางสอนและการจดักิจกรรม
ประจ าวนั ตัวบ่งช้ีบางตัวน่าจะน าออกไป เช่น การรับประทานอาหารมงัสวิรัติในม้ือกลางวนั 
เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเองก็ให้อิสระกบับุคคลท่ีจะปฏิบติัต่อเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามา
เป็นตวับ่งช้ีในเร่ืองน้ีก็ได ้
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 4) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ โดยภาพรวมพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการได้
ประสบผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเวน้โรงเรียนบา้นหนองต้ิวด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 
87.50 คือ ยงัมีอาหารขยะขายภายในโรงเรียน ส่วนสถานศึกษานอกน้ี ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
ไม่ดุด่านกัเรียน ช่ืนชมคุณความดีหนา้เสาธงทุกวนัโฮมรูมเพื่อสะทอ้นความรู้สึกเช่นความรู้สึกท่ีได้
ท าความดีครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียน มีสมุดบนัทึกความดี ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนสอบไดธ้รรมะ
ศึกษาตรีเป็นอยา่งนอ้ย บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกคร้ัง มีพระมาสอนอยา่งสม ่าเสมอ  
 แนวทางพัฒนา คือ สถานศึกษาควรจดัท าโครงการเพื่อพฒันาเร่ืองน้ี โดยน าโครงการ
ไม่ใหมี้อาหารขยะขายในโรงเรียนบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาแจง้ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ลง
มือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 
  5) ดา้นการเรียนการสอน โดยภาพรวมทุกสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีกิจกรรมดา้นการเรียน
การสอนครบทุกตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น มีการบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเขา้เรียน เชา้และ
บ่าย ทั้งครู และนักเรียน บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ครูพา
นกัเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนทุกคน
ไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดัเดือนละ 1 คร้ัง มีวดัเป็นแหล่งเรียนรู้ ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนทุกคนเขา้ค่าย
ปฏิบติัธรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังแนวทางพัฒนาคือ สถานศึกษาจะตอ้งรักษาตวับ่งช้ีดา้นการเรียน
การสอนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
  2 ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสรุปได ้6 ดา้น 1) ดา้นคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 2) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  3) ดา้นการจดัการศึกษา 4) ดา้นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5) ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และ 6) ดา้นมาตรการส่งเสริม 
  1) ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับ
การศึกษาปฐมวัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย
รวม คิดเป็นร้อยละ 90.21 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 89.54 คะแนน และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเตม็ 5 คะแนน มี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ใน
ระดบัการศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ใน

 
 

ระดบัดีมาก  แนวทางพัฒนา ให้น าเอาแนวทางพฒันาใน ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นการจดัการศึกษา 
ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และ ดา้นมาตรการส่งเสริม มาใช้
เป็นแนวทางก็จะท าใหไ้ดแ้นวทางพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมต่อไป 
  2) ด้านคุณภาพผูเ้รียน สรุปได้ดังน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 95.15 และได้
คะแนนเฉล่ียรวม 4.76 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 
89.06 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.45 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก จึงสรุปได้ว่า
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ในระดบัการศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีเยี่ยม และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก หากจะพฒันาต่อ สถานศึกษาควร
ก าหนดแนวทางพฒันาดา้นคุณภาพผูเ้รียนทั้งสองระดบัดงัน้ี  
  แนวทางพัฒนาคือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัยพัฒนาในมาตรฐานท่ี 4 คือ 
สถานศึกษาจดักิจกรรมหรือโครงงานใหเ้ด็กปฐมวยัไดส้นใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ฝึกการคิด สรุปความรู้
จากการคิด ฝึกให้เด็กรู้จกัฟังและตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล ส่งเสริมให้เด็กรู้จกัสรุปความคิดรวบ
ยอดจากประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พฒันาในมาตรฐานท่ี 
3 สถานศึกษาจดักิจกรรมฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์  ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจดั
กิจกรรมพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
 3) ดา้นการจดัการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบวา่ ผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 90.46 และ
ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.52 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (2) ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 90.16 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม จึงสรุป
ไดว้า่คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งในระดบัการศึกษาปฐมวยั และระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม หากจะพฒันาต่อ สถานศึกษาควรก าหนดแนวทาง
พฒันาดา้นการจดัการศึกษาทั้งสองระดบัดงัน้ี  
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 4) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ โดยภาพรวมพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการได้
ประสบผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเวน้โรงเรียนบา้นหนองต้ิวด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 
87.50 คือ ยงัมีอาหารขยะขายภายในโรงเรียน ส่วนสถานศึกษานอกน้ี ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
ไม่ดุด่านกัเรียน ช่ืนชมคุณความดีหนา้เสาธงทุกวนัโฮมรูมเพื่อสะทอ้นความรู้สึกเช่นความรู้สึกท่ีได้
ท าความดีครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียน มีสมุดบนัทึกความดี ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนสอบไดธ้รรมะ
ศึกษาตรีเป็นอยา่งนอ้ย บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกคร้ัง มีพระมาสอนอยา่งสม ่าเสมอ  
 แนวทางพัฒนา คือ สถานศึกษาควรจดัท าโครงการเพื่อพฒันาเร่ืองน้ี โดยน าโครงการ
ไม่ใหมี้อาหารขยะขายในโรงเรียนบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาแจง้ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ลง
มือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 
  5) ดา้นการเรียนการสอน โดยภาพรวมทุกสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีกิจกรรมดา้นการเรียน
การสอนครบทุกตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น มีการบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเขา้เรียน เชา้และ
บ่าย ทั้งครู และนักเรียน บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ครูพา
นกัเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนทุกคน
ไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดัเดือนละ 1 คร้ัง มีวดัเป็นแหล่งเรียนรู้ ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียนทุกคนเขา้ค่าย
ปฏิบติัธรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังแนวทางพัฒนาคือ สถานศึกษาจะตอ้งรักษาตวับ่งช้ีดา้นการเรียน
การสอนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
  2 ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสรุปได ้6 ดา้น 1) ดา้นคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 2) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  3) ดา้นการจดัการศึกษา 4) ดา้นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5) ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และ 6) ดา้นมาตรการส่งเสริม 
  1) ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับ
การศึกษาปฐมวัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย
รวม คิดเป็นร้อยละ 90.21 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 89.54 คะแนน และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเตม็ 5 คะแนน มี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ใน
ระดบัการศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ใน

 
 

ระดบัดีมาก  แนวทางพัฒนา ให้น าเอาแนวทางพฒันาใน ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นการจดัการศึกษา 
ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และ ดา้นมาตรการส่งเสริม มาใช้
เป็นแนวทางก็จะท าใหไ้ดแ้นวทางพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมต่อไป 
  2) ด้านคุณภาพผูเ้รียน สรุปได้ดังน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 95.15 และได้
คะแนนเฉล่ียรวม 4.76 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 
89.06 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.45 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก จึงสรุปได้ว่า
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ในระดบัการศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพอยูใ่นระดบั
ดีเยี่ยม และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก หากจะพฒันาต่อ สถานศึกษาควร
ก าหนดแนวทางพฒันาดา้นคุณภาพผูเ้รียนทั้งสองระดบัดงัน้ี  
  แนวทางพัฒนาคือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัยพัฒนาในมาตรฐานท่ี 4 คือ 
สถานศึกษาจดักิจกรรมหรือโครงงานใหเ้ด็กปฐมวยัไดส้นใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ฝึกการคิด สรุปความรู้
จากการคิด ฝึกให้เด็กรู้จกัฟังและตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล ส่งเสริมให้เด็กรู้จกัสรุปความคิดรวบ
ยอดจากประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (2) ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พฒันาในมาตรฐานท่ี 
3 สถานศึกษาจดักิจกรรมฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์  ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจดั
กิจกรรมพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
 3) ดา้นการจดัการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบวา่ ผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 90.46 และ
ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.52 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (2) ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 90.16 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม จึงสรุป
ไดว้า่คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งในระดบัการศึกษาปฐมวยั และระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม หากจะพฒันาต่อ สถานศึกษาควรก าหนดแนวทาง
พฒันาดา้นการจดัการศึกษาทั้งสองระดบัดงัน้ี  
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  แนวทางพัฒนาคือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวยั ท่ีตอ้งพฒันาต่อไป คือ สถานศึกษา
จะตอ้งรักษาคุณภาพของมาตรฐานดงักล่าวใหค้งอยูก่บัสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 2) ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ท่ีตอ้งพฒันาต่อไป คือ  มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
  4) ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษา
ปฐมวยั พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.86 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.39 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (2) ระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 87.50 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยั
และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนด
แนวทางพฒันาดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งสองระดบัดงัน้ี 
  แนวทางพัฒนา(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย แนวทางพฒันา  คือสถานศึกษา สร้าง  
ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เช่น ก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั มีส่ือ อุปกรณ์และห้องปฏิบติัการเหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั 2) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  คือ สถานศึกษาสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ งผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง จัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืน ครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5) ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 
87.77 และได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (2) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 82.80 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.14 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยัและ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนด
แนวทางพฒันาดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาทั้งสองระดบัดงัน้ี  

 
 

  แนวทางพัฒนา คือ(1) ระดับการศึกษาปฐมวยั แนวทางพฒันา คือสถานศึกษาจดัท า
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาปฐมวยั เช่น จดัท าโครงการพิเศษและกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยัให้สูงข้ึน (2) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  คือ สถานศึกษาจดัท าโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนความเป็นอตั
ลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรอ่ืน ๆ และนักเรียน ได้ร่วมกนัปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
   6) ดา้นมาตรการส่งเสริมสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบวา่ ผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 86.51 และ
ได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.33 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก (2) ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.20 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก จึงสรุป
ไดว้า่ดา้นมาตรการส่งเสริมในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางพฒันาดา้นมาตรการการ
ส่งเสริมทงัสองระดบัดงัน้ี  
  แนวทางพัฒนา  คือ(1) ระดับการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา จดัโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั เช่น จดัโครงการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ครูประจ าชั้นควร
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ครูควรไดรั้บ
การพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งตามหลกัสูตรปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  (2) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  แนวทางพฒันามาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ชัดเจน สถานศึกษาจดั
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยขอ
ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้การด าเนินการบรรลุนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา3 ดา้นการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาสรุปได ้2 
ดา้น คือ 1) ดา้นสถานศึกษา และ 2) ดา้นชุมชุม 
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  แนวทางพัฒนาคือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวยั ท่ีตอ้งพฒันาต่อไป คือ สถานศึกษา
จะตอ้งรักษาคุณภาพของมาตรฐานดงักล่าวใหค้งอยูก่บัสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 2) ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ท่ีตอ้งพฒันาต่อไป คือ  มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
  4) ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษา
ปฐมวยั พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.86 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.39 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (2) ระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 87.50 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเตม็ 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยั
และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนด
แนวทางพฒันาดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งสองระดบัดงัน้ี 
  แนวทางพัฒนา(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย แนวทางพฒันา  คือสถานศึกษา สร้าง  
ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เช่น ก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั มีส่ือ อุปกรณ์และห้องปฏิบติัการเหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั 2) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  คือ สถานศึกษาสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ งผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง จัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืน ครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5) ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 
87.77 และได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (2) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 82.80 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.14 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดีมาก จึงสรุปไดว้า่ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยัและ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนด
แนวทางพฒันาดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาทั้งสองระดบัดงัน้ี  

 
 

  แนวทางพัฒนา คือ(1) ระดับการศึกษาปฐมวยั แนวทางพฒันา คือสถานศึกษาจดัท า
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาปฐมวยั เช่น จดัท าโครงการพิเศษและกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยัให้สูงข้ึน (2) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  คือ สถานศึกษาจดัท าโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนความเป็นอตั
ลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรอ่ืน ๆ และนักเรียน ได้ร่วมกนัปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
   6) ดา้นมาตรการส่งเสริมสรุปไดด้งัน้ี คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบวา่ ผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็นร้อยละ 86.51 และ
ได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.33 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก (2) ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พบวา่ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรวม คิดเป็น
ร้อยละ 87.20 และไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก จึงสรุป
ไดว้า่ดา้นมาตรการส่งเสริมในภาพรวม ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากหากจะพฒันาต่อสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางพฒันาดา้นมาตรการการ
ส่งเสริมทงัสองระดบัดงัน้ี  
  แนวทางพัฒนา  คือ(1) ระดับการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา จดัโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั เช่น จดัโครงการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ครูประจ าชั้นควร
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ครูควรไดรั้บ
การพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งตามหลกัสูตรปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  (2) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  แนวทางพฒันามาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ชัดเจน สถานศึกษาจดั
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยขอ
ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้การด าเนินการบรรลุนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา3 ดา้นการบริหารสถานศึกษาตามหลกัไตรสิกขาสรุปได ้2 
ดา้น คือ 1) ดา้นสถานศึกษา และ 2) ดา้นชุมชุม 
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   1) ดา้นสถานศึกษาพบว่าโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบริหารสถานศึกษาตามหลกั
ไตรสิกขา ท าใหส้ถานศึกษามีจุดแข็งท่ีส าคญั ดงัน้ี  (1) ด้านศีล คือบุคลากร ผูบ้ริหาร ครู เป็นผูมี้วิถี
ชีวิตสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความซ่ือสัตย ์
จริงใจในการท างาน มีความเขา้ใจถูกตอ้งในพระรัตนตรัย มีโครงสร้างการบริหาร วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีมีความชดัเจนสามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้จริง มีการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีดี หลักสูตร
สถานศึกษาไดมี้การบูรณาการหลกัพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระ มีการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีอุปกรณ์การศึกษา มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสวสัดิการ และมี
งบประมาณ (2 ) ด้านสมาธิ  คือ บุคคลกร นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษา เป็นผูมี้สมรรถภาพ
จิต มีคุณภาพจิต และสุขภาพจิตท่ีดี เป็นผูคิ้ดเก่ง คิดไดม้าก เห็นไดจ้ากการคิดโครงการและกิจกรรม
ข้ึนมาพฒันาสถานศึกษาจ านวนมาก เป็นผูมี้ความกตญัญู ตอบแทนคุณ มีจิตอาสา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
แบ่งปัน ท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ มีความขยนั อดทน เป็นผูมี้สุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน 
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (3) ด้านปัญญา คือ บุคลากรในสถานศึกษา เป็นผูมี้ศรัทธาและความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระรัตนตรัย รู้เท่าทนัเหตุการณ์ แกปั้ญหาชีวิตและท างานดว้ยสติปัญญา ผูเ้รียน มี
ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรจุดท่ีควรพัฒนา ด้านศีล เช่น ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  สถานศึกษาบางแห่งยงัขาดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังการใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนดไว ้จึงท าใหข้าดระเบียบและขาดความสวยงามไม่เป็นไปตามหลกัของศีล 
สถานศึกษาบางแห่งยงัมีอาหารขยะขายให้นกัเรียนน าไปบริโภคซ่ึงอาหารเหล่าน้ีไม่สนองตอบสุข
ภาวะตามหลกัโภชนาการ ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแทแ้ละไม่เป็นไปตามหลกัของศีล ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม ยงัมีบุคลากรและนกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีขาดความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วินยั ด้านสมาธิ เช่น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางแห่งมีการเร่งรีบพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ท าให้
บุคลากรส่วนนอ้ยในสถานศึกษาบางคนรู้สึกอึดอดั และมีความกดดนั เน่ืองจากเป็นผูป้รับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนไดค้่อนขา้งยาก ด้านปัญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยงัไม่มี
วุฒิทางด้านธรรมศึกษา สมรรถภาพของปัญญาระดบัต่าง ๆ คือ ในระดบัสัญญา ระดบัทิฏฐิ และ
ระดบัญาณ ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป 

 
 

   แนวทางพฒันา คือ 1) ด้านศีล  เช่น ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต้อง
วางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีให้เป็นไปตามผงัการใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัของศีล จดัระบบการน าสินคา้เขา้มาจ าหน่ายใหน้กัเรียนใหส้นองตอบสุขภาวะ
ตามหลกัโภชนาการ และเป็นไปตามหลกัของศีล กล่าว คือ สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัให้เก้ือกูลต่อหลกั
ปาริสุทธิศีล 4 ขอ้ท่ีวา่ “อาชีวปาริสุทธิศีล” ความบริสุทธ์ิแห่งอาชวะ คือ เล้ียงชีวติในทางท่ีชอบ ส่วน
ผูเ้รียนเองตอ้งปฏิบติัให้เก้ือกูลต่อหลกัปาริสุทธิศีล 4 ขอ้ท่ีวา่ “ปัจจยัสันนิสิตศีล” ศีลเก่ียวกบัปัจจยั 4 
คือ การพิจารณาใช้สอยปัจจยัส่ีให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ไม่บริโภคด้วย
ตณัหา เป็นตน้ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ยงัมีบุคลากรและนกัเรียนส่วนน้อยท่ีขาดความเคารพ
ต่อกฎ ระเบียบ วินัยดังนั้นสถานศึกษาควรมีกิจกรรมส าหรับฝึกบุคลากรและนักเรียนส่วนน้อย
เหล่าน้ีเพื่อใหมี้ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วนิยั2) ด้านสมาธิ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางแห่งมีการ
เร่งรีบพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนท าให้บุคลากรส่วนนอ้ยในสถานศึกษาบางคน
รู้สึกอึดอดั และมีความกดดนั เน่ืองจากเป็นผูป้รับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัข้ึนไดค้่อนขา้งยาก
ดังนั้ นผู ้บริหารสถานศึกษาควรเปิดใจหาโอกาสให้มีการปรึกษาพูดคุยกับบุคลากรอย่างเป็น
กลัยาณมิตร ลดช่องว่างระหว่างกนัให้มากข้ึน เพื่อพฒันาดา้นสมรรถภาพจิต ดา้นคุณภาพจิต และ 
ดา้นสุขภาพจิต  (3) ด้านปัญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยงัไม่มีวุฒิทางดา้นธรรมศึกษา 
สถานศึกษาควรมีโครงพฒันาบุคลากร เช่น จดัการอบรมธรรมศึกษาให้กบับุคลากรและนกัเรียนเพื่อ
ส่งสอบธรรมศึกษาในทุกปีการศึกษา และมีโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสมรรถภาพของปัญญา
ระดบัต่าง ๆ คือ ในระดบัสัญญา ระดบัทิฏฐิ และระดบัญาณ ใหมี้การพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   2) ด้านชุมชน พบว่าโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ไดส่้งผลท าให้ชุมชนมีจุดแข็งท่ีส าคญัดงัน้ี (1) บ้าน คือ สถาบนัครอบครัว ในชุมชนท่ีส่ง
บุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนวถีิพุทธ มีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพิ่มข้ึน ชุมชนมี
สมาชิกท่ีดีไม่จบักลุ่มมัว่สุมก่อความเดือดร้อนให้กบัชุมชนไวช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนเพิ่มมาก
ข้ึน (2) วัด คือ สถาบนัทางศาสนาในชุมชนได้ศาสนทายาทท่ีเป็นคนดี ไวช่้วยเหลืองานวดั และ
ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาดา้นต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  (3) ราชการ คือ  ส่วนราชการหรือองคก์ารของ
รัฐต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนไดส้มาชิกในชุมชนท่ีเป็นคนดี ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข มีจิตอาสา ไวช่้วยเหลือ
งานราชการเพิ่มมากข้ึนโรงเรียนวถีิพุทธไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา และไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนเพิ่มมากข้ึน จุดท่ีควรพัฒนา บางโรงเรียนการขยายผลตามแนววถีิพุทธเขา้ไปในชุมชนยงัมี
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   1) ดา้นสถานศึกษาพบว่าโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบริหารสถานศึกษาตามหลกั
ไตรสิกขา ท าให้สถานศึกษามีจุดแข็งท่ีส าคญั ดงัน้ี  (1) ด้านศีล คือบุคลากร ผูบ้ริหาร ครู เป็นผูมี้วิถี
ชีวิตสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความซ่ือสัตย ์
จริงใจในการท างาน มีความเขา้ใจถูกตอ้งในพระรัตนตรัย มีโครงสร้างการบริหาร วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีมีความชดัเจนสามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้จริง มีการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีดี หลักสูตร
สถานศึกษาไดมี้การบูรณาการหลกัพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระ มีการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีอุปกรณ์การศึกษา มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสวสัดิการ และมี
งบประมาณ (2 ) ด้านสมาธิ  คือ บุคคลกร นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษา เป็นผูมี้สมรรถภาพ
จิต มีคุณภาพจิต และสุขภาพจิตท่ีดี เป็นผูคิ้ดเก่ง คิดไดม้าก เห็นไดจ้ากการคิดโครงการและกิจกรรม
ข้ึนมาพฒันาสถานศึกษาจ านวนมาก เป็นผูมี้ความกตญัญู ตอบแทนคุณ มีจิตอาสา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
แบ่งปัน ท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ มีความขยนั อดทน เป็นผูมี้สุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน 
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง (3) ด้านปัญญา คือ บุคลากรในสถานศึกษา เป็นผูมี้ศรัทธาและความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระรัตนตรัย รู้เท่าทนัเหตุการณ์ แกปั้ญหาชีวิตและท างานดว้ยสติปัญญา ผูเ้รียน มี
ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรจุดท่ีควรพัฒนา ด้านศีล เช่น ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  สถานศึกษาบางแห่งยงัขาดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังการใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนดไว ้จึงท าใหข้าดระเบียบและขาดความสวยงามไม่เป็นไปตามหลกัของศีล 
สถานศึกษาบางแห่งยงัมีอาหารขยะขายให้นกัเรียนน าไปบริโภคซ่ึงอาหารเหล่าน้ีไม่สนองตอบสุข
ภาวะตามหลกัโภชนาการ ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแทแ้ละไม่เป็นไปตามหลกัของศีล ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม ยงัมีบุคลากรและนกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีขาดความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วินยั ด้านสมาธิ เช่น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางแห่งมีการเร่งรีบพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ท าให้
บุคลากรส่วนนอ้ยในสถานศึกษาบางคนรู้สึกอึดอดั และมีความกดดนั เน่ืองจากเป็นผูป้รับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนไดค้่อนขา้งยาก ด้านปัญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยงัไม่มี
วุฒิทางด้านธรรมศึกษา สมรรถภาพของปัญญาระดบัต่าง ๆ คือ ในระดบัสัญญา ระดบัทิฏฐิ และ
ระดบัญาณ ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป 

 
 

   แนวทางพฒันา คือ 1) ด้านศีล  เช่น ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต้อง
วางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีให้เป็นไปตามผงัการใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัของศีล จดัระบบการน าสินคา้เขา้มาจ าหน่ายใหน้กัเรียนใหส้นองตอบสุขภาวะ
ตามหลกัโภชนาการ และเป็นไปตามหลกัของศีล กล่าว คือ สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัให้เก้ือกูลต่อหลกั
ปาริสุทธิศีล 4 ขอ้ท่ีวา่ “อาชีวปาริสุทธิศีล” ความบริสุทธ์ิแห่งอาชวะ คือ เล้ียงชีวติในทางท่ีชอบ ส่วน
ผูเ้รียนเองตอ้งปฏิบติัให้เก้ือกูลต่อหลกัปาริสุทธิศีล 4 ขอ้ท่ีวา่ “ปัจจยัสันนิสิตศีล” ศีลเก่ียวกบัปัจจยั 4 
คือ การพิจารณาใช้สอยปัจจยัส่ีให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ไม่บริโภคด้วย
ตณัหา เป็นตน้ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ยงัมีบุคลากรและนกัเรียนส่วนน้อยท่ีขาดความเคารพ
ต่อกฎ ระเบียบ วินัยดังนั้นสถานศึกษาควรมีกิจกรรมส าหรับฝึกบุคลากรและนักเรียนส่วนน้อย
เหล่าน้ีเพื่อใหมี้ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วนิยั2) ด้านสมาธิ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางแห่งมีการ
เร่งรีบพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนท าให้บุคลากรส่วนนอ้ยในสถานศึกษาบางคน
รู้สึกอึดอดั และมีความกดดนั เน่ืองจากเป็นผูป้รับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัข้ึนไดค้่อนขา้งยาก
ดังนั้ นผู ้บริหารสถานศึกษาควรเปิดใจหาโอกาสให้มีการปรึกษาพูดคุยกับบุคลากรอย่างเป็น
กลัยาณมิตร ลดช่องว่างระหว่างกนัให้มากข้ึน เพื่อพฒันาดา้นสมรรถภาพจิต ดา้นคุณภาพจิต และ 
ดา้นสุขภาพจิต  (3) ด้านปัญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยงัไม่มีวุฒิทางดา้นธรรมศึกษา 
สถานศึกษาควรมีโครงพฒันาบุคลากร เช่น จดัการอบรมธรรมศึกษาให้กบับุคลากรและนกัเรียนเพื่อ
ส่งสอบธรรมศึกษาในทุกปีการศึกษา และมีโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสมรรถภาพของปัญญา
ระดบัต่าง ๆ คือ ในระดบัสัญญา ระดบัทิฏฐิ และระดบัญาณ ใหมี้การพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   2) ด้านชุมชน พบว่าโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ไดส่้งผลท าให้ชุมชนมีจุดแข็งท่ีส าคญัดงัน้ี (1) บ้าน คือ สถาบนัครอบครัว ในชุมชนท่ีส่ง
บุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนวถีิพุทธ มีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพิ่มข้ึน ชุมชนมี
สมาชิกท่ีดีไม่จบักลุ่มมัว่สุมก่อความเดือดร้อนให้กบัชุมชนไวช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนเพิ่มมาก
ข้ึน (2) วัด คือ สถาบนัทางศาสนาในชุมชนได้ศาสนทายาทท่ีเป็นคนดี ไวช่้วยเหลืองานวดั และ
ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาดา้นต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  (3) ราชการ คือ  ส่วนราชการหรือองคก์ารของ
รัฐต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนไดส้มาชิกในชุมชนท่ีเป็นคนดี ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข มีจิตอาสา ไวช่้วยเหลือ
งานราชการเพิ่มมากข้ึนโรงเรียนวถีิพุทธไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา และไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนเพิ่มมากข้ึน จุดท่ีควรพัฒนา บางโรงเรียนการขยายผลตามแนววถีิพุทธเขา้ไปในชุมชนยงัมี
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อุปสรรคอยูม่าก เน่ืองจากพื้นฐานการเล้ียงดูสมาชิกของผูน้ าในครอบครัว คนในชุมชนบางส่วนติด
อบายมุขเป็นตน้ 
 แนวทางพฒันา คือสถานศึกษาสามารถประสานความร่วมมือกบัสถาบนัในชุมชน เช่น บา้น 
วดั ราชการ (บวร.) โดยน าตวัอย่างโรงเรียนท่ีด าเนินการประสบผลส าเร็จมาเป็นตวัแบบ เช่น 
โรงเรียนบา้นหนองต้ิว อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ร่วมกบัพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้จดัท า
โครงการให้นกัเรียนเชิญชวนผูป้กครองเลิกเหลา้ โครงการน้ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี คือไดเ้ห็นบทบาท
ของโรงเรียนวถีิพุทธในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยการให้นกัเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโดตรง โรงเรียนบา้นหนองรักษ์ อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดร่้วมกบัวดัป่าสุข
สมบูรณ์ สนบัสนุนให้เยาวชน จดัตั้งกลุ่มข้ึนมาเพื่อพฒันาชุมชน เพื่อแกปั้ญหาในชุมชน และร่วม
อนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมประเพณีร่วมกบัชุมชน มีแผนพฒันาชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  คือ บา้น 
วดั และราชการ ต่างก็ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดสมานฉันท์ร่วมกัน
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการวิจยัพุทธวธีิในการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัไตรสิกขา เพื่อน าผลมาใชใ้นการ
ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  
 ควรมีการวิจยัผลของการบริหารองคก์รโดยใชห้ลกัไตรสิกขาเปรียบเทียบกบัแนวคิดการ
บริหารองคก์รโดยใชศ้าสตร์สมยัใหม ่  
 
เอกสารอ้างองิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. (2539) พระไตรปิฎกแปลฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). (2538). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร  
 : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พุทธทาสภิกข.ุ ( 2542).  บางแง่มมุของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์
 สุขภาพใจ.   
 

 
 

พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต).  (2529). การศึกษาของคณะสงฆ์ ปัญหาท่ีรอทางออก.  
 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง.   
พระเทพเวที, (ประยทุธ์ ปยตฺุโต).  (2543). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ (พิมพค์ร้ังท่ี 9).  
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.   
พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยตฺุโต). (2540). ความส าคัญของพระพุทธศาสนา (พิมพค์ร้ังท่ี 9). 
 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.   
_________. (2543). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (พิมพค์ร้ังท่ี 9). 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.   
 

Translated Thai References 
Buddhatasa Bhikkhu. (1999). Some aspects of eroticism in Buddhatasa Bhikkhu. Bangkok:  

Sukkhapabjai Group. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). The Tipitaka translates the Thai version.  

Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Phra Dhammapidok (P.A. Payutto). (1995). The Buddhist Dictionary. Bangkok:  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Phra Rajjavoramuni (P.A. Payutto).  (1986). Education of the Sangha. Problems awaiting exit.  

Bangkok: Komon Gypsum Foundation. 
Phra Thepvadi (P.A. Payutto).  (2000). Buddhadham expanded (9th ed.). Bangkok: Dharma  

Dharma Foundation. 
Phra Dhammapidok (P.A. Payutto) (1986). The Importance of Buddhism ( 9th ed.).  

Bangkok: Dharma Dharma Foundation. 
_________. (1995). The Buddhist Dictionary ( 9th ed.). Bangkok:  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 
 
 



ROMMAYASAN 465Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

อุปสรรคอยูม่าก เน่ืองจากพื้นฐานการเล้ียงดูสมาชิกของผูน้ าในครอบครัว คนในชุมชนบางส่วนติด
อบายมุขเป็นตน้ 
 แนวทางพฒันา คือสถานศึกษาสามารถประสานความร่วมมือกบัสถาบนัในชุมชน เช่น บา้น 
วดั ราชการ (บวร.) โดยน าตวัอย่างโรงเรียนท่ีด าเนินการประสบผลส าเร็จมาเป็นตวัแบบ เช่น 
โรงเรียนบา้นหนองต้ิว อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ร่วมกบัพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้จดัท า
โครงการให้นกัเรียนเชิญชวนผูป้กครองเลิกเหลา้ โครงการน้ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี คือไดเ้ห็นบทบาท
ของโรงเรียนวถีิพุทธในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยการให้นกัเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโดตรง โรงเรียนบา้นหนองรักษ์ อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดร่้วมกบัวดัป่าสุข
สมบูรณ์ สนบัสนุนให้เยาวชน จดัตั้งกลุ่มข้ึนมาเพื่อพฒันาชุมชน เพื่อแกปั้ญหาในชุมชน และร่วม
อนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมประเพณีร่วมกบัชุมชน มีแผนพฒันาชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  คือ บา้น 
วดั และราชการ ต่างก็ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดสมานฉันท์ร่วมกัน
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการวิจยัพุทธวธีิในการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัไตรสิกขา เพื่อน าผลมาใชใ้นการ
ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  
 ควรมีการวิจยัผลของการบริหารองคก์รโดยใชห้ลกัไตรสิกขาเปรียบเทียบกบัแนวคิดการ
บริหารองคก์รโดยใชศ้าสตร์สมยัใหม ่  
 
เอกสารอ้างองิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. (2539) พระไตรปิฎกแปลฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). (2538). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร  
 : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พุทธทาสภิกข.ุ ( 2542).  บางแง่มมุของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์
 สุขภาพใจ.   
 

 
 

พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต).  (2529). การศึกษาของคณะสงฆ์ ปัญหาท่ีรอทางออก.  
 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง.   
พระเทพเวที, (ประยทุธ์ ปยตฺุโต).  (2543). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ (พิมพค์ร้ังท่ี 9).  
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.   
พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยตฺุโต). (2540). ความส าคัญของพระพุทธศาสนา (พิมพค์ร้ังท่ี 9). 
 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.   
_________. (2543). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (พิมพค์ร้ังท่ี 9). 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.   
 

Translated Thai References 
Buddhatasa Bhikkhu. (1999). Some aspects of eroticism in Buddhatasa Bhikkhu. Bangkok:  

Sukkhapabjai Group. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). The Tipitaka translates the Thai version.  

Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Phra Dhammapidok (P.A. Payutto). (1995). The Buddhist Dictionary. Bangkok:  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Phra Rajjavoramuni (P.A. Payutto).  (1986). Education of the Sangha. Problems awaiting exit.  

Bangkok: Komon Gypsum Foundation. 
Phra Thepvadi (P.A. Payutto).  (2000). Buddhadham expanded (9th ed.). Bangkok: Dharma  

Dharma Foundation. 
Phra Dhammapidok (P.A. Payutto) (1986). The Importance of Buddhism ( 9th ed.).  

Bangkok: Dharma Dharma Foundation. 
_________. (1995). The Buddhist Dictionary ( 9th ed.). Bangkok:  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 
 
 



466 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

ผู้เขียน 
นายพีรวสั อินทว ี  
หลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พธ.ด.) สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   
โทรศพัท ์086-303-6599 อีเมล ์  peerawas.srru.ac.th 
 

Author  
Mr. Peerawas Intawee  
Ph.D in Buddhist Studies Program  
Faculty of Graduate Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
E-mail address: peerawas.srru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความขดัแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพใีนคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ 
Conflicts of Monks Residing in Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu 

 
ส าราญ ธุระตา1 /  ชัยณรงค์  กลิ่นน้อย2 

Samran Dhurata / Chainarong Klinnoy 
1นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสนัสกฤตศึกษา ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
Ph.D. Candidate of Sanskrit Studies Program, Department of Oriental Languages 
Faculty of Archeology, Silpakorn University 
2อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสนัสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
Lecturers of Sanskrit Studies Program, Department of Oriental Languages 
Faculty of Archeology, Silpakorn University 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ือง “ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ” มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามฺพกวสัตุและเพื่อศึกษาวิเคราะห์
เน้ือหาท่ีปรากฏในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามฺพกวสัตุ ท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกบั
พระวินยัปิฎกของนิกายเถรวาทเพ่ือน าเสนอสถานการณ์ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ใน
สมยัพุทธกาลก่อให้เกิดความบาดหมางขยายไปในเหล่าพุทธบริษทัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงความขดัแยง้
ดงักล่าว เกิดจากทิฏฐิ (ความเห็น) และความประพฤติท่ีแตกต่างกนั จนน าไปสู่การตดัสินคดีของ
พระพุทธเจา้ ในการลงโทษกลุ่มภิกษุผูก่้อความขดัแยง้และเหล่าบริวารในท่ีสุด 

ผลจากการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากคมัภีร์ฝ่ายสันสกฤตและบาลี 
นอกจากท าให้รู้เน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสั
ตุแลว้ ไดพ้บว่ามีความสอดคลอ้งกนัดา้นเน้ือหาของทั้ง 2 คมัภีร์ใน 3 ประเด็น คือ 1. มูลเหตุความ
ขดัแยง้กนัของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 2. พุทธานุญาตให้สงฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 3. ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหากบัฉบบัภาษาบาลี และมีความแตกต่างจากฉบบัภาษาบาลีใน 3 ประเด็น คือ 1) 
แตกต่างด้านรูปแบบการประพันธ์ 2)  เ น้ือหาท่ีขาดหายไป 3)  การแต่งเน้ือหาเพิ่มเติม เช่น 
พระพุทธเจา้ไม่เสด็จกลบัมาเมืองโกศามพีเป็นเวลานานถึง 12 ปี เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
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ขดัแยง้กนัของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 2. พุทธานุญาตให้สงฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 3. ความ
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Abstract 
 The study entitled “The Conflicts of monks who stayed at Kosambi in 
Mulasarvastivadavinayavastu” aimed to transliterate and to translate the just mentioned Buddhist 
Sanskrit text of Sarvastivadin sect in order to compare the similarity and the difference between 
this text and Tipitaka of Early Theravada Buddhism. The study presented the conflicts of monks 
who stayed at Kosambi in Buddha’s lifetime made the dissension expanded to all Buddhists 
widely. Such conflict was arisen from Ditthi (Opinion) and differently behavior, which finally led 
to Buddha’s permission for punishing groups of bhikkhu who caused the conflicts and their 
fellows. 
 From the analysis study comparing with Sanskrit and Pali scripture, not only knowing about 
the Conflicts of monks who stayed at Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu, but also finding the 
content relation of the 2  scriptures in 3  aspects: 1)  the causes of the conflicts of KosambiBhikkhu, 
2 )  Buddha’s permission for monks to punish to Kosambibhikkhu, and 3 )  The comparision of 
contents from Pali version. Also, it was found that the Mulasarvastivadavinayavastu is different from 
the Pali version in 3  aspects: 1 )  The differences on the composition style, 2 )  The lost of some 
contents, 3 )  The composition of more contents such as The Buddha did not return to Gosampi for 
12 years. 
 
Keywords: conflict, monks residing in Kosambika, Mulasarvastivadavinayavastu  
 
บทน า 

การท่ีสมาชิกในสังคมทุกระดบัจะอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุขนั้น ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความเห็นใจ
กนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตอ้งเป็นผูมี้ใจกวา้งยอมรับฟัง
ค าแนะน าของบุคคลอ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้ดีข้ึน การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา ยอ่มก่อให้เกิดความร่มเยน็แก่สังคม ท าให้เขา้ใจความหมายของชีวิต 

 
 

สามารถอยู่ภายใตส้ังคมเดียวกนัไดอ้ย่างไม่มีปัญหา (Kanchanapimai, 2010: 68) และส่ิงส าคญัอีก
ประการหน่ึง คือ ตอ้งปราศจากความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้มกัเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกนั และน าไปสู่การประพฤติปฏิบติัในเร่ือง
ต่างๆท่ีแตกต่างกนั เม่ือความขดัแยง้เกิดข้ึน ความโลภ ความโกรธเกลียดชงั และความหลง จะส่งผล
กระทบต่อ  คู่ขดัแยง้ และเพราะอาศยัความโลภ โกรธ และความหลงเขา้มาเก่ียวขอ้ง ความขดัแยง้จะ
เพิ่มความเขม้ขน้รุนแรงยิ่งข้ึน จนไม่สามารถควบคุมได ้ เม่ือคู่ขดัแยง้แก่งแยง่แข่งขนักนั ความโลภ
ของแต่ละฝ่ายจะถูกปลุกเร้าให้เพิ่มข้ึน เม่ือผลประโยชน์ถูกคุกคาม ความโกรธยอ่มเกิดข้ึน เกิดการดู
ถูกเหยยีดหยามกนัดว้ยอ านาจความโกรธ ส่งผลใหคู้่ขดัแยง้มีมุมมองท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมต่อกนั ท า
ใหมี้โทสะมากข้ึน โดยแสดงออกมาเป็นความโกรธเกลียดต่อผูท่ี้สบประมาทหรือวิจารณ์ตน (Visalo, 
Phra,  1995: 58-59) 

ดงันั้น ความขดัแยง้จึงนบัว่าเป็นอนัตรายต่อความสงบสุขของทุกองค์กรในสังคม ไม่เวน้
แมก้ระทัง่องค์กรพระพุทธศาสนา สถานการณ์ความขดัแยง้ต่างๆในอดีตนั้น ส่งผลให้ความเช่ือมัน่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดความเส่ือมถอยลงอยา่งชดัเจน บรรดาเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่
การแตกความสามคัคีในสมยัพุทธกาล คือ การทะเลาะกนัของภิกษุชาวเมืองโกศามพี (บาลีใชค้  าว่า 
โกสัมพี : ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงัของโบราณสถานในหมู่บา้นเล็กๆช่ือ โกสัม (Kosam) ริม
ฝ่ังแม่น ้ า ยมุนา ห่างจากเมืองอลัลาหะบาด ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ประมาณ 59 กิโลเมตร) 
(Kusalasai, 2002: 72) จนภิกษุแตกออกเป็น 2 ฝ่าย แมว้า่ ช่วงเวลาดงักล่าวพระพุทธเจา้ยงัคงทรงพระ
ชนมชี์พอยูก่็ตาม ในช่วงแรกของความขดัแยง้ พระพุทธองคท์รงพยายาม  ไกล่เกล่ีย ตกัเตือนให้ภิกษุ
ท่ีเป็นคู่ขดัแยง้มีความเอ้ืออาทร ให้อภยัและหันกลบัมาสามคัคีกนั แต่ไม่เป็นผล ในท่ีสุด พระพุทธ
องค์ตอ้งเสด็จออกจากเมืองโกศามพีไปประทบัในเขตเมืองศราวสัตี  (บาลีใช้ค  าว่า สาวตัถี : นคร
หลวงของแควน้โกศล แควน้โกศลตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาหิมาลยักบัแม่น ้ าคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศ
เหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวนัออกจดแควน้กาสีต่อกบัแควน้มคธ ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกจด
แม่น ้าคงคา, เมืองสาวตัถีเป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจา้ประทบั
จ าพรรษาท่ีเมืองน้ีมากท่ีสุด รวมถึง 25 พรรษา ปัจจุบนัเรียกวา่ สะเหต-มะเหต (Sahet-Mahet) ล่าสุด 
ไดร้ื้อฟ้ืนช่ือในภาษาสันสกฤตข้ึนมาใช้ คือ ศราวสัตี (P. A. Payutto. 2009: 444-445) ซ่ึงหลกัฐาน
ดงักล่าว มีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี นอกจากนั้น ยงัปรากฏในฉบบัภาษาสันสกฤต 
เร่ืองโกศามพกวสัตุ ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ อีกช้ินหน่ึงดว้ย 
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โกสัมพี : ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงัของโบราณสถานในหมู่บา้นเล็กๆช่ือ โกสัม (Kosam) ริม
ฝ่ังแม่น ้ า ยมุนา ห่างจากเมืองอลัลาหะบาด ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ประมาณ 59 กิโลเมตร) 
(Kusalasai, 2002: 72) จนภิกษุแตกออกเป็น 2 ฝ่าย แมว้า่ ช่วงเวลาดงักล่าวพระพุทธเจา้ยงัคงทรงพระ
ชนมชี์พอยูก่็ตาม ในช่วงแรกของความขดัแยง้ พระพุทธองคท์รงพยายาม  ไกล่เกล่ีย ตกัเตือนให้ภิกษุ
ท่ีเป็นคู่ขดัแยง้มีความเอ้ืออาทร ให้อภยัและหันกลบัมาสามคัคีกนั แต่ไม่เป็นผล ในท่ีสุด พระพุทธ
องค์ตอ้งเสด็จออกจากเมืองโกศามพีไปประทบัในเขตเมืองศราวสัตี  (บาลีใช้ค  าว่า สาวตัถี : นคร
หลวงของแควน้โกศล แควน้โกศลตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาหิมาลยักบัแม่น ้ าคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศ
เหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวนัออกจดแควน้กาสีต่อกบัแควน้มคธ ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกจด
แม่น ้าคงคา, เมืองสาวตัถีเป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจา้ประทบั
จ าพรรษาท่ีเมืองน้ีมากท่ีสุด รวมถึง 25 พรรษา ปัจจุบนัเรียกวา่ สะเหต-มะเหต (Sahet-Mahet) ล่าสุด 
ไดร้ื้อฟ้ืนช่ือในภาษาสันสกฤตข้ึนมาใช้ คือ ศราวสัตี (P. A. Payutto. 2009: 444-445) ซ่ึงหลกัฐาน
ดงักล่าว มีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี นอกจากนั้น ยงัปรากฏในฉบบัภาษาสันสกฤต 
เร่ืองโกศามพกวสัตุ ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ อีกช้ินหน่ึงดว้ย 
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คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เป็นคมัภีร์พระวินยัของนิกายมูลสรวาสติวาท ซ่ึงแตกแขนง
ออกมาจากนิกายสรวาสติวาท วินัยของนิกายน้ีมีเหลืออยู่แต่ในส านวนแปลภาษาทิเบตเท่านั้ น 
ส านวนจีนมีแปลบางส่วน (Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation.  1993: 69, 85)  มี เ น้ือหา
สอดคล้องกบัพระวินัยปิฎกของฝ่ายเถรวาท โดยศาสตราจารย ์ เอส เลวี่ (S.  Levi) สันนิษฐานว่า 
“คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ น่าจะถูกแต่งข้ึนก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 3 หรือพุทธศตวรรษท่ี 8 แต่
แต่งไม่เสร็จ” และไม่ปรากฏวา่เกิดท่ีใด เวลาใด ใครเป็นผูแ้ต่ง แต่สันนิษฐานวา่ น่าจะรจนาข้ึนในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 (Vagci,  1967: XIII) ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤต
พนัทาง (Hybrid Sanskrit) หรือสันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี (Mixed Sanskrit) ซ่ึงเป็นภาษาสันสกฤต
ท่ีใชใ้นการบนัทึกหลกัธรรมค าสอนและเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาของ  2 นิกาย คือ นิกายสรวา
สติวาท และนิกายมหายาน (Sarapadnuek,  1993: 147) สาเหตุท่ีใช้ภาษาสันสกฤตบนัทึกค าสอน
น่าจะมาจากอาจารย์คนแรกของนิกายน้ีคือ ท่านราหุลภทัร ซ่ึงเกิดในวรรณะกษตัริย์ ดังนั้น จึง
เลือกใชภ้าษาสันสกฤตอนัเป็นภาษาของผูเ้กิดในวรรณะสูงบนัทึกค าสอน (Pothinanta,  2000: 296; 
Moonsarn,  2009: 11)   

ปัจจุบนัการศึกษา และแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตในประเทศไทย ยงัไม่
แพร่หลายนกั จากความส าคญัทั้งดา้นเน้ือหาและประวติัศาสตร์อนัยาวนานของคมัภีร์ ดงันั้น ผูว้ิจยั  
จึงเห็นสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้และแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ จากภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัคมัภีร์วินยัปิฎกภาษาบาลี ของนิกายเถรวาทด้วย หวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ  
 2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ 
พร้อมทั้งศึกษาลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง แตกต่างจากพระวนิยัปิฎกของนิกายเถรวาท 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจยั เร่ือง “ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ”  
ผูว้ิจยัใชค้มัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ฉบบัภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครีซ่ึงมี ศีตางศุเศขร วากจิ                           

 
 

( SitamsusekharVagci ) เป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1967 เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยเร่ือง        
โกศามพกวัสตุ  เปรียบเทียบเน้ือหาส่วนท่ีตรงกันและแตกต่างกันในพระวินัยปิฎก โดยใช้
พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ ภาษาบาลี และภาษาไทย พ.ศ. 2525 เป็นหลกั 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 การวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เอกสาร  (Documentary Research) มีขั้ นตอนด าเนินการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปริวรรตคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากอกัษรเทวนาครีเป็น
อกัษรไทย 
 2. แปลความคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาไทย 
 3. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 4. จดัล าดบัและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลการศึกษา 
 6. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 จากการวจิยั เร่ือง “ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิย 
วสัตุ” โดยผูว้จิยั ปริวรรต และแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากอกัษร 
เทวนาครีเป็นอกัษรไทย รวบรวม ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จดัล าดบั และเรียบเรียงขอ้มูล น า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ปรากฏผลการศึกษา 3 
ประเด็นหลกั ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอไปตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 2. ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-   วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
  2.1 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
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คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เป็นคมัภีร์พระวินยัของนิกายมูลสรวาสติวาท ซ่ึงแตกแขนง
ออกมาจากนิกายสรวาสติวาท วินัยของนิกายน้ีมีเหลืออยู่แต่ในส านวนแปลภาษาทิเบตเท่านั้ น 
ส านวนจีนมีแปลบางส่วน (Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation.  1993: 69, 85)  มี เ น้ือหา
สอดคล้องกบัพระวินัยปิฎกของฝ่ายเถรวาท โดยศาสตราจารย ์ เอส เลวี่ (S.  Levi) สันนิษฐานว่า 
“คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ น่าจะถูกแต่งข้ึนก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 3 หรือพุทธศตวรรษท่ี 8 แต่
แต่งไม่เสร็จ” และไม่ปรากฏวา่เกิดท่ีใด เวลาใด ใครเป็นผูแ้ต่ง แต่สันนิษฐานวา่ น่าจะรจนาข้ึนในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 (Vagci,  1967: XIII) ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤต
พนัทาง (Hybrid Sanskrit) หรือสันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี (Mixed Sanskrit) ซ่ึงเป็นภาษาสันสกฤต
ท่ีใชใ้นการบนัทึกหลกัธรรมค าสอนและเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาของ  2 นิกาย คือ นิกายสรวา
สติวาท และนิกายมหายาน (Sarapadnuek,  1993: 147) สาเหตุท่ีใช้ภาษาสันสกฤตบนัทึกค าสอน
น่าจะมาจากอาจารย์คนแรกของนิกายน้ีคือ ท่านราหุลภทัร ซ่ึงเกิดในวรรณะกษตัริย์ ดังนั้น จึง
เลือกใชภ้าษาสันสกฤตอนัเป็นภาษาของผูเ้กิดในวรรณะสูงบนัทึกค าสอน (Pothinanta,  2000: 296; 
Moonsarn,  2009: 11)   

ปัจจุบนัการศึกษา และแปลคมัภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตในประเทศไทย ยงัไม่
แพร่หลายนกั จากความส าคญัทั้งดา้นเน้ือหาและประวติัศาสตร์อนัยาวนานของคมัภีร์ ดงันั้น ผูว้ิจยั  
จึงเห็นสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้และแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ จากภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัคมัภีร์วินยัปิฎกภาษาบาลี ของนิกายเถรวาทด้วย หวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ  
 2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ 
พร้อมทั้งศึกษาลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง แตกต่างจากพระวนิยัปิฎกของนิกายเถรวาท 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจยั เร่ือง “ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ”  
ผูว้ิจยัใชค้มัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ฉบบัภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครีซ่ึงมี ศีตางศุเศขร วากจิ                           

 
 

( SitamsusekharVagci ) เป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1967 เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยเร่ือง        
โกศามพกวัสตุ  เปรียบเทียบเน้ือหาส่วนท่ีตรงกันและแตกต่างกันในพระวินัยปิฎก โดยใช้
พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ ภาษาบาลี และภาษาไทย พ.ศ. 2525 เป็นหลกั 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 การวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เอกสาร  (Documentary Research) มีขั้ นตอนด าเนินการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปริวรรตคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากอกัษรเทวนาครีเป็น
อกัษรไทย 
 2. แปลความคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาไทย 
 3. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 4. จดัล าดบัและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลการศึกษา 
 6. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 จากการวจิยั เร่ือง “ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิย 
วสัตุ” โดยผูว้จิยั ปริวรรต และแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ เร่ืองโกศามพกวสัตุ จากอกัษร 
เทวนาครีเป็นอกัษรไทย รวบรวม ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จดัล าดบั และเรียบเรียงขอ้มูล น า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ปรากฏผลการศึกษา 3 
ประเด็นหลกั ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอไปตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 2. ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-   วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
  2.1 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
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  2.2 พุทธานุญาตใหส้งฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  2.3 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาท่ีชดัเจนตรงกบัฉบบัภาษาบาลี 
 3. ความแตกต่างดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
  3.1 ภาษาและรูปแบบการประพนัธ์ 
  3.2 เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ 
  3.3 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 
 

1. ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุเกิดข้ึนในคราวท่ี
พระพุทธเจา้ประทบัอยู่ท่ีโฆษิตาราม (บาลีใช้ค  าว่า โฆสิตาราม ช่ือวดัส าคญัในกรุงโกสัมพี คร้ัง
พุทธกาล พระพุทธเจา้เคยประทบัหลายคร้ัง เช่น คราวภิกษุชาวโกสัมพี มีความแตกแยกกนั) (P. A. 
Payutto,  2009: 55) โดยภิกษุรูปหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ เป็นผูท้รงความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวาร
มาก แต่ประพฤติผดิวนิยัไดเ้ดินทางมาจากเมืองไวศาลี (บาลีใชค้  าวา่ เวสาลี นครหลวงของแควน้วชัชี 
ปัจจุบันคือหมู่บ้าน Basrah ในจังหวดัมุซัฟฟรปุระ (Muzaffarpur) รัฐพิหาร) (Kusalasai, K & R,  
2002: 72: 67) เม่ือเดินทางมาถึงเมืองโกศามพี ภิกษุชาวเมืองไวศาลีรูปน้ี ไดเ้ขา้ไปหาภิกษุชาวเมือง
โกศามพีซ่ึงเป็นเพื่อนกนั เม่ือพบปะทกัทายกนัแลว้ ไดส้าธยายพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม 
ต่อกนั แต่ภิกษุทั้ง 2 รูป ต่างแจง้ว่าพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม ท่ีอีกฝ่ายสาธยายอยู่นั้นไม่
ถูกตอ้ง ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับค าแนะน า มีความเห็นวา่ส่ิงท่ีตนสาธยายนั้นถูกตอ้ง เกิดการทะเลาะกนั
ข้ึน ภิกษุในเมืองโกศามพีจึงแตกเป็น 2 ฝ่ายตามความเห็นอาจารยข์องตน 
 ต่อมาภายหลงั ภิกษุชาวเมืองไวศาลีผูมี้ลูกศิษยจ์  านวนมาก ไดเ้ขา้ไปท ากิจในห้องส้วม และ
เหลือน ้ าคา้งไวใ้นขนั ภิกษุชาวเมืองโกศามพีเขา้ไปในห้องส้วมภายหลงั เห็นขนัมีน ้ าเหลืออยู ่จึงน า
เร่ืองดงักล่าวไปบอกศิษยข์องตนว่า ภิกษุชาวเมืองไวศาลีเหลือน ้ าท่ีใช้แลว้ไวใ้นขนัวางไวใ้นห้อง
ส้วม และร่วมกนัโจทยอ์าบติัต่อภิกษุชาวเมืองไวศาลี แต่เธอก็ไม่ยอมรับวา่เป็นอาบติั และเห็นวา่ตน
ถูกยกวตัร (การเพิกถอนสิทธิ อ านาจ หนา้ท่ี ไม่ใหเ้สมอกบัคนอ่ืน ในท่ีน้ี รวมถึงการโจทยอ์าบติัดว้ย) 

 
 

(Thitayano,  2008: 89) โดยไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุผล ความขดัแยง้กนัของภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายจึงทวีความ
รุนแรงข้ึนอีกคร้ังดว้ยสาเหตุดงักล่าว 
 พวกภิกษุจึงน าเร่ืองดงักล่าวไปกราบทูลพระพุทธเจา้แมว้่าพระพุทธองค์จะส่งทูตไปแจง้ 
หรือเสด็จไปดว้ยพระองค์เอง เพื่อห้ามไม่ให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายทะเลาะกนั ก็ไม่เป็นผล เม่ือพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ไม่อาจท าให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น เสด็จ
ไปสู่เมือง ศราวสัตี ประทบัอยู่ท่ีเชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ เป็นเวลานานถึง 12 ปี เหล่า
พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองโกศามพี เม่ือไม่ไดอุ้ปัฏฐากพระพุทธเจา้ด้วยปัจจยั 4 เป็นเวลานาน จึง
ปรึกษากนัว่า จะลงโทษภิกษุท่ีเกิดความขดัแยง้กนัทั้ง 2 ฝ่าย โดยการไม่พูดคุยดว้ย ไม่ถวายอาหาร
บิณฑบาต เม่ือภิกษุเหล่านั้นล าบากดว้ยบิณฑบาตจึงส านึกถึงความผดิของตน จึงเดินทางไปเมือง 
ศราวสัตี เพื่อใหพ้ระพุทธเจา้ยกโทษให้ 
 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผูอ้ยูใ่นเมืองศราวสัตี ประกอบดว้ย พระอานนัทะ (โอรสของ
พระเจา้อมิโตทนะ ซ่ึงเป็นน้องชายของพระเจา้สุทโธทนะ พระมารดาของท่านนามว่ากีสาโคตมี 
หลงัจากอุปสมบท ได้ฟังโอวาทจากพระปุณณมนัตานีบุตร ได้บรรลุโสดาบนั หลงัจากนั้นได้รับ
หนา้ท่ีเป็นผูค้อยดูแลรับใชพ้ระพุทธเจา้ และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเลิศกวา่ผูอ่ื้น 5 ดา้น คือ 1. ทรงจ า
พุทธวจนะไดม้ากท่ีสุด 2. เป็นผูมี้สติ 3. เป็นผูมี้แนวทางในการจ าพุทธวจนะ 4. เป็นผูมี้ความเพียร 5. 
เป็นพุทธอุปัฏฐากผูเ้ลิศ ท่านบรรลุพระอรหัตขณะเอนตัวลงนอนในช่วงท าสังคายนาคร้ังแรก 
นิพพานเม่ืออายไุด ้120 พรรษา) (Vannapok,  2005: 51-53) พระนางมหาประชาปติเคาตมี (บาลีใชค้  า
ว่า มหาปชาบดีโคตมี : พระเถรีส าคญัองค์หน่ึง เดิมเป็นธิดาคนยากจนในเมืองสาวตัถี แต่ได้เป็น
สะใภเ้ศรษฐี นางมีบุตรชายหน่ึงคน ต่อมา บุตรชายตาย นางเสียใจมาก อุม้บุตรไปในท่ีต่างๆเพื่อหายา
แกใ้ห้ฟ้ืน กระทัง่ไปพบพระพุทธเจา้ พระองคท์รงสอนดว้ยอบายและประทานโอวาทจนนางบรรลุ
โสดาปัตติผล และบวชในส านกันางภิกษุณี วนัหน่ึงนัง่พิจารณาเปลวประทีปท่ีจุดไวใ้นอุโบสถจน
บรรลุพระอรหตั ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูเ้ลิศดา้นห่มจีวรเศร้าหมอง) (P. A. Payutto,  2009: 23) และ
เศรษฐีช่ืออนาถปิณฑทะ (บาลีใชค้  าวา่ อนาถปิณฑิก : อุบาสกคนส าคญัสมยัพุทธกาล เดิมช่ือสุทตัต์ 
เป็นเศรษฐีในเมืองสาวตัถี ต่อมาไดน้บัถือพระพุทธศาสนาและบรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแรงกลา้ 
สร้างวดัพระเชตวนัถวายพระพุทธเจา้และภิกษุสงฆ์ท่ีเมืองสาวตัถี นอกจากอุปถมัภ์บ ารุงพระภิกษุ
สงฆแ์ลว้ ยงัไดส้งเคราะห์คนยากไร้อนาถามากมายเป็นประจ า จึงไดช่ื้อวา่อนาถบิณฑิกะ แปลวา่ “ผูมี้
กอ้นขา้วเพื่อคนอนาถา” ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นเลิศในหมู่ทายกฝ่ายอุบาสก) (P. A. Payutto.  2009: 487) 
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  2.2 พุทธานุญาตใหส้งฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  2.3 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาท่ีชดัเจนตรงกบัฉบบัภาษาบาลี 
 3. ความแตกต่างดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
  3.1 ภาษาและรูปแบบการประพนัธ์ 
  3.2 เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ 
  3.3 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 
 

1. ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุเกิดข้ึนในคราวท่ี
พระพุทธเจา้ประทบัอยู่ท่ีโฆษิตาราม (บาลีใช้ค  าว่า โฆสิตาราม ช่ือวดัส าคญัในกรุงโกสัมพี คร้ัง
พุทธกาล พระพุทธเจา้เคยประทบัหลายคร้ัง เช่น คราวภิกษุชาวโกสัมพี มีความแตกแยกกนั) (P. A. 
Payutto,  2009: 55) โดยภิกษุรูปหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ เป็นผูท้รงความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวาร
มาก แต่ประพฤติผดิวนิยัไดเ้ดินทางมาจากเมืองไวศาลี (บาลีใชค้  าวา่ เวสาลี นครหลวงของแควน้วชัชี 
ปัจจุบันคือหมู่บ้าน Basrah ในจังหวดัมุซัฟฟรปุระ (Muzaffarpur) รัฐพิหาร) (Kusalasai, K & R,  
2002: 72: 67) เม่ือเดินทางมาถึงเมืองโกศามพี ภิกษุชาวเมืองไวศาลีรูปน้ี ไดเ้ขา้ไปหาภิกษุชาวเมือง
โกศามพีซ่ึงเป็นเพื่อนกนั เม่ือพบปะทกัทายกนัแลว้ ไดส้าธยายพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม 
ต่อกนั แต่ภิกษุทั้ง 2 รูป ต่างแจง้ว่าพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม ท่ีอีกฝ่ายสาธยายอยู่นั้นไม่
ถูกตอ้ง ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับค าแนะน า มีความเห็นวา่ส่ิงท่ีตนสาธยายนั้นถูกตอ้ง เกิดการทะเลาะกนั
ข้ึน ภิกษุในเมืองโกศามพีจึงแตกเป็น 2 ฝ่ายตามความเห็นอาจารยข์องตน 
 ต่อมาภายหลงั ภิกษุชาวเมืองไวศาลีผูมี้ลูกศิษยจ์  านวนมาก ไดเ้ขา้ไปท ากิจในห้องส้วม และ
เหลือน ้ าคา้งไวใ้นขนั ภิกษุชาวเมืองโกศามพีเขา้ไปในห้องส้วมภายหลงั เห็นขนัมีน ้ าเหลืออยู ่จึงน า
เร่ืองดงักล่าวไปบอกศิษยข์องตนว่า ภิกษุชาวเมืองไวศาลีเหลือน ้ าท่ีใช้แลว้ไวใ้นขนัวางไวใ้นห้อง
ส้วม และร่วมกนัโจทยอ์าบติัต่อภิกษุชาวเมืองไวศาลี แต่เธอก็ไม่ยอมรับวา่เป็นอาบติั และเห็นวา่ตน
ถูกยกวตัร (การเพิกถอนสิทธิ อ านาจ หนา้ท่ี ไม่ใหเ้สมอกบัคนอ่ืน ในท่ีน้ี รวมถึงการโจทยอ์าบติัดว้ย) 

 
 

(Thitayano,  2008: 89) โดยไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุผล ความขดัแยง้กนัของภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายจึงทวีความ
รุนแรงข้ึนอีกคร้ังดว้ยสาเหตุดงักล่าว 
 พวกภิกษุจึงน าเร่ืองดงักล่าวไปกราบทูลพระพุทธเจา้แมว้่าพระพุทธองค์จะส่งทูตไปแจง้ 
หรือเสด็จไปดว้ยพระองค์เอง เพื่อห้ามไม่ให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายทะเลาะกนั ก็ไม่เป็นผล เม่ือพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ไม่อาจท าให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น เสด็จ
ไปสู่เมือง ศราวสัตี ประทบัอยู่ท่ีเชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ เป็นเวลานานถึง 12 ปี เหล่า
พราหมณ์คฤหบดีชาวเมืองโกศามพี เม่ือไม่ไดอุ้ปัฏฐากพระพุทธเจา้ด้วยปัจจยั 4 เป็นเวลานาน จึง
ปรึกษากนัว่า จะลงโทษภิกษุท่ีเกิดความขดัแยง้กนัทั้ง 2 ฝ่าย โดยการไม่พูดคุยดว้ย ไม่ถวายอาหาร
บิณฑบาต เม่ือภิกษุเหล่านั้นล าบากดว้ยบิณฑบาตจึงส านึกถึงความผดิของตน จึงเดินทางไปเมือง 
ศราวสัตี เพื่อใหพ้ระพุทธเจา้ยกโทษให้ 
 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผูอ้ยูใ่นเมืองศราวสัตี ประกอบดว้ย พระอานนัทะ (โอรสของ
พระเจา้อมิโตทนะ ซ่ึงเป็นน้องชายของพระเจา้สุทโธทนะ พระมารดาของท่านนามว่ากีสาโคตมี 
หลงัจากอุปสมบท ได้ฟังโอวาทจากพระปุณณมนัตานีบุตร ได้บรรลุโสดาบนั หลงัจากนั้นได้รับ
หนา้ท่ีเป็นผูค้อยดูแลรับใชพ้ระพุทธเจา้ และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเลิศกวา่ผูอ่ื้น 5 ดา้น คือ 1. ทรงจ า
พุทธวจนะไดม้ากท่ีสุด 2. เป็นผูมี้สติ 3. เป็นผูมี้แนวทางในการจ าพุทธวจนะ 4. เป็นผูมี้ความเพียร 5. 
เป็นพุทธอุปัฏฐากผูเ้ลิศ ท่านบรรลุพระอรหัตขณะเอนตัวลงนอนในช่วงท าสังคายนาคร้ังแรก 
นิพพานเม่ืออายไุด ้120 พรรษา) (Vannapok,  2005: 51-53) พระนางมหาประชาปติเคาตมี (บาลีใชค้  า
ว่า มหาปชาบดีโคตมี : พระเถรีส าคญัองค์หน่ึง เดิมเป็นธิดาคนยากจนในเมืองสาวตัถี แต่ได้เป็น
สะใภเ้ศรษฐี นางมีบุตรชายหน่ึงคน ต่อมา บุตรชายตาย นางเสียใจมาก อุม้บุตรไปในท่ีต่างๆเพื่อหายา
แกใ้ห้ฟ้ืน กระทัง่ไปพบพระพุทธเจา้ พระองคท์รงสอนดว้ยอบายและประทานโอวาทจนนางบรรลุ
โสดาปัตติผล และบวชในส านกันางภิกษุณี วนัหน่ึงนัง่พิจารณาเปลวประทีปท่ีจุดไวใ้นอุโบสถจน
บรรลุพระอรหตั ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูเ้ลิศดา้นห่มจีวรเศร้าหมอง) (P. A. Payutto,  2009: 23) และ
เศรษฐีช่ืออนาถปิณฑทะ (บาลีใชค้  าวา่ อนาถปิณฑิก : อุบาสกคนส าคญัสมยัพุทธกาล เดิมช่ือสุทตัต์ 
เป็นเศรษฐีในเมืองสาวตัถี ต่อมาไดน้บัถือพระพุทธศาสนาและบรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแรงกลา้ 
สร้างวดัพระเชตวนัถวายพระพุทธเจา้และภิกษุสงฆ์ท่ีเมืองสาวตัถี นอกจากอุปถมัภ์บ ารุงพระภิกษุ
สงฆแ์ลว้ ยงัไดส้งเคราะห์คนยากไร้อนาถามากมายเป็นประจ า จึงไดช่ื้อวา่อนาถบิณฑิกะ แปลวา่ “ผูมี้
กอ้นขา้วเพื่อคนอนาถา” ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นเลิศในหมู่ทายกฝ่ายอุบาสก) (P. A. Payutto.  2009: 487) 
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เม่ือรู้ข่าววา่เหล่าภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ก าลงัเดินทางมาสู่เมืองศราวสัตี จึงเขา้ไปทูลถามถึงขอ้ท่ีควร
ปฏิบติัต่อภิกษุเหล่านั้น พระพุทธเจา้ ตรัสว่า ไม่ควรสนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ ไม่เหลียวมอง ไม่
ไหว  ้ไม่ให้ทานคือบิณฑบาต และควรจ ากดัขอบเขต ศยนาสนะภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ชาวเมือง
โกศามพี 
 เม่ือภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ส านึกผิดแลว้ พระพุทธเจา้จึงทรงให้หมู่สงฆ์รับภิกษุผูถู้กยกวตัร 
กลบัเขา้หมู่ด้วยด้วยวิธีญติัจตุรถกรรมวาจา (บาลีใช้ค  าว่า ญตัติจตุตถกมัม : กรรมมีญตัติเป็นท่ี 4 
ไดแ้ก่ สังฆกรรมท่ีส าคญั มีการอุปสมบทเป็นตน้ ซ่ึงเม่ือตั้งญตัติแลว้ ตอ้งสวดอนุสาวนา คือ ประกาศ
ขอมติจากสงฆ ์3 หน เพื่อให้สงฆใ์นท่ีประชุมนั้นมีเวลาพิจารณาหลายเท่ียว วา่จะอนุมติัหรือไม่) (P. 
A. Payutto,  2009: 89) 

2. ความสอดคล้องด้านเน้ือหาเร่ืองความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์ มูลสร
วาสติ- วาทวนิยวสัตุ กบั ฉบับภาษาบาล ี
  2.1 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ ท่ี
ปรากฏเน้ือหาสอดคล้องกับฉบบัภาษาบาลี คือ มีมูลเหตุมาจากการท่ีภิกษุโจทย์อาบติักนั เพราะ
สาเหตุการเหลือน ้ าส าหรับช าระลา้งในหอ้งส้วมคา้งไวใ้นขนั ซ่ึงภิกษุฝ่ายโจทยมี์ความเห็นวา่ ภิกษุผู ้
เขา้ห้องส้วมแล้วเหลือน ้ าคา้งไวใ้นขนั ตอ้งเป็นอาบติัทุกกฎ แต่ภิกษุผูถู้กโจทย  ์ไม่ยอมรับว่าเป็น
อาบติั และถูกโจทยด์ว้ยความไม่เป็นธรรม สาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีท  าใหค้วามขดัแยง้ขยายวง
กวา้งข้ึน คือ หวัหนา้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีผูก่้อความขดัแยง้กนัทั้ง 2 ฝ่าย ต่างยดึถือความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่ และการมีบริวาร ลูกศิษยเ์ป็นผูส้นบัสนุนจ านวนมาก ต่างฝ่ายต่างไม่เอ้ือเฟ้ือต่อ
กนั ส่งผลใหส้ถานการณ์บานปลายออกไป   
  2.2 พุทธานุญาตใหส้งฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  การลงโทษท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้สงฆ์รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาท าแก่ภิกษุ
ชาวเมืองโกศามพี นั้น คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ ไม่เหลียวมอง ไม่ไหว ้ไม่ให้ทานคือ
บิณฑบาต และการจ ากดัขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษดว้ยวิธีการดงักล่าว เรียกว่า นิคหกรรม คือ 
การลงโทษตามพระธรรมวินยั, สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้  าความผิด (P. A. Payutto,  2009: 165) 
และเม่ือตรวจสอบถึงความผิดท่ีภิกษุชาวเมืองโกศามพีได้กระท าแลว้นั้น จะตอ้งถูกลงโทษ 2 วิธี
ดว้ยกนั คือ 1. ตชัชนียกรรม กรรมท่ีสงฆท์ าการต าหนิโทษภิกษุผูก่้อความทะเลาะวิวาท ก่ออธิกรณ์

 
 

ในสงฆ์ เป็นผูมี้อาบติัมาก และ 2. อุกเขปนียกรรม การลงโทษท่ีสงฆ์ท าแก่ภิกษุผูต้อ้งอาบติัแต่ไม่
ยอมรับหรือไม่ท าคืน มีความเห็นชัว่ร้าย โดยการไม่ให้สมโภคกบัสงฆ์ คือ ไม่ให้ฉันร่วม ไม่ให้อยู่
ร่วม ไม่ใหมี้สิทธิเสมอกบัภิกษุทั้งหลาย (P. A. Payutto,  2009: 101-557) 
  2.3 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาท่ีชดัเจนตรงกบัฉบบัภาษาบาลี 
  เน้ือหาเร่ืองความขัดแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติ- วา
ทวินยวสัตุ และเน้ือหาจากพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ท่ีแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า น่าจะน าเคา้
โครงหลกัมาจากแหล่งเดียวกนั คือ การน านิทานแทรกและนิทานคาถา เร่ืองเดียวกนั คือทีฆาวุกุมาร 
ในฝ่ายภาษาบาลี และทีรฆิลสูตร ในฝ่ายภาษาสันสกฤต มาแสดงไวท้ั้ง 2 คมัภีร์ ดงัตวัอยา่ง 
 

นิทานคาถาฝ่ายบาลี 
   น หิ เวเรน เวรานิ                   สมฺมนฺตีธ กุทาจน  
             อเวเรน จ สมฺมนฺติ                   เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ 
     (Vinayapitaka mahavagga Vol. 2, 247/336) 
      

นิทานคาถาฝ่ายสันสกฤต 
   น หิ ไวเรณ ไวราณิ  ศามฺยนฺตี ห กทาจน | 
   กฺษานฺตฺยา ไวราณิ ศามฺยนฺติ  เอว ธรฺมะ สนาตนะ || 
       (Vagci, S. 1967: 1.264) 

ค าแปล 
ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลาย ไม่สงบระงบัเพราะเวรเลย | 

           เวรทั้งหลาย สงบระงบัดว้ยความอดกลั้น น้ีเป็นธรรมอนันิรันดร์ || 
  

3. ความแตกต่างด้านเน้ือหาเร่ืองความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพใีนคัมภีร์มูล-สรวา
สติ- วาทวนิยวสัตุกบัฉบับภาษาบาล ี
  3.1 ภาษาและรูปแบบการประพนัธ์ 
  เป็นท่ีชดัเจนว่า มีความแตกต่างดา้นภาษาท่ีใช้ในการประพนัธ์ เร่ืองความขดัแยง้
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี โดยคมัภีร์มูลสรวา
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เม่ือรู้ข่าววา่เหล่าภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ก าลงัเดินทางมาสู่เมืองศราวสัตี จึงเขา้ไปทูลถามถึงขอ้ท่ีควร
ปฏิบติัต่อภิกษุเหล่านั้น พระพุทธเจา้ ตรัสว่า ไม่ควรสนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ ไม่เหลียวมอง ไม่
ไหว  ้ไม่ให้ทานคือบิณฑบาต และควรจ ากดัขอบเขต ศยนาสนะภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ชาวเมือง
โกศามพี 
 เม่ือภิกษุผูก่้อความขดัแยง้ส านึกผิดแลว้ พระพุทธเจา้จึงทรงให้หมู่สงฆ์รับภิกษุผูถู้กยกวตัร 
กลบัเขา้หมู่ด้วยด้วยวิธีญติัจตุรถกรรมวาจา (บาลีใช้ค  าว่า ญตัติจตุตถกมัม : กรรมมีญตัติเป็นท่ี 4 
ไดแ้ก่ สังฆกรรมท่ีส าคญั มีการอุปสมบทเป็นตน้ ซ่ึงเม่ือตั้งญตัติแลว้ ตอ้งสวดอนุสาวนา คือ ประกาศ
ขอมติจากสงฆ ์3 หน เพื่อให้สงฆใ์นท่ีประชุมนั้นมีเวลาพิจารณาหลายเท่ียว วา่จะอนุมติัหรือไม่) (P. 
A. Payutto,  2009: 89) 

2. ความสอดคล้องด้านเน้ือหาเร่ืองความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์ มูลสร
วาสติ- วาทวนิยวสัตุ กบั ฉบับภาษาบาล ี
  2.1 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ ท่ี
ปรากฏเน้ือหาสอดคล้องกับฉบบัภาษาบาลี คือ มีมูลเหตุมาจากการท่ีภิกษุโจทย์อาบติักนั เพราะ
สาเหตุการเหลือน ้ าส าหรับช าระลา้งในหอ้งส้วมคา้งไวใ้นขนั ซ่ึงภิกษุฝ่ายโจทยมี์ความเห็นวา่ ภิกษุผู ้
เขา้ห้องส้วมแล้วเหลือน ้ าคา้งไวใ้นขนั ตอ้งเป็นอาบติัทุกกฎ แต่ภิกษุผูถู้กโจทย  ์ไม่ยอมรับว่าเป็น
อาบติั และถูกโจทยด์ว้ยความไม่เป็นธรรม สาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีท  าใหค้วามขดัแยง้ขยายวง
กวา้งข้ึน คือ หวัหนา้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีผูก่้อความขดัแยง้กนัทั้ง 2 ฝ่าย ต่างยดึถือความคิดเห็น
ของตนเองเป็นใหญ่ และการมีบริวาร ลูกศิษยเ์ป็นผูส้นบัสนุนจ านวนมาก ต่างฝ่ายต่างไม่เอ้ือเฟ้ือต่อ
กนั ส่งผลใหส้ถานการณ์บานปลายออกไป   
  2.2 พุทธานุญาตใหส้งฆล์งโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 
  การลงโทษท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้สงฆ์รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาท าแก่ภิกษุ
ชาวเมืองโกศามพี นั้น คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ ไม่เหลียวมอง ไม่ไหว ้ไม่ให้ทานคือ
บิณฑบาต และการจ ากดัขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษดว้ยวิธีการดงักล่าว เรียกว่า นิคหกรรม คือ 
การลงโทษตามพระธรรมวินยั, สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้  าความผิด (P. A. Payutto,  2009: 165) 
และเม่ือตรวจสอบถึงความผิดท่ีภิกษุชาวเมืองโกศามพีได้กระท าแลว้นั้น จะตอ้งถูกลงโทษ 2 วิธี
ดว้ยกนั คือ 1. ตชัชนียกรรม กรรมท่ีสงฆท์ าการต าหนิโทษภิกษุผูก่้อความทะเลาะวิวาท ก่ออธิกรณ์

 
 

ในสงฆ์ เป็นผูมี้อาบติัมาก และ 2. อุกเขปนียกรรม การลงโทษท่ีสงฆ์ท าแก่ภิกษุผูต้อ้งอาบติัแต่ไม่
ยอมรับหรือไม่ท าคืน มีความเห็นชัว่ร้าย โดยการไม่ให้สมโภคกบัสงฆ์ คือ ไม่ให้ฉันร่วม ไม่ให้อยู่
ร่วม ไม่ใหมี้สิทธิเสมอกบัภิกษุทั้งหลาย (P. A. Payutto,  2009: 101-557) 
  2.3 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาท่ีชดัเจนตรงกบัฉบบัภาษาบาลี 
  เน้ือหาเร่ืองความขัดแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติ- วา
ทวินยวสัตุ และเน้ือหาจากพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี ท่ีแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า น่าจะน าเคา้
โครงหลกัมาจากแหล่งเดียวกนั คือ การน านิทานแทรกและนิทานคาถา เร่ืองเดียวกนั คือทีฆาวุกุมาร 
ในฝ่ายภาษาบาลี และทีรฆิลสูตร ในฝ่ายภาษาสันสกฤต มาแสดงไวท้ั้ง 2 คมัภีร์ ดงัตวัอยา่ง 
 

นิทานคาถาฝ่ายบาลี 
   น หิ เวเรน เวรานิ                   สมฺมนฺตีธ กุทาจน  
             อเวเรน จ สมฺมนฺติ                   เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ 
     (Vinayapitaka mahavagga Vol. 2, 247/336) 
      

นิทานคาถาฝ่ายสันสกฤต 
   น หิ ไวเรณ ไวราณิ  ศามฺยนฺตี ห กทาจน | 
   กฺษานฺตฺยา ไวราณิ ศามฺยนฺติ  เอว ธรฺมะ สนาตนะ || 
       (Vagci, S. 1967: 1.264) 

ค าแปล 
ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลาย ไม่สงบระงบัเพราะเวรเลย | 

           เวรทั้งหลาย สงบระงบัดว้ยความอดกลั้น น้ีเป็นธรรมอนันิรันดร์ || 
  

3. ความแตกต่างด้านเน้ือหาเร่ืองความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพใีนคัมภีร์มูล-สรวา
สติ- วาทวนิยวสัตุกบัฉบับภาษาบาล ี
  3.1 ภาษาและรูปแบบการประพนัธ์ 
  เป็นท่ีชดัเจนว่า มีความแตกต่างดา้นภาษาท่ีใช้ในการประพนัธ์ เร่ืองความขดัแยง้
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี โดยคมัภีร์มูลสรวา
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สติ- วาทวินยวสัตุ ใช้ภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤตพันทาง (Hybrid Sanskrit) หรือ
สันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซ่ึงใช้ในการรจนาหลกัธรรมค าสอน
และเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา ตามท่ีแสดงแลว้ในตอนตน้ ส่วนรูปแบบการประพนัธ์ มีความ
แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  รูปแบบการประพนัธ์ เป็นแบบผสมกนัระหว่างร้อยกรองผสมกบัร้อยแกว้ โดยใช้
บทร้อยกรองเป็นบทน าเขา้เร่ืองราว หรือ อุทเทสคาถา ซ่ีงในคมัภีร์น้ีใช้ค  าว่า อุทฺทานมฺ (uddanam)        
(Charernnaew,  2013: 34) เป็นลกัษณะการน าเฉพาะค าท่ีเป็นประเด็นส าคญัมาวางไวต้น้เร่ือง ใน
รูปแบบของร้อยกรองเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงเร่ืองน้ีๆ  เช่น 
 (โกศามฺพกวสฺตุนิ) อุทฺทานมฺ | 
   โกศามฺพกาน า กลโห นานาวาทศฺจภิกฺษุภะ| 
   ปาเฐววิทมานาน า ทีรฺฆิกสฺย จ จาริกา ||1|| 
   ภฺฤคุศฺจลวณาคาเรรกฺษิโต วนษณฺฑหสฺตินา | 
   อนิรุทฺธศฺเจติ กฺฤตฺวา ศฺราวสฺตฺย  า วฺยปุศามฺยติ ||2|| 
       (Vagci,  1967: 1,259) 
 อุทาน (เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกศามพี) | 
   ความวุน่วาย และการถกเถียงกนั เกิดแก่ภิกษุชาวเมืองโกศามพี | 
   พวกภิกษุทะเลาะกนัในเร่ืองธรรมวนิยั เป็นเวลานาน ||1|| 
   พระมุนี อนัชา้งตวัอยูใ่นราวป่าคุม้ครองแลว้ ในเรือนอนังดงาม | 
   พระอนิรุทธเถระ มาจากเมืองศราวสัตี ท าใหค้วามวุน่วายสงบลง ||2|| 
       
ต่อจากอุทานคาถา จะใชบ้ทร้อยแกว้ในการน าเสนอเน้ือหาหลกัเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
 พุทฺโธ ภควานฺ โกศามฺพฺย  า วิหรติ โฆษิตาราเม | เตน ขลุ สมเยน โกศามฺพโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑ             
วิกฺรานฺตะ สูตฺรธโร วินยธโร มาตฺฤกาธระ | พหวศฺจาศย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวกฺิรานฺตาะวินยธรา        
มาตฺฤกาธราะ | ไวศาลย  า ไวศาลโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑวิกฺรานฺตะ สูตฺรธโร วินยธโร มาตฺฤกาธระ พหวศฺ
จาสฺย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวิกฺรานฺตาะสูตฺรธรา วินยธรา มาตฺฤกาธราะ | (Vagci, S. 1967: 1.259)
 พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ ประทบัอยูท่ี่โฆษิตาราม เมืองโกศามพี| ไดฟั้งมาวา่ สมยันั้น ภิกษุผู ้
ทรงความรู้ในพระสูตร ผูท้รงความรู้ในพระวินยั ผูท้รงความรู้ในพระอภิธรรม ประพฤติล่วงละเมิด

 
 

พระวินยั | ภิกษุผูป้ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้รงความรู้พระวินยั ผูท้รงความรู้พระอภิธรรม รูป
นั้น มีพวกมาก | ภิกษุผูป้ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้รงความรู้ในพระสูตร ผูท้รงความรู้ในพระ
วินยั ผูท้รงความรู้ในพระอภิธรรม เป็นผูก้วา้งขวาง อยูใ่นเมืองไวศาลี ภิกษุผูท้รงความรู้ในพระสูตร 
ผูท้รงความรู้ในพระวนิยั ผูท้รงความรู้ในอภิธรรม รูปนั้น มีพวกมาก |  

3.2 เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ 
 เน้ือหาท่ีไม่ปรากฏในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ แต่ปรากฏในฉบบัภาษา 
บาลี ไดแ้ก่ 
  1. ไม่ปรากฏเน้ือหานิทานแทรก เร่ืองทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบบัภาษา
บาลี มีเพียงการน านิทานคาถาจากเร่ืองดงักล่าวมาแสดงไว ้ 
  2. ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้นพาลกโลณ
การกคาม และพระสารีบุตร ถามถึง ธรรมวาทีวตัถุ 18 ประการ  

3. ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จถึงต าบลปาริเลยยกะ และไดรั้บการดูแล 
รับใชโ้ดยชา้งช่ือปาริเลยยกะ 
 3.3 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 
  ส าหรับเน้ือหาส่วนท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ แต่ไม่
ปรากฏในฉบบัภาษาบาลี ไดแ้ก่ 
  1. คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ เป็นผูท้รง
ความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมืองไวศาลีและเป็นคู่
ขดัแยง้กบัภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็นการขดัแยง้กนัระหว่างพระ
วนิยัธร   และพระธรรมธร 
  2. ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ปรากฏเน้ือหา ตอนท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่
อาจท าให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีขดัแยง้กนั ให้ปฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น 
เสด็จไปสู่เมืองศราวสัตี ประทบัอยูท่ี่เชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ ไม่เสด็จกลบัมาเมืองโกศามพี
เป็นเวลานานถึง 12 ปีซ่ึงหากพิจารณาจากหลกัฐานดงักล่าว พระชนมพรรษา และพุทธกิจแต่ละ
พรรษาทั้งส้ิน 45 พรรษาของพระพุทธเจา้นั้นจะตอ้งเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี เกิดข้ึนในช่วงการบ าเพญ็พุทธกิจในพรรษาท่ี 9 และพรรษาท่ี 10 ประทบั
ท่ีป่าต าบลปาริเลยยกะ (P. A. Payutto,  2011: 18-19) ซ่ึงสถานการณ์ความขดัแยง้ยงัไม่คล่ีคลาย 
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สติ- วาทวินยวสัตุ ใช้ภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤตพันทาง (Hybrid Sanskrit) หรือ
สันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซ่ึงใช้ในการรจนาหลกัธรรมค าสอน
และเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา ตามท่ีแสดงแลว้ในตอนตน้ ส่วนรูปแบบการประพนัธ์ มีความ
แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  รูปแบบการประพนัธ์ เป็นแบบผสมกนัระหว่างร้อยกรองผสมกบัร้อยแกว้ โดยใช้
บทร้อยกรองเป็นบทน าเขา้เร่ืองราว หรือ อุทเทสคาถา ซ่ีงในคมัภีร์น้ีใช้ค  าว่า อุทฺทานมฺ (uddanam)        
(Charernnaew,  2013: 34) เป็นลกัษณะการน าเฉพาะค าท่ีเป็นประเด็นส าคญัมาวางไวต้น้เร่ือง ใน
รูปแบบของร้อยกรองเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงเร่ืองน้ีๆ  เช่น 
 (โกศามฺพกวสฺตุนิ) อุทฺทานมฺ | 
   โกศามฺพกาน า กลโห นานาวาทศฺจภิกฺษุภะ| 
   ปาเฐววิทมานาน า ทีรฺฆิกสฺย จ จาริกา ||1|| 
   ภฺฤคุศฺจลวณาคาเรรกฺษิโต วนษณฺฑหสฺตินา | 
   อนิรุทฺธศฺเจติ กฺฤตฺวา ศฺราวสฺตฺย  า วฺยปุศามฺยติ ||2|| 
       (Vagci,  1967: 1,259) 
 อุทาน (เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกศามพี) | 
   ความวุน่วาย และการถกเถียงกนั เกิดแก่ภิกษุชาวเมืองโกศามพี | 
   พวกภิกษุทะเลาะกนัในเร่ืองธรรมวนิยั เป็นเวลานาน ||1|| 
   พระมุนี อนัชา้งตวัอยูใ่นราวป่าคุม้ครองแลว้ ในเรือนอนังดงาม | 
   พระอนิรุทธเถระ มาจากเมืองศราวสัตี ท าใหค้วามวุน่วายสงบลง ||2|| 
       
ต่อจากอุทานคาถา จะใชบ้ทร้อยแกว้ในการน าเสนอเน้ือหาหลกัเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
 พุทฺโธ ภควานฺ โกศามฺพฺย  า วิหรติ โฆษิตาราเม | เตน ขลุ สมเยน โกศามฺพโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑ             
วิกฺรานฺตะ สูตฺรธโร วินยธโร มาตฺฤกาธระ | พหวศฺจาศย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวกฺิรานฺตาะวินยธรา        
มาตฺฤกาธราะ | ไวศาลย  า ไวศาลโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑวิกฺรานฺตะ สูตฺรธโร วินยธโร มาตฺฤกาธระ พหวศฺ
จาสฺย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวิกฺรานฺตาะสูตฺรธรา วินยธรา มาตฺฤกาธราะ | (Vagci, S. 1967: 1.259)
 พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ ประทบัอยูท่ี่โฆษิตาราม เมืองโกศามพี| ไดฟั้งมาวา่ สมยันั้น ภิกษุผู ้
ทรงความรู้ในพระสูตร ผูท้รงความรู้ในพระวินยั ผูท้รงความรู้ในพระอภิธรรม ประพฤติล่วงละเมิด

 
 

พระวินยั | ภิกษุผูป้ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้รงความรู้พระวินยั ผูท้รงความรู้พระอภิธรรม รูป
นั้น มีพวกมาก | ภิกษุผูป้ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้รงความรู้ในพระสูตร ผูท้รงความรู้ในพระ
วินยั ผูท้รงความรู้ในพระอภิธรรม เป็นผูก้วา้งขวาง อยูใ่นเมืองไวศาลี ภิกษุผูท้รงความรู้ในพระสูตร 
ผูท้รงความรู้ในพระวนิยั ผูท้รงความรู้ในอภิธรรม รูปนั้น มีพวกมาก |  

3.2 เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ 
 เน้ือหาท่ีไม่ปรากฏในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ แต่ปรากฏในฉบบัภาษา 
บาลี ไดแ้ก่ 
  1. ไม่ปรากฏเน้ือหานิทานแทรก เร่ืองทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบบัภาษา
บาลี มีเพียงการน านิทานคาถาจากเร่ืองดงักล่าวมาแสดงไว ้ 
  2. ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้นพาลกโลณ
การกคาม และพระสารีบุตร ถามถึง ธรรมวาทีวตัถุ 18 ประการ  

3. ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จถึงต าบลปาริเลยยกะ และไดรั้บการดูแล 
รับใชโ้ดยชา้งช่ือปาริเลยยกะ 
 3.3 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 
  ส าหรับเน้ือหาส่วนท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ แต่ไม่
ปรากฏในฉบบัภาษาบาลี ไดแ้ก่ 
  1. คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ เป็นผูท้รง
ความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมืองไวศาลีและเป็นคู่
ขดัแยง้กบัภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็นการขดัแยง้กนัระหว่างพระ
วนิยัธร   และพระธรรมธร 
  2. ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ปรากฏเน้ือหา ตอนท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่
อาจท าให้ภิกษุทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีขดัแยง้กนั ให้ปฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น 
เสด็จไปสู่เมืองศราวสัตี ประทบัอยูท่ี่เชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ ไม่เสด็จกลบัมาเมืองโกศามพี
เป็นเวลานานถึง 12 ปีซ่ึงหากพิจารณาจากหลกัฐานดงักล่าว พระชนมพรรษา และพุทธกิจแต่ละ
พรรษาทั้งส้ิน 45 พรรษาของพระพุทธเจา้นั้นจะตอ้งเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี เกิดข้ึนในช่วงการบ าเพญ็พุทธกิจในพรรษาท่ี 9 และพรรษาท่ี 10 ประทบั
ท่ีป่าต าบลปาริเลยยกะ (P. A. Payutto,  2011: 18-19) ซ่ึงสถานการณ์ความขดัแยง้ยงัไม่คล่ีคลาย 
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สรุปผล 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคใ์นบทความน้ีไว ้2 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาเร่ืองความขดัแยง้ของ
ภิกษุในโกศามฺพกวสัตุ คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในเร่ือง
ความขดัแยง้ของภิกษุในโกศามฺพกวสัตุคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ พร้อมทั้งศึกษาลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึง ความแตกต่างกบัพระวนิยัปิฎกของนิกายเถรวาท มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 จากการปริวรรตและแปลเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติ-           
วาทวนิยวสัตุ พบวา่ ภาษาสันสกฤตท่ีใชป้ระพนัธ์เป็นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤตพนัทาง 
(Hybrid Sanskrit) หรือสันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซ่ึงใช้ในการ
บนัทึกหลกัธรรมค าสอน และเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการประพนัธ์ เป็นแบบผสม
ระหวา่งร้อยแกว้และร้อยกรองสลบักนัไป โดยใชบ้ทร้อยกรองเป็นบทน าเขา้เร่ืองราว และใชบ้ทร้อย
แกว้ในการน าเสนอเน้ือหาหลกั 
 ส่วนการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาและลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง ความแตกต่างกบัพระวินยัปิฎกของ
นิกาย  เถรวาท สามารถสรุปผลการศึกษาได ้3 ประเด็น คือ 

1. ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 2. ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสร
วาสติ- วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ท่ีปรากฏ
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาบาลี คือ มีมูลเหตุมาจากการท่ีภิกษุโจทยอ์าบติักนั เพราะสาเหตุการ
เหลือน ้าส าหรับช าระลา้งในหอ้งส้วมคา้งไวใ้นขนั 
 พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ 
ไม่เหลียวมอง ไม่ไหว ้ไม่ให้ทานคือบิณฑบาต และการจ ากดัขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษด้วย
วธีิการดงักล่าว เรียกวา่ นิคหกรรม คือ การลงโทษตามพระธรรมวินยั สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้  า
ความผดิดว้ยตชัชนียกรรม และอุกเขปนียกรรม 
 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ และเน้ือหาจากพระไตรปิฎก
ฉบบัภาษาบาลี ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ น่าจะน าเคา้โครงหลกัมาจากแหล่งเดียวกนั คือ การน า

 
 

นิทานแทรกและนิทานคาถา เร่ืองเดียวกนั คือทีฆาวุกุมาร ในฝ่ายภาษาบาลี และทีรฆิลสูตร ในฝ่าย
ภาษาสันสกฤตมาแสดงไวท้ั้ง 2 คมัภีร์ 
 3. ความแตกต่างดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลีพบวา่ 

เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ คือ ไม่ปรากฏเน้ือหานิทานแทรก
เร่ืองทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบบัภาษาบาลี มีเพียงการน านิทานคาถาจากเร่ืองดงักล่าวมา
แสดงไว ้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้นพาลกโลณการกคาม เร่ือง
พระสารีบุตรถามถึง ธรรมวาทีวตัถุ 18 ประการ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จถึงต าบลปาริ
เลยยกะ และไดรั้บการดูแลรับใชโ้ดยชา้งปาริเลยยกะ 
 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ กล่าวถึงภิกษุผูไ้ม่ปรากฏช่ือรูป
หน่ึง เป็นผูท้รงความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมือง
ไวศาลี และเป็นคู่ขดัแยง้กบัภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่ เป็นการขดัแยง้กนั
ระหวา่งภิกษุผูท้รงความรู้ดา้นพระวนิยักบัภิกษุผูท้รงความรู้ดา้นพระธรรม 
 คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ปรากฏเน้ือหา ตอนท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่อาจท าให้ภิกษุ
ทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีขดัแยง้กนั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น เสด็จไปสู่เมือง 
ศราวสัตี ประทบัอยูท่ี่เชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ ไม่เสด็จกลบัมาเมืองโกศามพีเป็นเวลานาน
ถึง 12 ปี  
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สรุปผล 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคใ์นบทความน้ีไว ้2 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาเร่ืองความขดัแยง้ของ
ภิกษุในโกศามฺพกวสัตุ คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ 2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในเร่ือง
ความขดัแยง้ของภิกษุในโกศามฺพกวสัตุคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ พร้อมทั้งศึกษาลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึง ความแตกต่างกบัพระวนิยัปิฎกของนิกายเถรวาท มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 จากการปริวรรตและแปลเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติ-           
วาทวนิยวสัตุ พบวา่ ภาษาสันสกฤตท่ีใชป้ระพนัธ์เป็นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤตพนัทาง 
(Hybrid Sanskrit) หรือสันสกฤตผสมกบัภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซ่ึงใช้ในการ
บนัทึกหลกัธรรมค าสอน และเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการประพนัธ์ เป็นแบบผสม
ระหวา่งร้อยแกว้และร้อยกรองสลบักนัไป โดยใชบ้ทร้อยกรองเป็นบทน าเขา้เร่ืองราว และใชบ้ทร้อย
แกว้ในการน าเสนอเน้ือหาหลกั 
 ส่วนการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาและลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง ความแตกต่างกบัพระวินยัปิฎกของ
นิกาย  เถรวาท สามารถสรุปผลการศึกษาได ้3 ประเด็น คือ 

1. ความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ต่อการรับรู้
ของสาธารณชน 
 2. ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคมัภีร์มูลสร
วาสติ- วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลี 
 มูลเหตุความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ท่ีปรากฏ
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาบาลี คือ มีมูลเหตุมาจากการท่ีภิกษุโจทยอ์าบติักนั เพราะสาเหตุการ
เหลือน ้าส าหรับช าระลา้งในหอ้งส้วมคา้งไวใ้นขนั 
 พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ 
ไม่เหลียวมอง ไม่ไหว ้ไม่ให้ทานคือบิณฑบาต และการจ ากดัขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษด้วย
วธีิการดงักล่าว เรียกวา่ นิคหกรรม คือ การลงโทษตามพระธรรมวินยั สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้  า
ความผดิดว้ยตชัชนียกรรม และอุกเขปนียกรรม 
 ความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ และเน้ือหาจากพระไตรปิฎก
ฉบบัภาษาบาลี ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ น่าจะน าเคา้โครงหลกัมาจากแหล่งเดียวกนั คือ การน า

 
 

นิทานแทรกและนิทานคาถา เร่ืองเดียวกนั คือทีฆาวุกุมาร ในฝ่ายภาษาบาลี และทีรฆิลสูตร ในฝ่าย
ภาษาสันสกฤตมาแสดงไวท้ั้ง 2 คมัภีร์ 
 3. ความแตกต่างดา้นเน้ือหาเร่ืองความขดัแยง้ของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมัภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวนิยวสัตุกบัฉบบัภาษาบาลีพบวา่ 

เน้ือหาท่ีขาดหายไปจากคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ คือ ไม่ปรากฏเน้ือหานิทานแทรก
เร่ืองทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบบัภาษาบาลี มีเพียงการน านิทานคาถาจากเร่ืองดงักล่าวมา
แสดงไว ้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้นพาลกโลณการกคาม เร่ือง
พระสารีบุตรถามถึง ธรรมวาทีวตัถุ 18 ประการ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จถึงต าบลปาริ
เลยยกะ และไดรั้บการดูแลรับใชโ้ดยชา้งปาริเลยยกะ 
 เน้ือหาท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาในคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวนิยวสัตุ กล่าวถึงภิกษุผูไ้ม่ปรากฏช่ือรูป
หน่ึง เป็นผูท้รงความรู้ในพระไตรปิฎก และมีบริวารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมือง
ไวศาลี และเป็นคู่ขดัแยง้กบัภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่ เป็นการขดัแยง้กนั
ระหวา่งภิกษุผูท้รงความรู้ดา้นพระวนิยักบัภิกษุผูท้รงความรู้ดา้นพระธรรม 
 คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ปรากฏเน้ือหา ตอนท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่อาจท าให้ภิกษุ
ทั้ง 2 ฝ่าย ท่ีขดัแยง้กนั ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งได ้จึงเหาะข้ึนบนทอ้งฟ้า โดยไม่มีผูใ้ดเห็น เสด็จไปสู่เมือง 
ศราวสัตี ประทบัอยูท่ี่เชตวนั อารามของอนาถปิณฑทะ ไม่เสด็จกลบัมาเมืองโกศามพีเป็นเวลานาน
ถึง 12 ปี  
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2) เพื่อศึกษาหลกัธรรมและทฤษฎีจิตวทิยาส าหรับการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุ3. 
เพื่อน าเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา ใชก้าร
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซ่ึง
เป็นผูสู้งอายุ อายุ 60-75 ปี ท่ีพึ่ งพาตนเองได ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ ขอ้แนวค าถาม รวมทั้ง 
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การด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวิทยา ประกอบดว้ย 2 กระบวนการยอ่ย คือ 1) กระบวนการพฒันา 
สร้างเสริมทศันคติเชิงบวกต่อชีวิต   ดว้ยวธีิ ติดตามข่าวสารโลกสมยัใหม่ นโยบายในอนาคต ผลิตผล
ทางนวตักรรมใหม่ๆ  ใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และการสร้างเสริมคุณลกัษณะของอิทธิบาท
4 ด้วยวิธีการฝึกสมาธิภาวนา อย่างสม ่าเสมอ  และการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ ให้ได้ผลงาน
ออกมาอย่างดี มีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  เป็นความภาคภูมิใจและเกิดปีติ  2) 
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ฝึกสมาธิ ให้เกิดสติและปัญญา เม่ือพบปัญหาท่ีปรากฏ ให้แสวงหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และ
ด าเนินการแกไ้ข ดว้ยตนเองใหห้มดส้ินไป 
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Abstract 

A Self- Reliance Process in the way of life for the elders according to the Buddhist 
Psychology comprises three objectives 1)  to study the conditional character of factors in the self-
reliance in the way of life for the elderly; 2)  to study the Buddhadhamma and psychological theory 
for a self-reliance in the way of life for the elderly; and 3) to present the self-reliance process in the 
way of life for the elderly based on Buddhist Psychology.  This is a qualitative research in nature. 
The researcher uses an in- depth interview from the key informants who are scholars, specialists in 
the elderly’ s way of life, academics in the fields of psychology and Buddhism and a focus group 
discussion of the self-reliant elderly aged between 60-75 years is also done. A content analysis and 
inductive analysis with the descriptive explanation are used for analyzing data. 

A self- reliance process of living lifestyle for elderly people with Buddhist Psychology 
consists of two sub- processes: 1)  process of development, enhancing positive thinking with 
following the world news, future policy, innovative, keeping learning forever and promoting of 
having the qualities of Iddhipada 4 by practicing frequently meditation, performing activities with 
intention to get a good and valuable performance for ourselves and others and finally be proud and 
be happy, 2)   process of improvement and resolve the problems that occurred inside their elderly 
people by practicing self- learning, knowing practicing meditation to get consciousness and 
mindfulness.   When they face the problems, they can find out the causes, the solutions and then 
implement by themselves. 
 
Keyword: self-reliant process , elder, Buddhist psychology 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
เน่ืองดว้ยสภาวะ ของการสูงวยัของประชากรไดถู้กก าหนดให้เป็นหน่ึงในประเด็นการ

วิจยัส าคญั เพราะมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งมากของภาครัฐ เอกชน และครอบครัวท่ีตอ้งด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อคุม้ครอง ส่งเสริมและ
สนบัสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสู้งอายุ ทั้งในเร่ืองสวสัดิการและสุขภาพอนามยั 
นอกจากน้ีสัดส่วนประชากรสูงอายุยงัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง ประเทศไทยจึงกลายเป็น
สังคมสูงอายุไปแล้ว  (National research council of Thailand, 2013-2016) สังคมผู ้สูงอายุนั้ นเกิด
ข้ึนกบัหลายๆประเทศ บางสังคมอาจจะจดัการรับมือไดดี้กว่า ในแง่ท่ีคุน้ชินกบัการเป็นครอบครัว
เด่ียว และการพึ่งพาตนเอง ขณะท่ีสังคมไทยนั้นดูเหมือนก าลงัยืนอยูร่ะหวา่งจุดเปล่ียนผา่น ระหวา่ง
สังคมยคุเก่าและใหม่   

Seedsman ศึกษาพบว่าประชากรมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึนอีก27ปี เป็นผลมาจากอตัราการเกิด
และอตัราการตายต ่า (Seedsman , 2004) จากตวัเลขการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็นว่าในปี
พ.ศ. 2566  ประชากรอายุ 60ปีข้ึนไปในประเทศมีจ านวน 14.1ล้านคน คิดเป็นร้อยละ21ของ
ประชากรทั้งหมด กล่าวคือประเทศไทยกลายเป็นสังคมผูสู้งวยัอย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่า 
ผูสู้งอายุจะกลายเป็นภาระและในทางหน่ึง คนสูงอายุตอ้งพึ่งพาตนเองมากข้ึนและในปีพ.ศ.2576 จะ
มีประชากรสูงอายุ 60ปีข้ึนไปถึง18.7ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  29 (National research council of 
Thailand, 2013-2016 ) สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน ประกอบกบั
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคมมีความเจริญทางวตัถุมาก
ข้ึน วิถีชีวิตไทยของผูค้นแบบดงัเดิมก็เปล่ียนไป จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายก็
ลดขนาดลงเหลือเป็นครอบครัวเด่ียว ท าใหรู้ปแบบความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนไป  

ผูสู้งอายุไทยอาศยัอยูต่ามล าพงัเพิ่มมากข้ึน รูปแบบการอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุในลกัษณะ
การอยูต่ามล าพงัคนเดียว หรืออยูต่ามล าพงักบัคู่สมรส มีสัดส่วนท่ีสูงข้ึน ในอนาคตก็ยอ่มจะมีผลต่อ
การดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว  จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีกล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ ท าใหผู้สู้งอายถูุก
ทอดทิ้งให้อยูต่ามล าพงัมากข้ึน ตอ้งดูแลและพึ่งพาตนเองมากข้ึน ตอ้งหารายไดด้ว้ยตนเองเพื่อความ
อยู่รอด จึงกลายเป็นปัญหา และเป็นเร่ืองส าคัญท่ีคุกคามผูสู้งอายุทั้ งด้านร่างกาย และจิตใจจน
กลายเป็นปัญหาระดบัประเทศ ในท่ีสุดผูสู้งอายุจึงตอ้งเตรียมพร้อมรับมือ และปรับตวัเพื่อให้การ
ด าเนินชีวติดว้ยการพึ่งพาตนเองได ้(Siriwongpakhon, 2013) 
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เน่ืองดว้ยสภาวะ ของการสูงวยัของประชากรไดถู้กก าหนดให้เป็นหน่ึงในประเด็นการ

วิจยัส าคญั เพราะมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งมากของภาครัฐ เอกชน และครอบครัวท่ีตอ้งด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อคุม้ครอง ส่งเสริมและ
สนบัสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสู้งอายุ ทั้งในเร่ืองสวสัดิการและสุขภาพอนามยั 
นอกจากน้ีสัดส่วนประชากรสูงอายุยงัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง ประเทศไทยจึงกลายเป็น
สังคมสูงอายุไปแล้ว  (National research council of Thailand, 2013-2016) สังคมผู ้สูงอายุนั้ นเกิด
ข้ึนกบัหลายๆประเทศ บางสังคมอาจจะจดัการรับมือไดดี้กว่า ในแง่ท่ีคุน้ชินกบัการเป็นครอบครัว
เด่ียว และการพึ่งพาตนเอง ขณะท่ีสังคมไทยนั้นดูเหมือนก าลงัยืนอยูร่ะหวา่งจุดเปล่ียนผา่น ระหวา่ง
สังคมยคุเก่าและใหม่   

Seedsman ศึกษาพบว่าประชากรมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึนอีก27ปี เป็นผลมาจากอตัราการเกิด
และอตัราการตายต ่า (Seedsman , 2004) จากตวัเลขการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็นว่าในปี
พ.ศ. 2566  ประชากรอายุ 60ปีข้ึนไปในประเทศมีจ านวน 14.1ล้านคน คิดเป็นร้อยละ21ของ
ประชากรทั้งหมด กล่าวคือประเทศไทยกลายเป็นสังคมผูสู้งวยัอย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่า 
ผูสู้งอายุจะกลายเป็นภาระและในทางหน่ึง คนสูงอายุตอ้งพึ่งพาตนเองมากข้ึนและในปีพ.ศ.2576 จะ
มีประชากรสูงอายุ 60ปีข้ึนไปถึง18.7ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  29 (National research council of 
Thailand, 2013-2016 ) สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน ประกอบกบั
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคมมีความเจริญทางวตัถุมาก
ข้ึน วิถีชีวิตไทยของผูค้นแบบดงัเดิมก็เปล่ียนไป จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายก็
ลดขนาดลงเหลือเป็นครอบครัวเด่ียว ท าใหรู้ปแบบความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนไป  

ผูสู้งอายุไทยอาศยัอยูต่ามล าพงัเพิ่มมากข้ึน รูปแบบการอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุในลกัษณะ
การอยูต่ามล าพงัคนเดียว หรืออยูต่ามล าพงักบัคู่สมรส มีสัดส่วนท่ีสูงข้ึน ในอนาคตก็ยอ่มจะมีผลต่อ
การดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว  จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีกล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ ท าใหผู้สู้งอายถูุก
ทอดทิ้งให้อยูต่ามล าพงัมากข้ึน ตอ้งดูแลและพึ่งพาตนเองมากข้ึน ตอ้งหารายไดด้ว้ยตนเองเพื่อความ
อยู่รอด จึงกลายเป็นปัญหา และเป็นเร่ืองส าคัญท่ีคุกคามผูสู้งอายุทั้ งด้านร่างกาย และจิตใจจน
กลายเป็นปัญหาระดบัประเทศ ในท่ีสุดผูสู้งอายุจึงตอ้งเตรียมพร้อมรับมือ และปรับตวัเพื่อให้การ
ด าเนินชีวติดว้ยการพึ่งพาตนเองได ้(Siriwongpakhon, 2013) 
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 นอกจากน้ีพบว่า ความหมายการดูแลตนเองของผูสู้งอายุท่ีอาศยัเพียงล าพงัไดส้องนยัยะ  
คือการใส่ใจดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ และอีกประการคือ การพึ่งพาตนเอง จากการรับรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ผูสู้งอายพุยายามพึ่งตนเองหลีกเล่ียงการพึ่งพาผูอ่ื้น
(Aintarapirom et al, 2008) สอดคล้องกบังานวิจยัของพระสุรชัย อยู่สาโก (Ysako, 2007) ผูสู้งอายุ
เป็นบุคคลส าคญัท่ีลูกหลานและคนในครอบครัวควรตระหนักเอาใจใส่ และเน่ืองจากบุคคลเม่ือเขา้สู่
อายุสูงวยัแล้วย่อมมีปัญหาท่ีเกิดจากกายท่ีเส่ือมสภาพไป ปัญหาจิตใจ ความจ า บุคลิกภาพล้วน
แปรเปล่ียนไปทั้งส้ิน ผูสู้งอายบุางคนจะคิดวา่ตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถ ไม่สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัการเปล่ียนแปลงของตนเองและสภาพแวดลอ้มได ้จึงส่งผลใหผู้สู้งอาย ุ
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพลกัษณะการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ 
2. เพื่อศึกษาหลกัธรรมและทฤษฎีจิตวทิยาส าหรับการกบัการพึ่งพาตนเองในการด าเนิน

ชีวติของผูสู้งอายุ 
3. เพื่อน าเสนอกระบวนการพ่ึงพาตนเองของผูสู้งอายุในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธ

จิตวทิยา 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 กระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา เป็นวิธี
วจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 3ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สภาพ
ลกัษณะปัจจยัการพ่ึงพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุและหลกัพุทธจิตวิทยา โดยศึกษาจาก
เอกสาร  (Documentary study) ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อวเิคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี  
ปัญหาและองค์ประกอบของการพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายุ  หลกัพุทธรรมและจิตวิทยา  ระยะท่ี 2 
วิเคราะห์การพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวทิยาของผูสู้งอายุ  โดยศึกษารายกรณี
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเฉพาะเจาะจง คือ  ผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุ 60-75 ปีทั้งชายและหญิง ไม่มีภาวะ
ทุพพลภาพและนับถือศาสนาพุทธ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน  ผู ้เ ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุและหลกัพุทธจิตวิทยา จ านวน 9 รูป/คน  โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การเขา้อบรม  

 
 

และตรวจสอบขอ้มูลโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชุดแนวค าถาม
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง เคร่ืองบนัทึกภาพเสียงและการจดบนัทึก ระยะท่ี 3 ตรวจสอบ
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา โดยการสนทนากลุ่ม
ผูท้รงคุณวฒิุผู ้ท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการศึกษาหรือดา้นผูสู้งอาย ุจ  านวน ๙รูป/คน วเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ ดว้ยการน าไปจดัเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา  วิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ 
และสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั เขียนงานวจิยัเป็นเชิงพรรณา   
  
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธ
จิตวทิยา สรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. สภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและหลักพุทธ
จิตวทิยา 

1.1 สภาพลกัษณะปัจจยัการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 
1) ผูสู้งอาย ุมีอายรุะหวา่ง 60-75 ปี 2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย เน่ืองจากความเส่ือมของอวยัวะ ท าใหเ้กิดโรค เช่น โรคปวดเม่ือย ขอ้ เอน็ โรคไขมนัในเลือด
สูง เบาหวาน เป็นตน้ ดา้นจิตใจ รู้สึกวา้เหว ่เบ่ือ ซึมเศร้า แยกตวั รายไดล้ดลง เน่ืองจากเกษียณและ
ท างานไม่ไดเ้พราะความเส่ือมของร่างกาย ดา้นสังคม ถูกลดบทบาทเพราะถูกคิดวา่เป็นภาระ แยกตวั 
3) ปัจจยัการพึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง จิตใจดี มีรายไดพ้อเพียง สังคมดี เรียนรู้ตามอธัยาศยั 4) 
การด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ การกิน การอยู ่การใช ้และการมีสังคมในกิจวตัรประจ าวนั 

1.2 หลกัพุทธจิตวทิยาท่ีควรน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพึ่งพาตนเองในการ าเนินชีวิตของ
ผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 1) หลกัพุทธธรรม คือ สร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท 4 เร่ิมจากการสร้างฉนัทะ 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี คือ เห็นผลดี ผลเสีย เลือกส่ิงท่ีตอ้งท า ความเช่ือมัน่ในประโยชน์ของส่ิงท่ีกระท า 
และการมุ่งมัน่กระท าจนบรรลุเป้าหมาย เม่ือฉันทะเกิดแลว้ย่อมท าให้ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา จะเกิด
ตามมาจนครบองค ์2) สร้างทศันคติเชิงบวก ดว้ยการคาดหวงัเป้าหมายท่ีมีคุณค่า เช่น การมีอายุยืน 
การเป็นครูจิตอาสา เช่ือมัน่ในความสามารถตน ในส่ิงท่ีท า ให้เหตุผลเชิงคุณค่า มองหาดา้นดี และ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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คือการใส่ใจดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ และอีกประการคือ การพึ่งพาตนเอง จากการรับรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ผูสู้งอายพุยายามพึ่งตนเองหลีกเล่ียงการพึ่งพาผูอ่ื้น
(Aintarapirom et al, 2008) สอดคล้องกบังานวิจยัของพระสุรชัย อยู่สาโก (Ysako, 2007) ผูสู้งอายุ
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ลกัษณะปัจจยัการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุและหลกัพุทธจิตวิทยา โดยศึกษาจาก
เอกสาร  (Documentary study) ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อวเิคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี  
ปัญหาและองค์ประกอบของการพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายุ  หลกัพุทธรรมและจิตวิทยา  ระยะท่ี 2 
วิเคราะห์การพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวิทยาของผูสู้งอายุ  โดยศึกษารายกรณี
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเฉพาะเจาะจง คือ  ผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุ 60-75 ปีทั้งชายและหญิง ไม่มีภาวะ
ทุพพลภาพและนับถือศาสนาพุทธ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน  ผู ้เ ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุและหลกัพุทธจิตวิทยา จ านวน 9 รูป/คน  โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การเขา้อบรม  

 
 

และตรวจสอบขอ้มูลโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชุดแนวค าถาม
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง เคร่ืองบนัทึกภาพเสียงและการจดบนัทึก ระยะท่ี 3 ตรวจสอบ
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา โดยการสนทนากลุ่ม
ผูท้รงคุณวฒิุผู ้ท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการศึกษาหรือดา้นผูสู้งอาย ุจ  านวน ๙รูป/คน วเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ ดว้ยการน าไปจดัเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา  วิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ 
และสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั เขียนงานวจิยัเป็นเชิงพรรณา   
  
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธ
จิตวทิยา สรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. สภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและหลักพุทธ
จิตวทิยา 

1.1 สภาพลกัษณะปัจจยัการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 
1) ผูสู้งอาย ุมีอายรุะหวา่ง 60-75 ปี 2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย เน่ืองจากความเส่ือมของอวยัวะ ท าใหเ้กิดโรค เช่น โรคปวดเม่ือย ขอ้ เอน็ โรคไขมนัในเลือด
สูง เบาหวาน เป็นตน้ ดา้นจิตใจ รู้สึกวา้เหว ่เบ่ือ ซึมเศร้า แยกตวั รายไดล้ดลง เน่ืองจากเกษียณและ
ท างานไม่ไดเ้พราะความเส่ือมของร่างกาย ดา้นสังคม ถูกลดบทบาทเพราะถูกคิดวา่เป็นภาระ แยกตวั 
3) ปัจจยัการพึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง จิตใจดี มีรายไดพ้อเพียง สังคมดี เรียนรู้ตามอธัยาศยั 4) 
การด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ การกิน การอยู ่การใช ้และการมีสังคมในกิจวตัรประจ าวนั 

1.2 หลกัพุทธจิตวทิยาท่ีควรน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพึ่งพาตนเองในการ าเนินชีวิตของ
ผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 1) หลกัพุทธธรรม คือ สร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท 4 เร่ิมจากการสร้างฉนัทะ 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี คือ เห็นผลดี ผลเสีย เลือกส่ิงท่ีตอ้งท า ความเช่ือมัน่ในประโยชน์ของส่ิงท่ีกระท า 
และการมุ่งมัน่กระท าจนบรรลุเป้าหมาย เม่ือฉันทะเกิดแลว้ย่อมท าให้ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา จะเกิด
ตามมาจนครบองค ์2) สร้างทศันคติเชิงบวก ดว้ยการคาดหวงัเป้าหมายท่ีมีคุณค่า เช่น การมีอายุยืน 
การเป็นครูจิตอาสา เช่ือมัน่ในความสามารถตน ในส่ิงท่ีท า ให้เหตุผลเชิงคุณค่า มองหาดา้นดี และ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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   2. วเิคราะห์การพึง่พาตนเองในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจิตวทิยาของผู้สูงอายุ 
   ลกัษณะการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวทิยา จิตวิทยา
เชิงบวกมีอิทธิพลมากต่อผูสู้งอายุในการสร้างแรงจูงใจ การปรับตวั ทศันคติ ความกลา้ ความเช่ือมัน่
และนบัถือในตนเอง (self -esteem) ช่วยท าใหสุ้ขภาพกายและจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ
ดีข้ึนได ้โดยการผสมผสานความคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีดี ท่ีมีคุณค่ากบัพุทธวิธี คือ หลกัอิทธิบาท 4 เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ดงัต่อไปน้ี 1) ด้านร่างกาย ความคาดหวงัหรือเป้าหมายตอ้งการมีอายุยืนอย่างมี
คุณภาพ ใชห้ลกัฉนัทะและทศันคติเชิงบวก 2) การขยบัเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความเพียรพยายาม ใช้
หลกัวิริยะและทศันคติเชิงบวก 3) จิตใจจดจ่อ มุ่งมัน่ตั้งใจ ในการออกก าลงักายใช้หลกัจิตตะและ
ทศันคติเชิงบวก 4) ศึกษา คน้ควา้ ปรึกษาแพทย ์หากเจบ็ป่วย ใชห้ลกัวมิงัสาและทศันคติเชิงบวก 
    3 ตรวจสอบและน าเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา 

องคค์วามรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาไดคื้อ กระบวนการ IO 5L 4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลกัพุทธ
จิตวิทยา ประกอบด้วย 1)  Iddhipada 4 -I  หมายถึง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา 2) Optimism-O 
หมายถึงทศันคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี ดว้ยการคาดหวงัเป้าหมายท่ีมีคุณค่า การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน หาเหตุผลเชิงคุณค่า 3) กระบวน การพึ่งพาตนเอง -5L มี 
5 ขั้ นตอนคือ เรียนรู้สภาพปัญหา (Learning the problem) สร้างทัศนคติเชิงบวก (Learn to be 
optimism) สร้างคุณลักษณะอิทธิบาท 4 (Leading to accomplishment) สร้างนิสัยใฝ่รู้ ( life-Long 
Learning) 5. พ่ึงพาตนเองได้ (Learn to be Self-Reliant) 4) การพึ่ งพาตนเอง -4G ประกอบด้วย 
ร่างกายดี (Good Health) จิตใจดี  (Good Mind) เศรษฐกิจดี (Good Money)  สังคมดี (Good Society) 
ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: กระบวนการ IO5L4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
 
 
อภิปรายผล 

การเสนออภิปรายผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
1. สภาพลกัษณะปัจจยัการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
สภาพปัญหาและอุปสรรค  ผูสู้งอายปุระสบปัญหามากมายหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้น

ร่างกาย  เกิดจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายและสรีรวทิยาตามอาย ุเช่นขอ้เส่ือม ปวดกลา้มเน้ือ 
ความดนัโลหิตสูง  โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง หวัใจ เป็นตน้ ปัญหาดา้นจิตใจ  พบวา่มีอารมณ์
เหงา วา้เหว ่เพราะวา่งจากกิจการงานและสังคม การพลดัพรากจากคู่ชีวติ สัตว ์ส่ิงของและอ่ืนๆ และ
จะน าไปสู่ความเจบ็ป่วยทางใจและทางกายได ้ปัญหาดา้นรายได ้การเกษียณอายแุละสภาพร่างกายท่ี
ทรุดโทรมลงมีผลกระทบต่ออาชีพและหารายได ้ผูสู้งอายุจ  านวนมากตอ้งพึ่งพาอาศยับุตรหลานหรือ
ญาติพี่นอ้ง ปัญหาดา้นสังคม ในสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหบ้ทบาทการเป็นท่ี
ปรึกษาใหค้นหนุ่มสาวของผูสู้งอายดูุเสมือนวา่ถูกลดความส าคญัลง ท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกตนเองไม่มี

ทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี 
(O) 

-คาดหวังเป้าหมายที่มีคณุค่า 
-การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน 
-เหตุผลเชิงคุณคา่ 
 

       การพ่ึงพาตนเอง (4G) 
1. ร่างกายดี (Good Health) 
2. จิตใจดี  (Good Mind) 
3. เศรษฐกิจดี (Good Money) 
4. สังคมดี (Good Society) 
 

อิทธิบาท 4 ( I ) 
ฉันทะ ความพอใจในสิ่งท่ีท า 
วิริยะ   เพียรลงมือกระท าเพื่อเป้าหมาย 
จิตตะ   จดจ่อแน่วแน่กับสิ่งที่ท า 
วิมังสา  ไตร่ตรองด้วยปัญญา 
 

กระบวนการพ่ึงพาตนเอง (5L) 
1. เรียนรูส้ภาพปญัหา (Learning the 
problem) 
2. สร้างทัศนคติเชิงบวก (Learn to be 
optimism) 
3. สร้างคุณลักษณะอิทธิบาท 4 (Leading to 
accomplishment)  
4. สร้างนิสัยใฝ่รู้  ( life Long Learning) 
5. พ่ึงพาตนเองได้ (Learn to be Self- Reliant) 
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   2. วเิคราะห์การพึง่พาตนเองในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจิตวทิยาของผู้สูงอายุ 
   ลกัษณะการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวทิยา จิตวิทยา
เชิงบวกมีอิทธิพลมากต่อผูสู้งอายุในการสร้างแรงจูงใจ การปรับตวั ทศันคติ ความกลา้ ความเช่ือมัน่
และนบัถือในตนเอง (self -esteem) ช่วยท าใหสุ้ขภาพกายและจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ
ดีข้ึนได ้โดยการผสมผสานความคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีดี ท่ีมีคุณค่ากบัพุทธวิธี คือ หลกัอิทธิบาท 4 เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ดงัต่อไปน้ี 1) ด้านร่างกาย ความคาดหวงัหรือเป้าหมายตอ้งการมีอายุยืนอย่างมี
คุณภาพ ใชห้ลกัฉนัทะและทศันคติเชิงบวก 2) การขยบัเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความเพียรพยายาม ใช้
หลกัวิริยะและทศันคติเชิงบวก 3) จิตใจจดจ่อ มุ่งมัน่ตั้งใจ ในการออกก าลงักายใช้หลกัจิตตะและ
ทศันคติเชิงบวก 4) ศึกษา คน้ควา้ ปรึกษาแพทย ์หากเจบ็ป่วย ใชห้ลกัวมิงัสาและทศันคติเชิงบวก 
    3 ตรวจสอบและน าเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา 

องคค์วามรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาไดคื้อ กระบวนการ IO 5L 4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลกัพุทธ
จิตวิทยา ประกอบด้วย 1)  Iddhipada 4 -I  หมายถึง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา 2) Optimism-O 
หมายถึงทศันคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี ดว้ยการคาดหวงัเป้าหมายท่ีมีคุณค่า การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน หาเหตุผลเชิงคุณค่า 3) กระบวน การพึ่งพาตนเอง -5L มี 
5 ขั้ นตอนคือ เรียนรู้สภาพปัญหา (Learning the problem) สร้างทัศนคติเชิงบวก (Learn to be 
optimism) สร้างคุณลักษณะอิทธิบาท 4 (Leading to accomplishment) สร้างนิสัยใฝ่รู้ ( life-Long 
Learning) 5. พึ่ งพาตนเองได้ (Learn to be Self-Reliant) 4) การพึ่ งพาตนเอง -4G ประกอบด้วย 
ร่างกายดี (Good Health) จิตใจดี  (Good Mind) เศรษฐกิจดี (Good Money)  สังคมดี (Good Society) 
ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: กระบวนการ IO5L4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
 
 
อภิปรายผล 

การเสนออภิปรายผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
1. สภาพลกัษณะปัจจยัการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
สภาพปัญหาและอุปสรรค  ผูสู้งอายปุระสบปัญหามากมายหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้น

ร่างกาย  เกิดจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายและสรีรวทิยาตามอาย ุเช่นขอ้เส่ือม ปวดกลา้มเน้ือ 
ความดนัโลหิตสูง  โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง หวัใจ เป็นตน้ ปัญหาดา้นจิตใจ  พบวา่มีอารมณ์
เหงา วา้เหว ่เพราะวา่งจากกิจการงานและสังคม การพลดัพรากจากคู่ชีวติ สัตว ์ส่ิงของและอ่ืนๆ และ
จะน าไปสู่ความเจบ็ป่วยทางใจและทางกายได ้ปัญหาดา้นรายได ้การเกษียณอายแุละสภาพร่างกายท่ี
ทรุดโทรมลงมีผลกระทบต่ออาชีพและหารายได ้ผูสู้งอายุจ  านวนมากตอ้งพึ่งพาอาศยับุตรหลานหรือ
ญาติพี่นอ้ง ปัญหาดา้นสังคม ในสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหบ้ทบาทการเป็นท่ี
ปรึกษาใหค้นหนุ่มสาวของผูสู้งอายดูุเสมือนวา่ถูกลดความส าคญัลง ท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกตนเองไม่มี

ทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี 
(O) 

-คาดหวังเป้าหมายที่มีคณุค่า 
-การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน 
-เหตุผลเชิงคุณคา่ 
 

       การพ่ึงพาตนเอง (4G) 
1. ร่างกายดี (Good Health) 
2. จิตใจดี  (Good Mind) 
3. เศรษฐกิจดี (Good Money) 
4. สังคมดี (Good Society) 
 

อิทธิบาท 4 ( I ) 
ฉันทะ ความพอใจในสิ่งท่ีท า 
วิริยะ   เพียรลงมือกระท าเพื่อเป้าหมาย 
จิตตะ   จดจ่อแน่วแน่กับสิ่งที่ท า 
วิมังสา  ไตร่ตรองด้วยปัญญา 
 

กระบวนการพ่ึงพาตนเอง (5L) 
1. เรียนรูส้ภาพปญัหา (Learning the 
problem) 
2. สร้างทัศนคติเชิงบวก (Learn to be 
optimism) 
3. สร้างคุณลักษณะอิทธิบาท 4 (Leading to 
accomplishment)  
4. สร้างนิสัยใฝ่รู้  ( life Long Learning) 
5. พ่ึงพาตนเองได้ (Learn to be Self- Reliant) 
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คุณค่าหมดความส าคญั  การเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายเุป็นเร่ืองส าคญั การเตรียมตวั มี ๔ดา้น คือ การ
เตรียมตวัดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเตรียมตวัดา้นการเงิน การเตรียมตวัดา้นท่ีอยูอ่าศยั  และ
การเตรียมตวัดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและงานอดิเรก (Chuenwatana, 2012 )    
 ปัจจยัการพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายุ  นั้นมีปัจจยั 5 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สังคม ดา้นรายได ้ ดา้นการเรียนรู้ ดงัน้ี ดา้นร่างกาย คือการท่ีผูสู้งอายุสามารถดูแลสุขภาพร่างกาย  
ให้แข็งแรง ดว้ยอาหาร ยาและวิตามิน  การออกก าลงักาย สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งเป็นปกติ ดา้นจิตใจ  คือการท่ีผูสู้งอายุสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนเองและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ทุกข์ใจ วิตกกงัวลหรือหดหู่ทอ้แท ้ยอมรับ
ธรรมชาติความจริงของชีวิตด้วยความเขา้ใจ และยงัเป็นท่ีพึ่งของลูกหลานหรือคนรอบขา้ง ด้าน
สังคม  คือการท่ีผู ้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเร่ิมจาก
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว  และชุมชน  และสามารถการเขา้ร่วมกิจกรรม  พบปะพูดคุย  
การบริจาค  รวมถึงการเขา้ร่วมประเพณีต่างๆ  ท่ีชุมชนจดัข้ึนไป ด้านรายได้  คือการท่ีผูสู้งอายุ
สามารถจดัการบริหารเร่ืองการเงิน ควบคุมรายรับ-รายจ่าย การมีอาชีพและหารายได้เสริมตาม
ศกัยภาพของตนท่ีพอท าได้ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัวและ
สังคม ผูสู้งอายุมีความตอ้งการพฒันาในเร่ืองการพึ่งตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Gunlawong.et al., 2016) ดา้นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ (Social network)   
นอกจากน้ี การเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ  งานศิลปะ หตักรรมงานช่าง ก็สามารถใชเ้ป็นอาชีพเสริมได ้ไดท้ั้ง
ความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมและยงัส่งผลต่อการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผูสู้งอายุจากทุกส่ือ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การพึ่งตนเองของผูสู้งอายุ ( Siriwongpakhon,2013)  และการส่งเสริมความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ
ตนเองดา้นต่างๆและจะตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหก้บัผูสู้งอาย ุการด าเนินชีวิตคือการ ปฏิบติั
ตน และวางตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั หรือการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนั
ในเร่ือง การกิน การอยู ่การใช ้การสังคม รวมถึงความพร้อมท่ีจะจดัการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อย่างรู้เท่าทนั (Tanatiti and Chumroonsawad, 2015 ) ผูสู้งอายุ  หมายถึง ผูท่ี้มีอายุ ระหว่าง 60-75 ปี
ทั้งเพศหญิงและชาย เพราะเป็นผูสู้งอายตุอนตน้เป็นช่วงท่ีพบกบัการเปล่ียนแปลงของชีวติท่ีค่อนขา้ง
วิกฤติหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การจากไปของเพื่อนสนิท คู่ครอง รายได้น้อยลง สูญเสีย
ต าแหน่งทางสังคม ทัว่ไปยงัมีสุขภาพแขง็แรงแต่อาจตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนบา้ง 

 
 

 2. การพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
การท่ีผูสู้งอายุจะประสบความส าเร็จในการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิต ด้านร่างกาย 

จิตใจ รายได้ สังคม และการเรียนรู้นั้น ต้องสร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมงัสา ( Payutto, 1992) ได้อรรถาธิบายไวใ้นหนังสือคติธรรมแห่งชีวิต ในเร่ืองธรรมะส าหรับ
ผูสู้งอายวุา่  อิทธิบาท ๔  น่ีแหละเป็นหลกัการส าคญั ท่ีจะท าใหอ้ายยุนื เพราะท าใหชี้วติมีก าลงั แลว้ก็
มีทางเดินท่ีมุ่งไปสู่ขา้งหนา้สู่จุดหมาย ซ่ึงท าใหชี้วติมีความหมายท่ีจะอยูต่่อไป สอดคลอ้งกบั  
(Tulpongsarasana  et al, 2012) พบวา่ การพึ่งตนเองเป็นการแสดงออกถึงความพยายามท่ีจะใชค้วามรู้ 
ความสามารถท่ีตนมีอยู่กระท าส่ิงใดๆให้ส าเร็จด้วยตนเองและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยสามารถพึ่งตนเองได ้5 ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
เทคโนโลย ีดา้นสังคมและวฒันธรรมและดา้นจิตใจ และหลกัพุทธธรรมมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
วิธีชีวิตของคนไทยอยา่งแนบแน่น ดงันั้นจึงมีส่วนในการเสริมสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ในดา้นต่างๆ เช่น หลกัทิฏฐธมัมิกตัถ สังวตัตนิถธรรม 4อิทธิบาท 4 เป็นตน้ 

ฉันทะ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัฉนัทะ 1) ความพอใจในส่ิงท่ีท า 2) ความมีใจรักในส่ิงท่ีท า3 ความ
ยนิดีในส่ิงท่ีท า เม่ือผูสู้งอายคิุดจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตอ้งสร้างฉนัทะข้ึน คือความพอใจรักใครในส่ิง
นั้นก่อน โดย การท่ีจะกระท าส่ิงนั้นไดต้อ้งพิจารณาใหเ้ห็นผลดีผลเสีย กล่าวคือถา้ท าส่ิงนั้นแลว้จะ
เกิดผลอยา่งไรและถา้ไม่ท าจะเกิดผลเสียหายอยา่งไร  ตอ้งมีส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการจะท า  ส าหรับบางท่าน
อาจจะท าเป็นงานอดิเรก ท างานใหต้วัเอง เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท าวา่เป็นของดีมีประโยชน์  ความมุมานะท่ี
จะปฏิบติักิจการงานเหล่านั้นใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยปัญญา เม่ือฉนัทะเกิดข้ึนแลว้ยอ่มส่งผลใหว้ริิยะ จิต
ตะ และวมิงัสาเกิดข้ึนตามจนครบองคป์ระกอบเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 

วิริยะ วิธีปฏิบติัให้เกิดวิริยะ 1) เพียรลงมือท าในทางท่ีถูกท่ีชอบ ดว้ยความไม่ประมาท เพื่อ
เป้าหมายอนัใดอนัหน่ึงให้ส าเร็จ 2) มีความกลา้ท่ีจะท าโดยไม่กลวัต่ออุปสรรค 3) บากบัน่ อุตสาหะ
และความอดทน เพื่อใหมี้ความ กา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอการปลูกฝังความเพียรควรพิจารณาถึงเหตุผล 
2เร่ืองคือ 1) นึกถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งการความส าเร็จ หากไม่สร้างความเพียรกลบัไปเกียจคร้านเป็น
การขดัตวัเอง และ 2) นึกถึงคุณค่าของชีวิต  คุณค่าของชีวิตอยูท่ี่กิจการงานท่ีท า อยา่งไรก็ตามความ
เพียรท่ีมีมากไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านและตรงกนัขา้มหากความเพียรน้อย ย่อมเป็นไปดว้ย
ความเกียจคร้าน ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งใช้ปัญญาในการด าเนินความเพียรท่ีพอเหมาะ พอดี ไม่ตึงหรือ
หยอ่นเกินไป 
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คุณค่าหมดความส าคญั  การเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายเุป็นเร่ืองส าคญั การเตรียมตวั มี ๔ดา้น คือ การ
เตรียมตวัดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเตรียมตวัดา้นการเงิน การเตรียมตวัดา้นท่ีอยูอ่าศยั  และ
การเตรียมตวัดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและงานอดิเรก (Chuenwatana, 2012 )    
 ปัจจยัการพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายุ  นั้นมีปัจจยั 5 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สังคม ดา้นรายได ้ ดา้นการเรียนรู้ ดงัน้ี ดา้นร่างกาย คือการท่ีผูสู้งอายุสามารถดูแลสุขภาพร่างกาย  
ให้แข็งแรง ดว้ยอาหาร ยาและวิตามิน  การออกก าลงักาย สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งเป็นปกติ ดา้นจิตใจ  คือการท่ีผูสู้งอายุสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนเองและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ทุกข์ใจ วิตกกงัวลหรือหดหู่ทอ้แท ้ยอมรับ
ธรรมชาติความจริงของชีวิตด้วยความเขา้ใจ และยงัเป็นท่ีพึ่งของลูกหลานหรือคนรอบขา้ง ด้าน
สังคม  คือการท่ีผู ้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเร่ิมจาก
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว  และชุมชน  และสามารถการเขา้ร่วมกิจกรรม  พบปะพูดคุย  
การบริจาค  รวมถึงการเขา้ร่วมประเพณีต่างๆ  ท่ีชุมชนจดัข้ึนไป ด้านรายได้  คือการท่ีผูสู้งอายุ
สามารถจดัการบริหารเร่ืองการเงิน ควบคุมรายรับ-รายจ่าย การมีอาชีพและหารายได้เสริมตาม
ศกัยภาพของตนท่ีพอท าได้ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัวและ
สังคม ผูสู้งอายุมีความตอ้งการพฒันาในเร่ืองการพึ่งตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Gunlawong.et al., 2016) ดา้นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ (Social network)   
นอกจากน้ี การเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ  งานศิลปะ หตักรรมงานช่าง ก็สามารถใชเ้ป็นอาชีพเสริมได ้ไดท้ั้ง
ความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมและยงัส่งผลต่อการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผูสู้งอายุจากทุกส่ือ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การพึ่งตนเองของผูสู้งอายุ ( Siriwongpakhon,2013)  และการส่งเสริมความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ
ตนเองดา้นต่างๆและจะตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหก้บัผูสู้งอาย ุการด าเนินชีวิตคือการ ปฏิบติั
ตน และวางตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั หรือการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนั
ในเร่ือง การกิน การอยู ่การใช ้การสังคม รวมถึงความพร้อมท่ีจะจดัการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อย่างรู้เท่าทนั (Tanatiti and Chumroonsawad, 2015 ) ผูสู้งอายุ  หมายถึง ผูท่ี้มีอายุ ระหว่าง 60-75 ปี
ทั้งเพศหญิงและชาย เพราะเป็นผูสู้งอายตุอนตน้เป็นช่วงท่ีพบกบัการเปล่ียนแปลงของชีวติท่ีค่อนขา้ง
วิกฤติหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การจากไปของเพื่อนสนิท คู่ครอง รายได้น้อยลง สูญเสีย
ต าแหน่งทางสังคม ทัว่ไปยงัมีสุขภาพแขง็แรงแต่อาจตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนบา้ง 

 
 

 2. การพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
การท่ีผูสู้งอายุจะประสบความส าเร็จในการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิต ด้านร่างกาย 

จิตใจ รายได้ สังคม และการเรียนรู้นั้น ต้องสร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมงัสา ( Payutto, 1992) ได้อรรถาธิบายไวใ้นหนังสือคติธรรมแห่งชีวิต ในเร่ืองธรรมะส าหรับ
ผูสู้งอายวุา่  อิทธิบาท ๔  น่ีแหละเป็นหลกัการส าคญั ท่ีจะท าใหอ้ายยุนื เพราะท าใหชี้วติมีก าลงั แลว้ก็
มีทางเดินท่ีมุ่งไปสู่ขา้งหนา้สู่จุดหมาย ซ่ึงท าใหชี้วติมีความหมายท่ีจะอยูต่่อไป สอดคลอ้งกบั  
(Tulpongsarasana  et al, 2012) พบวา่ การพึ่งตนเองเป็นการแสดงออกถึงความพยายามท่ีจะใชค้วามรู้ 
ความสามารถท่ีตนมีอยู่กระท าส่ิงใดๆให้ส าเร็จด้วยตนเองและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยสามารถพึ่งตนเองได ้5 ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
เทคโนโลย ีดา้นสังคมและวฒันธรรมและดา้นจิตใจ และหลกัพุทธธรรมมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
วิธีชีวิตของคนไทยอยา่งแนบแน่น ดงันั้นจึงมีส่วนในการเสริมสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ในดา้นต่างๆ เช่น หลกัทิฏฐธมัมิกตัถ สังวตัตนิถธรรม 4อิทธิบาท 4 เป็นตน้ 

ฉันทะ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัฉนัทะ 1) ความพอใจในส่ิงท่ีท า 2) ความมีใจรักในส่ิงท่ีท า3 ความ
ยนิดีในส่ิงท่ีท า เม่ือผูสู้งอายคิุดจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตอ้งสร้างฉนัทะข้ึน คือความพอใจรักใครในส่ิง
นั้นก่อน โดย การท่ีจะกระท าส่ิงนั้นไดต้อ้งพิจารณาใหเ้ห็นผลดีผลเสีย กล่าวคือถา้ท าส่ิงนั้นแลว้จะ
เกิดผลอยา่งไรและถา้ไม่ท าจะเกิดผลเสียหายอยา่งไร  ตอ้งมีส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการจะท า  ส าหรับบางท่าน
อาจจะท าเป็นงานอดิเรก ท างานใหต้วัเอง เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท าวา่เป็นของดีมีประโยชน์  ความมุมานะท่ี
จะปฏิบติักิจการงานเหล่านั้นใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยปัญญา เม่ือฉนัทะเกิดข้ึนแลว้ยอ่มส่งผลใหว้ริิยะ จิต
ตะ และวมิงัสาเกิดข้ึนตามจนครบองคป์ระกอบเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 

วิริยะ วิธีปฏิบติัให้เกิดวิริยะ 1) เพียรลงมือท าในทางท่ีถูกท่ีชอบ ดว้ยความไม่ประมาท เพื่อ
เป้าหมายอนัใดอนัหน่ึงให้ส าเร็จ 2) มีความกลา้ท่ีจะท าโดยไม่กลวัต่ออุปสรรค 3) บากบัน่ อุตสาหะ
และความอดทน เพื่อใหมี้ความ กา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอการปลูกฝังความเพียรควรพิจารณาถึงเหตุผล 
2เร่ืองคือ 1) นึกถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งการความส าเร็จ หากไม่สร้างความเพียรกลบัไปเกียจคร้านเป็น
การขดัตวัเอง และ 2) นึกถึงคุณค่าของชีวิต  คุณค่าของชีวิตอยูท่ี่กิจการงานท่ีท า อยา่งไรก็ตามความ
เพียรท่ีมีมากไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านและตรงกนัขา้มหากความเพียรน้อย ย่อมเป็นไปดว้ย
ความเกียจคร้าน ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งใช้ปัญญาในการด าเนินความเพียรท่ีพอเหมาะ พอดี ไม่ตึงหรือ
หยอ่นเกินไป 
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จิตตะ วธีิปฏิบติัของจิตตะ 1) การมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่กบัส่ิงท่ีท า 2)  มุ่งมัน่ ไม่หว ัน่ไหว ใน
ส่ิงท่ีก าลงักระท าอยู ่3) สนใจและเอาใจใส่ในกิจกรรมนั้นๆอยา่งจริงจงั  พยายามศึกษารายละเอียด
ของส่ิงท่ีต้องการจะท า ให้เข้าใจ กล่าวคือ ให้รู้ว่าจะท าส่ิงนั้นๆมนัมีขั้นตอนอย่างไร เช่นความ
ตอ้งการปลูกตน้ไม ้ตอ้งรู้วา่ รดน ้าเวลาไหน ใหปุ๋้ยก่ีวนัต่อคร้ัง ตอ้งการแดดจกัหรือไม่อยา่งไร  
เป็นตน้ 

วมิังสา วธีิปฏิบติัของวมิงัสา 1) การท างานโดยพิจารณา ไตร่ตรอง ก่อนท่ีจะท าส่ิงใดๆ  
2) การปรับปรุง  วิเคราะห์  ทดลอง และแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยปัญญา 3) การใชปั้ญญาในทางท่ี
ถูกตอ้ง เม่ือจะท าส่ิงใดตอ้งพิจารณา ไตร่ตรอง และศึกษาวธีิการใหถู้กตอ้ง ปรึกษาผูร้อบรู้ รวมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ข หรือหาวธีิท าท่ีดีท่ีเหมาะสมกวา่ 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีเพื่อการพึ่ งพาตนเองในการด าเนินชีวิต 
ผูสู้งอายุท่ีมองโลกในแง่ดีจะคาดหวงัในส่ิงท่ีดี  และมีความมัน่ใจวา่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตน
คาดไว ้ ซ่ึงต่างจากผูสู้งอายุท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะคาดหวงัในส่ิงร้ายและจะขาดความเช่ือมัน่ว่าตน
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตนคาดไว ้ ดงันั้น  เม่ือเผชิญกบัอุปสรรคหรือความทา้ทาย  ผูสู้งอายุท่ีมอง
โลกในแง่ดีจะมีความอดทน  สามารถจดัการกบัปัญหาและน าไปสู่ความส าเร็จได ้บุคคล สามารถ
เรียนรู้และพฒันาลกัษณะการมองโลกในแง่ดีในตนเอง (Seligman, Peterson  and  Steen, 2002)   การ
สร้างทศันคติเชิงบวกดว้ยการมองโลกในแง่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผาสุกทางใจเช่นตวัอย่างดงัต่อไปน้ี  1) ดา้นร่างกาย ความคาดหวงั
หรือเป้าหมายตอ้งการมีอายุยืน 2) การขยบัเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความเพียรพยายาม 3) จิตใจจดจ่อ 
มุ่งมัน่ตั้งใจจริง ในการออกก าลงักายสม ่าเสมอ 4) ศึกษา คน้ควา้ ปรึกษาแพทย ์หากเจบ็ป่วย จนบรรลุ
ตามเป้าหมาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงน าไปสู่การมีอายุยืนก็จะปล้ืมใจ  เม่ือกายแข็งแรงก็มีผลต่อการ
พึ่งพาทางจิตใจด้วยท าให้จิตใจเข็มแข็งและมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อตนเองและคนรอบขา้ง
ดว้ยดี ไดรั้บการยอมรับจากสังคม นอกจากน้ียงัสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสร้างรายได ้ท าใหส้ามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และการพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ท าให้มีคุณค่าต่อ 
ตนเอง สังคมและประเทศ 

3. น าเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวิทยา ผูว้ิจยัได้
พฒันากระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา มี 5 ขั้นตอน
ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 รู้สภาพปัญหา ดา้นกาย จิตใจ รายได ้สังคม อา้งถึงแลว้ ขั้นท่ี2 การสร้างคุณลกัษณะอิทธิ

 
 

บาท4 (อา้งถึงแลว้ )ขั้นท่ี3 สร้างทศันคติเชิงบวกดว้ยการมองโลกในแง่ดี (อา้งถึงแลว้ ) ขั้นตอนท่ี 4 
สร้างนิสัยใฝ่รู้ ผูสู้งอายุท่ีพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองจากการ เปิดรับข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น  ส่ือ
วิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพิ์  อินเตอร์เนต เช่น การเรียนรู้การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ (Social 
network)  ส่ือกิจกรรมและส่ือบุคคลตวัอยา่งเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการกระท าและมีผลบวกต่อ
การพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายไุด ้ นอกจากน้ี การเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ เช่น งานศิลปะ หตัถกรรมงานช่าง ก็
สามารถใชเ้ป็นอาชีพเสริมได ้ไดท้ั้งความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมและยงัส่งผลต่อการ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน ไดท้ั้งความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ี
เหมาะสมและยงัส่งผลต่อการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี
มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆเช่นอบรม จิตอาสา การท าสบู่ เป็นตน้ ขั้นตอนท่ี5 
พึ่งพาตนเองได ้ผูสู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นการด าเนินชีวิต(การกิน การอยู ่การใช ้การสังคม) 
กล่าวคือ เม่ือรู้สภาพปัญหาของผูสู้งอายุ 4ดา้น คือดา้นกาย จิตใจ รายไดแ้ละสังคม ผูสู้งอายุจะแกไ้ข 
ปัญหาหรือปรับปรุงดว้ยกระบวนทางพุทธจิตวทิยา ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท4
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จิตตะ วธีิปฏิบติัของจิตตะ 1) การมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่กบัส่ิงท่ีท า 2)  มุ่งมัน่ ไม่หว ัน่ไหว ใน
ส่ิงท่ีก าลงักระท าอยู ่3) สนใจและเอาใจใส่ในกิจกรรมนั้นๆอยา่งจริงจงั  พยายามศึกษารายละเอียด
ของส่ิงท่ีต้องการจะท า ให้เข้าใจ กล่าวคือ ให้รู้ว่าจะท าส่ิงนั้นๆมนัมีขั้นตอนอย่างไร เช่นความ
ตอ้งการปลูกตน้ไม ้ตอ้งรู้วา่ รดน ้าเวลาไหน ใหปุ๋้ยก่ีวนัต่อคร้ัง ตอ้งการแดดจกัหรือไม่อยา่งไร  
เป็นตน้ 

วมิังสา วธีิปฏิบติัของวมิงัสา 1) การท างานโดยพิจารณา ไตร่ตรอง ก่อนท่ีจะท าส่ิงใดๆ  
2) การปรับปรุง  วิเคราะห์  ทดลอง และแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยปัญญา 3) การใชปั้ญญาในทางท่ี
ถูกตอ้ง เม่ือจะท าส่ิงใดตอ้งพิจารณา ไตร่ตรอง และศึกษาวธีิการใหถู้กตอ้ง ปรึกษาผูร้อบรู้ รวมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ข หรือหาวธีิท าท่ีดีท่ีเหมาะสมกวา่ 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีเพื่อการพึ่ งพาตนเองในการด าเนินชีวิต 
ผูสู้งอายุท่ีมองโลกในแง่ดีจะคาดหวงัในส่ิงท่ีดี  และมีความมัน่ใจวา่ตนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตน
คาดไว ้ ซ่ึงต่างจากผูสู้งอายุท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะคาดหวงัในส่ิงร้ายและจะขาดความเช่ือมัน่ว่าตน
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตนคาดไว ้ ดงันั้น  เม่ือเผชิญกบัอุปสรรคหรือความทา้ทาย  ผูสู้งอายุท่ีมอง
โลกในแง่ดีจะมีความอดทน  สามารถจดัการกบัปัญหาและน าไปสู่ความส าเร็จได ้บุคคล สามารถ
เรียนรู้และพฒันาลกัษณะการมองโลกในแง่ดีในตนเอง (Seligman, Peterson  and  Steen, 2002)   การ
สร้างทศันคติเชิงบวกดว้ยการมองโลกในแง่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผาสุกทางใจเช่นตวัอย่างดงัต่อไปน้ี  1) ดา้นร่างกาย ความคาดหวงั
หรือเป้าหมายตอ้งการมีอายุยืน 2) การขยบัเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความเพียรพยายาม 3) จิตใจจดจ่อ 
มุ่งมัน่ตั้งใจจริง ในการออกก าลงักายสม ่าเสมอ 4) ศึกษา คน้ควา้ ปรึกษาแพทย ์หากเจบ็ป่วย จนบรรลุ
ตามเป้าหมาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงน าไปสู่การมีอายุยืนก็จะปล้ืมใจ  เม่ือกายแข็งแรงก็มีผลต่อการ
พึ่งพาทางจิตใจด้วยท าให้จิตใจเข็มแข็งและมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อตนเองและคนรอบขา้ง
ดว้ยดี ไดรั้บการยอมรับจากสังคม นอกจากน้ียงัสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสร้างรายได ้ท าใหส้ามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และการพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ท าให้มีคุณค่าต่อ 
ตนเอง สังคมและประเทศ 

3. น าเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจิตวิทยา ผูว้ิจยัได้
พฒันากระบวนการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุตามหลกัพุทธจิตวิทยา มี 5 ขั้นตอน
ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 รู้สภาพปัญหา ดา้นกาย จิตใจ รายได ้สังคม อา้งถึงแลว้ ขั้นท่ี2 การสร้างคุณลกัษณะอิทธิ

 
 

บาท4 (อา้งถึงแลว้ )ขั้นท่ี3 สร้างทศันคติเชิงบวกดว้ยการมองโลกในแง่ดี (อา้งถึงแลว้ ) ขั้นตอนท่ี 4 
สร้างนิสัยใฝ่รู้ ผูสู้งอายุท่ีพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองจากการ เปิดรับข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น  ส่ือ
วิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพิ์  อินเตอร์เนต เช่น การเรียนรู้การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ (Social 
network)  ส่ือกิจกรรมและส่ือบุคคลตวัอยา่งเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการกระท าและมีผลบวกต่อ
การพึ่งพาตนเองของผูสู้งอายไุด ้ นอกจากน้ี การเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ เช่น งานศิลปะ หตัถกรรมงานช่าง ก็
สามารถใชเ้ป็นอาชีพเสริมได ้ไดท้ั้งความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมและยงัส่งผลต่อการ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน ไดท้ั้งความรู้เพิ่มเติมในการด ารงชีวิตท่ี
เหมาะสมและยงัส่งผลต่อการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี
มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆเช่นอบรม จิตอาสา การท าสบู่ เป็นตน้ ขั้นตอนท่ี5 
พึ่งพาตนเองได ้ผูสู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นการด าเนินชีวิต(การกิน การอยู ่การใช ้การสังคม) 
กล่าวคือ เม่ือรู้สภาพปัญหาของผูสู้งอายุ 4ดา้น คือดา้นกาย จิตใจ รายไดแ้ละสังคม ผูสู้งอายุจะแกไ้ข 
ปัญหาหรือปรับปรุงดว้ยกระบวนทางพุทธจิตวทิยา ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างคุณลกัษณะอิทธิบาท4
กบัการสร้างทศันคติเชิงบวกดงักล่าว มาเสริมสร้างพฒันาหลกัการการปฏิบติัดา้นต่างๆดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
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      2. ขอ้เสนอแนะงานวจิยั. 
      การออกแบบชุดฝึกกระบวนการอบรมการสร้างแรงจูงใจ หรือตั้งเป้าหมายท่ีดีมีคุณค่า
พึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวติของผูสู้งอายตุามหลกัพุทธจิตวทิยา 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมองเห็นและการยอมรับ
ปัญหา 2) การหยุดส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหา 3) ตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และ 4) การลงมือปฏิบติั
เพื่อจดัการกบัปัญหา โดยมีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนกระบวนการเธตา้ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้าน
วธีิการคิด และปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของผูป้ฏิบติัธรรม ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ท่ีแสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนัก
ธุรกิจ มีตวัแปรท่ีสังเกตได ้รวมทั้งหมด 13 ตวัแปร ซ่ึงปรากฏเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปรและ
ตวัแปรภายนอกแฝง 2 ตวัแปร ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อ
การต่ืนรู้พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีค่าไค-สแควร์ = 51.84; df = 37; p = 
.053; GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาสามารถอธิบายความ



ROMMAYASAN 497Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

ผู้เขียน 
                  ดร. อญัชิษฐา  หาญกิจรุ่ง 
                  พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พุทธจิตวทิยา)  
                  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
                 โทรศพัท์: 081-8416451 อีเมลล:์ august919@hotmail.com 
 
Author 
                 Dr. Anshitta Harnkijroong 
                 Doctor of Philosophy (Buddhist Psychology) 
                 Faculty of Humanities,  Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) 
                 Tel: 081-8416451 Email: august919@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อทิธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพทุธจิตวทิยาต่ออสิระ 
แห่งตนเพ่ือการต่ืนรู้ของนักธุรกจิ 

Effects of Theta Process in Buddhist Psychology towards  
Autonomy to the Awakening of the Businessman 

 
วดี วปิระกษิต1 /  สิริวฒัน์ ศรีเครือดง2 / พระครูพพิธิปริยตัิกจิ3 / ล าพอง กลมกูล4  

Wadee Viprakasit  / Siriwat Srikruadong /   
Phrakru Pipithpariyattikit /  Lampong Klomkul 

1พทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พทุธจิตวทิยา) คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
1 Doctor of Philosophy (Buddhist Psychology) Faculty of Humanities, MCU 
2พทุธจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
2Philosophy in Buddhist Psychology Faculty of Humanities, MCU 
3พทุธจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
3Philosophy in Buddhist Psychology Faculty of Humanities, MCU 
4ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
4ASEAN Studies Centre, MCU 

 
บทคัดย่อ 

กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมองเห็นและการยอมรับ
ปัญหา 2) การหยุดส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหา 3) ตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และ 4) การลงมือปฏิบติั
เพื่อจดัการกบัปัญหา โดยมีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนกระบวนการเธตา้ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
วธีิการคิด และปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของผูป้ฏิบติัธรรม ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ท่ีแสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนัก
ธุรกิจ มีตวัแปรท่ีสังเกตได ้รวมทั้งหมด 13 ตวัแปร ซ่ึงปรากฏเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปรและ
ตวัแปรภายนอกแฝง 2 ตวัแปร ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อ
การต่ืนรู้พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีค่าไค-สแควร์ = 51.84; df = 37; p = 
.053; GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาสามารถอธิบายความ



498 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

แปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนักธุรกิจได้ร้อยละ 91.00 และกระบวนการเธตา้ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่นท่ีท าใหปั้จจยัดา้นวธีิในการคิดน าไปสู่ตวัแปรอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้   

 
ค าส าคัญ: กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา, อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้, นกัธุรกิจ 
 
Abstract 

Theta process in Buddhist Psychology consists of four stages:  1)  seeing and accepting the 
problem, 2) stopping what causes of the problems, 3) setting the goal in dealing with the problems, 
and 4) taking action in order to extinguish problems.  There were two factors supporting Theta 
process consisted of factors of critical reflection and the qualities of a good friend for meditation 
practitioners. Result of the developed causal model that showed effects of Theta process in Buddhist 
Psychology towards autonomy to the awakening of the businessman consisted of 13 observed 
variables, 2 exogenous latent variables and 2 endogenous latent variables. The validation of a causal 
model of autonomy to the awakening indicated that the model fit of empirical data and showed that 
Chi-square = 51.84; df = 37; p = .053; GFI = .970 and AGFI = .940. Theta process in Buddhist 
Psychology explained the variation in autonomy to the awakening of businessman to 91.00 percent. 
In addition, Theta process was acted as a mediator between critical reflection factor and autonomy 
to the awakening. 
 
Keyword: theta process in Buddhist psychology, autonomy to the awakening, businessman 
 
บทน า 

วกิฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทยไดส่้งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
สภาวะทางอารมณ์  และจิตใจของคนในปัจจุบนัอย่างมากมายจนกลายเป็นความเครียดเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะนกัธุรกิจผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมพวกเขาไม่เพียงแต่ตอ้ง
รักษาสถานภาพทางการผลิต การจ าหน่าย  และการให้บริการแลว้  หากยงัตอ้งมีบทบาท และหนา้ท่ี 
ท่ีส าคญัต่อสังคมในการรักษาไวซ่ึ้งการคงอยู่ของบริษทั  รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต 

 
 

ครอบครัว และชุมชนของแรงงาน โดยเฉพาะช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศประสบความยากล าบาก  
นักธุรกิจมีหน้าท่ีคือการช่วยให้แรงงานมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  มีเงินเดือน  สวสัดิการ และโบนัส 
รวมทั้งตอ้งเป็นผูเ้ช่ือมโยง อนุรักษ ์ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนให้แก่ครอบครัวของแรงงาน 
การน าพาเศรษฐกิจของประเทศฟันฝ่าอุปสรรค และความทา้ทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนั
ทางดา้นการคา้ และการลงทุน  นกัธุรกิจจึงตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาถึงการปรับโครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์
ทางการผลิต การตลาด การส่งเสริมนวตักรรม  การเพิ่มศกัยภาพของการให้บริการ การหาแหล่ง
เงินทุน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆอีกมากมาย ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอด  ท าให้นกัธุรกิจตอ้งวางแผน และไม่หยุดน่ิงท่ีจะปรับเปล่ียนแผนไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจตนเอง  จากหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าว ท าให้
นักธุรกิจต้องได้รับความกดดันจากทุก ๆด้าน เกิดความไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล 
ตลอดจนถูกบีบคั้น เกิดภาวะความเครียด  
 ภาวะความเครียดดงักล่าวส่งผลใหส้ภาวะสมดุลของร่างกาย และจิตใจเสียไป จากการศึกษาสาเหตุ
ของความเครียดของนกัธุรกิจ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และส่วนบุคคล 
จากผลการส ารวจความคิดเห็นของเจา้ของธุรกิจ 7,400 ราย  ในกลุ่มเศรษฐกิจ 36 กลุ่มจากทัว่โลก พบวา่
สาเหตุหลกัของความเครียดท่ีพบมากท่ีสุดเกิดจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจร้อยละ 38 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความกดดนัดา้นกระแสเงินสด (ร้อยละ 26) กิจกรรมของคู่แข่ง (ร้อยละ 21) และงานหนกั (ร้อยละ 19) 
(Macbeth, 2016) ซ่ึงเคยมีค ากล่าวท่ีวา่ “นกัธุรกิจคนใดท่ีไม่เครียด แสดงวา่เขายงัไม่ไดทุ้่มเทใหก้บั
บริษทัของตวัเองมากเพียงพอ” ดงันั้นความเครียดจึงเป็นศตัรูตวัร้ายของร่างกาย เพราะสามารถเปล่ียน
จากสภาวะเครียดธรรมดาเป็นภาวะซึมเศร้า (Depression) หรือโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) ตามมา
ได ้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบกบัการใชชี้วิตประจ าวนั  เรียกวา่ ความเหน่ือยลา้ (Burnout) โดยจะ
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และการใชชี้วิตในสังคม  ดงันั้นท าอยา่งไรจึงจะแกไ้ขระดบัความเครียดน้ีได ้ 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเชาวน์ในการแกปั้ญหา (AQ) เชาวอ์ารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจ 
และความเครียดของนกัธุรกิจ พบวา่นกัธุรกิจท่ีมีจริยธรรมสูงจะมีความเครียดต ่า หมายความวา่  หากมี
ปัญหาเขา้มา นกัธุรกิจท่ีมีจริยธรรมสูงจะมีความอดทน  รู้จกัการปรับตวั การแกว้กิฤตให้เป็นโอกาสอยู่
ในระดบัท่ีดี มีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑป์กติส าหรับการท าธุรกิจ นอกจากน้ี
ผูท่ี้มีความสามารถในการฝ่าวิกฤตสูงก็จะมี EQ ทางธุรกิจท่ีสูงดว้ย (Thirasak, 2007) 
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แปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนักธุรกิจได้ร้อยละ 91.00 และกระบวนการเธตา้ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่นท่ีท าใหปั้จจยัดา้นวธีิในการคิดน าไปสู่ตวัแปรอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้   

 
ค าส าคัญ: กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา, อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้, นกัธุรกิจ 
 
Abstract 

Theta process in Buddhist Psychology consists of four stages:  1)  seeing and accepting the 
problem, 2) stopping what causes of the problems, 3) setting the goal in dealing with the problems, 
and 4) taking action in order to extinguish problems.  There were two factors supporting Theta 
process consisted of factors of critical reflection and the qualities of a good friend for meditation 
practitioners. Result of the developed causal model that showed effects of Theta process in Buddhist 
Psychology towards autonomy to the awakening of the businessman consisted of 13 observed 
variables, 2 exogenous latent variables and 2 endogenous latent variables. The validation of a causal 
model of autonomy to the awakening indicated that the model fit of empirical data and showed that 
Chi-square = 51.84; df = 37; p = .053; GFI = .970 and AGFI = .940. Theta process in Buddhist 
Psychology explained the variation in autonomy to the awakening of businessman to 91.00 percent. 
In addition, Theta process was acted as a mediator between critical reflection factor and autonomy 
to the awakening. 
 
Keyword: theta process in Buddhist psychology, autonomy to the awakening, businessman 
 
บทน า 

วกิฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทยไดส่้งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
สภาวะทางอารมณ์  และจิตใจของคนในปัจจุบนัอย่างมากมายจนกลายเป็นความเครียดเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะนกัธุรกิจผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมพวกเขาไม่เพียงแต่ตอ้ง
รักษาสถานภาพทางการผลิต การจ าหน่าย  และการให้บริการแลว้  หากยงัตอ้งมีบทบาท และหนา้ท่ี 
ท่ีส าคญัต่อสังคมในการรักษาไวซ่ึ้งการคงอยู่ของบริษทั  รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต 

 
 

ครอบครัว และชุมชนของแรงงาน โดยเฉพาะช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศประสบความยากล าบาก  
นักธุรกิจมีหน้าท่ีคือการช่วยให้แรงงานมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  มีเงินเดือน  สวสัดิการ และโบนัส 
รวมทั้งตอ้งเป็นผูเ้ช่ือมโยง อนุรักษ ์ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนให้แก่ครอบครัวของแรงงาน 
การน าพาเศรษฐกิจของประเทศฟันฝ่าอุปสรรค และความทา้ทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนั
ทางดา้นการคา้ และการลงทุน  นกัธุรกิจจึงตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาถึงการปรับโครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์
ทางการผลิต การตลาด การส่งเสริมนวตักรรม  การเพิ่มศกัยภาพของการให้บริการ การหาแหล่ง
เงินทุน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆอีกมากมาย ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอด  ท าให้นกัธุรกิจตอ้งวางแผน และไม่หยุดน่ิงท่ีจะปรับเปล่ียนแผนไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจตนเอง  จากหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าว ท าให้
นักธุรกิจต้องได้รับความกดดันจากทุก ๆด้าน เกิดความไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล 
ตลอดจนถูกบีบคั้น เกิดภาวะความเครียด  
 ภาวะความเครียดดงักล่าวส่งผลใหส้ภาวะสมดุลของร่างกาย และจิตใจเสียไป จากการศึกษาสาเหตุ
ของความเครียดของนกัธุรกิจ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และส่วนบุคคล 
จากผลการส ารวจความคิดเห็นของเจา้ของธุรกิจ 7,400 ราย  ในกลุ่มเศรษฐกิจ 36 กลุ่มจากทัว่โลก พบวา่
สาเหตุหลกัของความเครียดท่ีพบมากท่ีสุดเกิดจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจร้อยละ 38 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความกดดนัดา้นกระแสเงินสด (ร้อยละ 26) กิจกรรมของคู่แข่ง (ร้อยละ 21) และงานหนกั (ร้อยละ 19) 
(Macbeth, 2016) ซ่ึงเคยมีค ากล่าวท่ีวา่ “นกัธุรกิจคนใดท่ีไม่เครียด แสดงวา่เขายงัไม่ไดทุ้่มเทใหก้บั
บริษทัของตวัเองมากเพียงพอ” ดงันั้นความเครียดจึงเป็นศตัรูตวัร้ายของร่างกาย เพราะสามารถเปล่ียน
จากสภาวะเครียดธรรมดาเป็นภาวะซึมเศร้า (Depression) หรือโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) ตามมา
ได ้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบกบัการใชชี้วิตประจ าวนั  เรียกวา่ ความเหน่ือยลา้ (Burnout) โดยจะ
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และการใชชี้วิตในสังคม  ดงันั้นท าอยา่งไรจึงจะแกไ้ขระดบัความเครียดน้ีได ้ 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเชาวน์ในการแกปั้ญหา (AQ) เชาวอ์ารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจ 
และความเครียดของนกัธุรกิจ พบวา่นกัธุรกิจท่ีมีจริยธรรมสูงจะมีความเครียดต ่า หมายความวา่  หากมี
ปัญหาเขา้มา นกัธุรกิจท่ีมีจริยธรรมสูงจะมีความอดทน  รู้จกัการปรับตวั การแกว้กิฤตให้เป็นโอกาสอยู่
ในระดบัท่ีดี มีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑป์กติส าหรับการท าธุรกิจ นอกจากน้ี
ผูท่ี้มีความสามารถในการฝ่าวิกฤตสูงก็จะมี EQ ทางธุรกิจท่ีสูงดว้ย (Thirasak, 2007) 
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 ในทางพระพุทธศาสนา การฝึกจิต และพฒันาจิต ดว้ยสมาธิมีอานิสงส์ท าให้ผ่อนคลาย 
ท าให้อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ผิวพรรณวรรณผ่องใส  อายุยืน  เกิดความสงบ ซ่ึงการต่ืนรู้ท่ี
เกิดจากความสงบท่ีแทจ้ริงว่า คือความน่ิงเงียบภายในท่ีเต็มไปด้วยพลงัสัจจะ ท าให้เกิดความคิด 
ความรู้สึก และความปรารถนาท่ีบริสุทธ์ิ ความคิด ค าพูด และการกระท านั้นสมดุล มัน่คง ไม่กา้วร้าว
รุนแรง ไม่มีความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และกบัโลก การฝึกฝนพลงัของความสงบ จะโอบ
อุม้ กฎบญัญติัพื้นฐานของจิตวิญญาณ ท่ีท  าให้มองเขา้มาภายใน เพื่อท่ีจะมองออกไปภายนอก ดว้ย
ความกลา้หาญอยา่งมีเป้าหมายและมีความหมาย (Mandalay, 2559)  
 ส าหรับในทางวทิยาศาสตร์ (The American Journal of Philosophy, 2015) ไดมี้การศึกษา
การท าสมาธิพบวา่ผลของการฝึกสมาธิมีผลต่อร่างกาย และจิตใจ ท าใหร่้างกายมีภูมิคุม้กนัโรคมากข้ึน  
และเม่ือวดัคล่ืนสมองพบวา่สมาธิท าใหส้มองผอ่นคลาย  และคลายเครียดลง และก่อใหเ้กิด คล่ืนสมอง
เธตา้ (Theta wave) ซ่ึงเป็นคล่ืนสมองท่ีมีจงัหวะชา้ลง ๆ และมีพลงังานสูงข้ึน ๆ มีความถ่ีประมาณ 4 – 
8 รอบต่อวินาที โดยในขณะท่ีสมองส่งคล่ืนเธตา้ คนเราจะเกิดความคิดสร้างสรรค ์เกิดความรู้สึกต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากตวัเอง และเกิดความปิติสุขอยา่งท่วมทน้ ซ่ึงภาวะคล่ืนสมองต ่าจะมีผลดีมากมาย ท า
ใหจิ้ตใจจะสงบ เยอืกเยน็ เกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ และช่วยยงัใหมี้อารมณ์ดี ร่าเริง เบิก
บาน มีความคิดสร้างสรรคสู์ง มีภูมิคุม้กนัในร่างกายสูง มีจินตภาพ ความจ าดี มีการผอ่นคลายสูง มี
สมาธิสูง และมีพลงัความคิดดา้นบวกสูง และท่ีส าคญัคือการมองเห็น ตระหนกัรู้ถึงเหตุการณ์และ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเราไดต้ามท่ีเป็นจริง ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหส้ามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมี
ความสุข แบ่งปันความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือ อาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโลก จาก
ความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการช่วยให้นกัธุรกิจดงักล่าวไดล้ด
ระดบัความเครียด และความกดดนัลง ในขณะท่ีสมองกระตุน้ใหเ้กิดความคิด และการท างานอยู่
ตลอดเวลาจึงเป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีจะท าใหน้กัธุรกิจเหล่าน้ีมานัง่สมาธิและหยดุระงบัความคิดลงได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ากระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยามาเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ 
 แนวคิดของกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ เกิดจากการน ากระบวนการความคิด และเทคนิค
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ในการปรับคล่ืนสมองใหต้ ่าลง เกิดความน่ิงสงบ เพื่อการเขา้
สู่ภาวะจิตใตส้ านึกของตนเอง  เกิดสมถกรรมฐานมุ่งใหจิ้ตสงบ ระงบัจากนิวรณ์ หยดุความฟุ้งซ่าน
แห่งจิต  ซ่ึงมกัจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ หยดุความคิดของจิตไว ้ โดยใชส้มาธิยดึดึง

 
 

อารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหลงัจากนั้นน ากระแสจิตใหเ้ขา้สู่กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติถึง
แก่นแทจ้ากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน  โดยน าหลกัพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา  โดยใชบ้ทบรรยายเป็นส่ือประกอบกบัคล่ืนเสียงเธตา้ เพื่อน ามาใชป้ฏิบติั
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม จนสามารถท าใหเ้กิดความอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู้และเขา้ใจถึงสภาพทุกขข์องตนเอง การหยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการก าจดัทุกข ์ และ ปฏิบติัตามแนวทางท่ีจะดบัความทุกข ์   
 ดงันั้นกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้
จิตเขา้สู่ภาวะสงบในระดบัอุปจารสมาธิ  เพื่อหยดุความคิด จิตใจเบาสบาย และผอ่นคลาย ลดอาการ
วติกกงัวล เกิดปิติ และเป็นการกระตุน้ใหมี้การใชส้มองขา้งท่ีไม่ค่อยจะไดใ้ชข้ึ้นมาใหท้ างานเท่ากบั
อีกขา้งหน่ึงท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า เกิดการปรับระดบัความถ่ีของสมองดา้นซา้ย และสมองดา้นขวาใหข้ึ้น
ลงเหมือนกนัเรียกวา่ ซิงโครไนซ์ (synchronization) ท าใหเ้กิดพลงัจิตท่ีเพิ่มข้ึน  และท าใหเ้กิด
ประสิทธิผลเป็นความสามารถทางสมองไดอ้ยา่งมหาศาลเป็นการเพิ่มอจัฉริยภาพใหแ้ก่มนุษย ์ใน
ระหวา่งนั้นจิตใตส้ านึกจะเปิดออกเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการบรรจุขอ้มูลฝ่ายดี ประหารกิเลส ความ
โลภ  ความโกรธ ความหลง ราคะ ตณัหา และท าใหเ้กิดการเขา้ใจสัจธรรมของชีวติตามหลกัทางพุทธ
ศาสนา ใหผู้ป้ฏิบติัไดพ้ิจารณาถึงเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองเปรียบเสมือนกบัเราก าลงัใหค้  าปรึกษา
ทางดา้นจิตใจของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ้หลกัธรรมค าสอนดงักล่าวจะถูกบรรจุลงในจิตใต้
ส านึก เกิดการพฒันาจริยธรรมในใจ (Emotional Intelligence: EQ) เม่ือมีจริยธรรมสูงข้ึน  
ความเครียดก็จะต ่าลง มีความอดทนมากข้ึน เกิดอิสระแห่งตนในการต่ืนรู้  เกิดการพฒันาปัญญา  บ่ม
เพาะความเปิดกวา้งอ่อนนอ้มถ่อมตน พฒันาความรักความเมตตา มองเห็นสรรพส่ิงตามความเป็น
จริง เห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงน าสู่การเกิดปัญญา ตระหนกัเห็น ละวางตวัตน   มีชีวิตท่ีสมดุล สงบ
เยน็    
  
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาและ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อ
การต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม  
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 ในทางพระพุทธศาสนา การฝึกจิต และพฒันาจิต ดว้ยสมาธิมีอานิสงส์ท าให้ผ่อนคลาย 
ท าให้อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ผิวพรรณวรรณผ่องใส  อายุยืน  เกิดความสงบ ซ่ึงการต่ืนรู้ท่ี
เกิดจากความสงบท่ีแทจ้ริงว่า คือความน่ิงเงียบภายในท่ีเต็มไปด้วยพลงัสัจจะ ท าให้เกิดความคิด 
ความรู้สึก และความปรารถนาท่ีบริสุทธ์ิ ความคิด ค าพูด และการกระท านั้นสมดุล มัน่คง ไม่กา้วร้าว
รุนแรง ไม่มีความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และกบัโลก การฝึกฝนพลงัของความสงบ จะโอบ
อุม้ กฎบญัญติัพื้นฐานของจิตวิญญาณ ท่ีท  าให้มองเขา้มาภายใน เพื่อท่ีจะมองออกไปภายนอก ดว้ย
ความกลา้หาญอยา่งมีเป้าหมายและมีความหมาย (Mandalay, 2559)  
 ส าหรับในทางวทิยาศาสตร์ (The American Journal of Philosophy, 2015) ไดมี้การศึกษา
การท าสมาธิพบวา่ผลของการฝึกสมาธิมีผลต่อร่างกาย และจิตใจ ท าใหร่้างกายมีภูมิคุม้กนัโรคมากข้ึน  
และเม่ือวดัคล่ืนสมองพบวา่สมาธิท าใหส้มองผอ่นคลาย  และคลายเครียดลง และก่อใหเ้กิด คล่ืนสมอง
เธตา้ (Theta wave) ซ่ึงเป็นคล่ืนสมองท่ีมีจงัหวะชา้ลง ๆ และมีพลงังานสูงข้ึน ๆ มีความถ่ีประมาณ 4 – 
8 รอบต่อวินาที โดยในขณะท่ีสมองส่งคล่ืนเธตา้ คนเราจะเกิดความคิดสร้างสรรค ์เกิดความรู้สึกต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากตวัเอง และเกิดความปิติสุขอยา่งท่วมทน้ ซ่ึงภาวะคล่ืนสมองต ่าจะมีผลดีมากมาย ท า
ใหจิ้ตใจจะสงบ เยอืกเยน็ เกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ และช่วยยงัใหมี้อารมณ์ดี ร่าเริง เบิก
บาน มีความคิดสร้างสรรคสู์ง มีภูมิคุม้กนัในร่างกายสูง มีจินตภาพ ความจ าดี มีการผอ่นคลายสูง มี
สมาธิสูง และมีพลงัความคิดดา้นบวกสูง และท่ีส าคญัคือการมองเห็น ตระหนกัรู้ถึงเหตุการณ์และ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเราไดต้ามท่ีเป็นจริง ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหส้ามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมี
ความสุข แบ่งปันความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือ อาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโลก จาก
ความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการช่วยให้นกัธุรกิจดงักล่าวไดล้ด
ระดบัความเครียด และความกดดนัลง ในขณะท่ีสมองกระตุน้ใหเ้กิดความคิด และการท างานอยู่
ตลอดเวลาจึงเป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีจะท าใหน้กัธุรกิจเหล่าน้ีมานัง่สมาธิและหยดุระงบัความคิดลงได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ากระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยามาเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ 
 แนวคิดของกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ เกิดจากการน ากระบวนการความคิด และเทคนิค
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ในการปรับคล่ืนสมองใหต้ ่าลง เกิดความน่ิงสงบ เพื่อการเขา้
สู่ภาวะจิตใตส้ านึกของตนเอง  เกิดสมถกรรมฐานมุ่งใหจิ้ตสงบ ระงบัจากนิวรณ์ หยดุความฟุ้งซ่าน
แห่งจิต  ซ่ึงมกัจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ หยดุความคิดของจิตไว ้ โดยใชส้มาธิยดึดึง

 
 

อารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง และหลงัจากนั้นน ากระแสจิตใหเ้ขา้สู่กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติถึง
แก่นแทจ้ากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน  โดยน าหลกัพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา  โดยใชบ้ทบรรยายเป็นส่ือประกอบกบัคล่ืนเสียงเธตา้ เพื่อน ามาใชป้ฏิบติั
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม จนสามารถท าใหเ้กิดความอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู้และเขา้ใจถึงสภาพทุกขข์องตนเอง การหยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการก าจดัทุกข ์ และ ปฏิบติัตามแนวทางท่ีจะดบัความทุกข ์   
 ดงันั้นกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้
จิตเขา้สู่ภาวะสงบในระดบัอุปจารสมาธิ  เพื่อหยดุความคิด จิตใจเบาสบาย และผอ่นคลาย ลดอาการ
วติกกงัวล เกิดปิติ และเป็นการกระตุน้ใหมี้การใชส้มองขา้งท่ีไม่ค่อยจะไดใ้ชข้ึ้นมาใหท้ างานเท่ากบั
อีกขา้งหน่ึงท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า เกิดการปรับระดบัความถ่ีของสมองดา้นซา้ย และสมองดา้นขวาใหข้ึ้น
ลงเหมือนกนัเรียกวา่ ซิงโครไนซ์ (synchronization) ท าใหเ้กิดพลงัจิตท่ีเพิ่มข้ึน  และท าใหเ้กิด
ประสิทธิผลเป็นความสามารถทางสมองไดอ้ยา่งมหาศาลเป็นการเพิ่มอจัฉริยภาพใหแ้ก่มนุษย ์ใน
ระหวา่งนั้นจิตใตส้ านึกจะเปิดออกเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการบรรจุขอ้มูลฝ่ายดี ประหารกิเลส ความ
โลภ  ความโกรธ ความหลง ราคะ ตณัหา และท าใหเ้กิดการเขา้ใจสัจธรรมของชีวติตามหลกัทางพุทธ
ศาสนา ใหผู้ป้ฏิบติัไดพ้ิจารณาถึงเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองเปรียบเสมือนกบัเราก าลงัใหค้  าปรึกษา
ทางดา้นจิตใจของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ้หลกัธรรมค าสอนดงักล่าวจะถูกบรรจุลงในจิตใต้
ส านึก เกิดการพฒันาจริยธรรมในใจ (Emotional Intelligence: EQ) เม่ือมีจริยธรรมสูงข้ึน  
ความเครียดก็จะต ่าลง มีความอดทนมากข้ึน เกิดอิสระแห่งตนในการต่ืนรู้  เกิดการพฒันาปัญญา  บ่ม
เพาะความเปิดกวา้งอ่อนนอ้มถ่อมตน พฒันาความรักความเมตตา มองเห็นสรรพส่ิงตามความเป็น
จริง เห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงน าสู่การเกิดปัญญา ตระหนกัเห็น ละวางตวัตน   มีชีวิตท่ีสมดุล สงบ
เยน็    
  
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาและ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อ
การต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม  
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 3. เพื่อพฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของ
นกัธุรกิจ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 โมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีแสดงอิทธิพลของ
กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ สามารถแสดง
ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรภายในโมเดลไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยั 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิ (Mixed Methods Research) ดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ
เพื่อขยายผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Method to Extend Qualitative Results) แบ่งเป็น 2 
ระยะ ระยะท่ี 1 ใชว้ธีิการเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ และการศึกษา

 
 

ภาคสนามเพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืน
รู้ของนกัธุรกิจจากกรณีศึกษาท่ีดี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัใน
การสัมภาษณ์ คือ นกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม จ านวน 10 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัตอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง
การคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประเด็นสาระส าคญั
ของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยดงัน้ี ก. เป็นนกัธุรกิจในระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ผูจ้ดัการข้ึนไป ข. มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 7 ปี  ค. เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บฟังธรรมะบรรยายมาแลว้ 
ง.เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บฟังคล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้มาแลว้  ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  ส าหรับในระยะท่ี 2 ใชว้ธีิเชิงปริมาณในรูปของ
การวจิยัเชิงส ารวจเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึน และศึกษา
อิทธิพลทางตรง และทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจ คือ 
ผูป้ระกอบการทัว่ไป จ านวน 310 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการทัว่ไป 
หรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการ (ระดบัใดก็ได ้)ของบริษทั, พอ่คา้ ผูมี้อาชีพทางการคา้ บุคคลหรือ
องคก์รใด ๆ ท่ีด าเนินการผลิตสินคา้ หรือบริการตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการลงทุนใน
รูปแบบก าไร  โดยจะท าการรวบรวมขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต ในอตัราร้อยละ 50 ผา่นทางโซเชียล
เน็ตเวร์ิค ( social network ) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่  Facebook กลุ่มนกัลงทุนในอาเซียน 
(Asean Vi)  ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 10,603 คน ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มสังคมเดียวกนั 
วธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต 
(internet) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามอิเล็คโทรนิกส์ไปพร้อมกบั
คู่มือปฏิบติัการใชง้านกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  
โดยส่งไปโพสตใ์นเครือข่าย Facebook กลุ่มนกัลงทุนในอาเซียน (Asean Vi)  เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้
ไปตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี  (https://docs.google.com) เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ดัท าการตอบ
แบบสอบถามแลว้   แบบสอบถามดงักล่าวจะถูกส่งกลบัมายงัอีเมลข์องผูว้ิจยัโดยอตัโนมติั ส าหรับ
อีกส่วนหน่ึงกลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวน 47 นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงกระจายอยูใ่น 15 จงัหวดัทัว่
ประเทศไทย โดยรวมแลว้แบ่งออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ เขตส่งออก (507), เขตพาณิชย ์(294) และเขต
ทัว่ไป (2514)  ซ่ึงผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลรายช่ือ  ท่ีอยูข่องผูป้ระกอบการไดท้ั้งส้ิน จ านวน 



ROMMAYASAN 503Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

ภาคสนามเพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืน
รู้ของนกัธุรกิจจากกรณีศึกษาท่ีดี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัใน
การสัมภาษณ์ คือ นกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม จ านวน 10 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัตอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง
การคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประเด็นสาระส าคญั
ของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยดงัน้ี ก. เป็นนกัธุรกิจในระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ผูจ้ดัการข้ึนไป ข. มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 7 ปี  ค. เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บฟังธรรมะบรรยายมาแลว้ 
ง.เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บฟังคล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้มาแลว้  ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการ
วเิคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  ส าหรับในระยะท่ี 2 ใชว้ธีิเชิงปริมาณในรูปของ
การวจิยัเชิงส ารวจเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึน และศึกษา
อิทธิพลทางตรง และทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจ คือ 
ผูป้ระกอบการทัว่ไป จ านวน 310 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการทัว่ไป 
หรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการ (ระดบัใดก็ได ้)ของบริษทั, พอ่คา้ ผูมี้อาชีพทางการคา้ บุคคลหรือ
องคก์รใด ๆ ท่ีด าเนินการผลิตสินคา้ หรือบริการตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการลงทุนใน
รูปแบบก าไร  โดยจะท าการรวบรวมขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต ในอตัราร้อยละ 50 ผา่นทางโซเชียล
เน็ตเวร์ิค ( social network ) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่  Facebook กลุ่มนกัลงทุนในอาเซียน 
(Asean Vi)  ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 10,603 คน ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มสังคมเดียวกนั 
วธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต 
(internet) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามอิเล็คโทรนิกส์ไปพร้อมกบั
คู่มือปฏิบติัการใชง้านกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  
โดยส่งไปโพสตใ์นเครือข่าย Facebook กลุ่มนกัลงทุนในอาเซียน (Asean Vi)  เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้
ไปตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี  (https://docs.google.com) เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ดัท าการตอบ
แบบสอบถามแลว้   แบบสอบถามดงักล่าวจะถูกส่งกลบัมายงัอีเมลข์องผูว้ิจยัโดยอตัโนมติั ส าหรับ
อีกส่วนหน่ึงกลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวน 47 นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงกระจายอยูใ่น 15 จงัหวดัทัว่
ประเทศไทย โดยรวมแลว้แบ่งออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ เขตส่งออก (507), เขตพาณิชย ์(294) และเขต
ทัว่ไป (2514)  ซ่ึงผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลรายช่ือ  ท่ีอยูข่องผูป้ระกอบการไดท้ั้งส้ิน จ านวน 
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3,315 องคก์าร  โดยใหผู้บ้ริหารระดบัสูง หรือตวัแทนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูล
จากทางไปรษณีย ์(Mailing) ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามพร้อมกบัคู่มือปฏิบติัการใชง้าน
กระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พร้อมซีดีของคล่ืนเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยา จ านวนทั้งส้ิน 1,030 ชุด  ดงันั้นในระยะท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
เคร่ืองมือตรวจสอบกระบวนการเธตา้ และแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติ
บรรยายและการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ตรวจสอบความตรงของโมเดลดว้ยโปรแกรม LISREL 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
  1. จากการศึกษาดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่ 
กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยา มี 4 ขั้นตอน คือ การมองเห็นและการยอมรับปัญหา  การ
หยุดส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหา  ตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และการลงมือปฏิบติัเพื่อจดัการกบัปัญหา 
และเม่ือน าผลการวเิคราะห์จากวธีิการเชิงคุณภาพมาบูรณาการ พบวา่ การใชง้านกระบวนการใชค้ล่ืน
เธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาจะตอ้งมีความการเขา้ใจกระบวนการสั่งจิตใตส้ านึก ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คิด (เป็นภาพ)  ขั้นตอนท่ี 2 คิดซ ้ า ๆ (เป็นภาพ) พลงัจินตนาการ 
ขั้นตอนท่ี 3 แสร้งเช่ือ พลงัความเช่ือ ขั้นตอนท่ี 4 เป็นจริง (ฝังไปในจิตใตส้ านึก) นอกจากน้ีความคิด
ท่ีใชใ้นการสั่งจิตใตส้ านึก ควรมีลกัษณะ ความคิดบวก เชิงสร้างสรรค ์เป็นความคิดท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  
ความรัก ความเมตตา มุ่งประกอบแต่กรรมดี  ส าหรับปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการเธตา้ตามแนว
พุทธท่ีมีผลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัแฝงภายนอกมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นวิธีการ
คิด และ ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของผูป้ฏิบติัธรรม ปัจจยัดา้นวิธีการคิด มีตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร 
คือ 1) คิดแบบปลูกปัญญา 2) คิดแบบขณะปัจจุบนั และ 3) คิดแบบเสริมสร้างสุขภาพจิต ส่วนปัจจยั
ดา้นกลัยาณมิตรธรรมของผูป้ฏิบติัธรรม มีตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 1) น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญ
ใจ 2) พูดใหเ้หตุผล ทนรับฟัง และ 3) ช้ีทางถูกแนะน าลุ่มลึก   
  2. จากการศึกษาภาคสนามเพื่อหาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม พบวา่ตวัแปรผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้
เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม วดัไดจ้ากตวัแปร
สังเกตได ้จ านวน 3 ตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายใน คือ 1) ความสงบ กายสงบใจ ไดแ้ก่  ความผอ่น

 
 

คลายกายใจ สงบระงบั เรียบเยน็ ไม่เครียด การมีสติ และความระลึกได ้มองเห็นอารมณ์ในใจตนเอง 
จิตแนวแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนด  2) ความเพียรเฟ้นธรรม มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองในการมีสติรู้เห็น 
และควบคุมความคิด พลงัความเขม้แขง็ของจิตใจ ท่ีจะกา้วหนา้ต่อไปถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุง่ยาก ความล าบาก  และ 3) การปล่อยวางความคิด  สามารถวางท่ีเฉยเรียบ จิตแนวแน่อยูก่บังาน 
หยดุฟุ้งซ่าน  ปล่อยวางเป็นเร่ืองภายในใจ แต่หนา้ท่ีการงานเราก็ตอ้งท าตามสมควรแก่เหตุปัจจยั 

3. ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกั
ธุรกิจท่ีมีตวัแปรส่งผา่น ตวัแปรในโมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบไปดว้ย ตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร 
แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร  ตวัแปรภายนอกแฝง 2 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้13 ตวั
แปร ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นโมเดล มีตวับ่งช้ีดงัน้ี ตวัแปรสังเกตได ้
ทั้งหมด 13 คูณ 2 เท่ากบั 26 ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 5 ตวัแปร และ error จ านวน 2 ตวัแปร รวม
ทั้งส้ิน 33 ตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชว้ดัตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด 2) ปัจจยั
ดา้นกลัยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา 4) อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ ซ่ึง 
แสดงผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา   

ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พิจารณา
จากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ 
มีค่าเท่ากบั 51.84  องศาอิสระ (df) เท่ากบั 37 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .053 ค่าดชันีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั .970  ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั .940  และ
ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั .720 และค่าเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐานระหวา่งตวัแปรสูงสุด (Largest Standardized Residual) เท่ากบั 3.09  ซ่ึงสนบัสนุน
วา่โมเดลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปไดว้า่กระบวนการเธตา้มีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบวา่ อิสระแห่งตน
เพื่อการต่ืนรู้มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั .910 แสดงวา่ กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยา สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจไดร้้อยละ 91.00  
เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล พบวา่ หากใชก้ระบวนการเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยา จะมีอิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนปัจจยัดา้นวธีิในการคิด พบวา่ หากมีปัจจยัดา้นวธีิในการคิดจะมี
อิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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3,315 องคก์าร  โดยใหผู้บ้ริหารระดบัสูง หรือตวัแทนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูล
จากทางไปรษณีย ์(Mailing) ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามพร้อมกบัคู่มือปฏิบติัการใชง้าน
กระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พร้อมซีดีของคล่ืนเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยา จ านวนทั้งส้ิน 1,030 ชุด  ดงันั้นในระยะท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
เคร่ืองมือตรวจสอบกระบวนการเธตา้ และแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติ
บรรยายและการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ตรวจสอบความตรงของโมเดลดว้ยโปรแกรม LISREL 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
  1. จากการศึกษาดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่ 
กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยา มี 4 ขั้นตอน คือ การมองเห็นและการยอมรับปัญหา  การ
หยุดส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหา  ตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และการลงมือปฏิบติัเพื่อจดัการกบัปัญหา 
และเม่ือน าผลการวเิคราะห์จากวธีิการเชิงคุณภาพมาบูรณาการ พบวา่ การใชง้านกระบวนการใชค้ล่ืน
เธตา้ตามแนวพุทธจิตวิทยาจะตอ้งมีความการเขา้ใจกระบวนการสั่งจิตใตส้ านึก ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คิด (เป็นภาพ)  ขั้นตอนท่ี 2 คิดซ ้ า ๆ (เป็นภาพ) พลงัจินตนาการ 
ขั้นตอนท่ี 3 แสร้งเช่ือ พลงัความเช่ือ ขั้นตอนท่ี 4 เป็นจริง (ฝังไปในจิตใตส้ านึก) นอกจากน้ีความคิด
ท่ีใชใ้นการสั่งจิตใตส้ านึก ควรมีลกัษณะ ความคิดบวก เชิงสร้างสรรค ์เป็นความคิดท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  
ความรัก ความเมตตา มุ่งประกอบแต่กรรมดี  ส าหรับปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการเธตา้ตามแนว
พุทธท่ีมีผลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัแฝงภายนอกมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นวิธีการ
คิด และ ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของผูป้ฏิบติัธรรม ปัจจยัดา้นวิธีการคิด มีตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร 
คือ 1) คิดแบบปลูกปัญญา 2) คิดแบบขณะปัจจุบนั และ 3) คิดแบบเสริมสร้างสุขภาพจิต ส่วนปัจจยั
ดา้นกลัยาณมิตรธรรมของผูป้ฏิบติัธรรม มีตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 1) น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญ
ใจ 2) พูดใหเ้หตุผล ทนรับฟัง และ 3) ช้ีทางถูกแนะน าลุ่มลึก   
  2. จากการศึกษาภาคสนามเพื่อหาอิทธิพลของกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม พบวา่ตวัแปรผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้
เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจท่ีปฏิบติัธรรม วดัไดจ้ากตวัแปร
สังเกตได ้จ านวน 3 ตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายใน คือ 1) ความสงบ กายสงบใจ ไดแ้ก่  ความผอ่น

 
 

คลายกายใจ สงบระงบั เรียบเยน็ ไม่เครียด การมีสติ และความระลึกได ้มองเห็นอารมณ์ในใจตนเอง 
จิตแนวแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนด  2) ความเพียรเฟ้นธรรม มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองในการมีสติรู้เห็น 
และควบคุมความคิด พลงัความเขม้แขง็ของจิตใจ ท่ีจะกา้วหนา้ต่อไปถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุง่ยาก ความล าบาก  และ 3) การปล่อยวางความคิด  สามารถวางท่ีเฉยเรียบ จิตแนวแน่อยูก่บังาน 
หยดุฟุ้งซ่าน  ปล่อยวางเป็นเร่ืองภายในใจ แต่หนา้ท่ีการงานเราก็ตอ้งท าตามสมควรแก่เหตุปัจจยั 

3. ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกั
ธุรกิจท่ีมีตวัแปรส่งผา่น ตวัแปรในโมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบไปดว้ย ตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร 
แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร  ตวัแปรภายนอกแฝง 2 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้13 ตวั
แปร ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นโมเดล มีตวับ่งช้ีดงัน้ี ตวัแปรสังเกตได ้
ทั้งหมด 13 คูณ 2 เท่ากบั 26 ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 5 ตวัแปร และ error จ านวน 2 ตวัแปร รวม
ทั้งส้ิน 33 ตวัแปร  ตวัแปรท่ีใชว้ดัตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด 2) ปัจจยั
ดา้นกลัยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา 4) อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ ซ่ึง 
แสดงผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา   

ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พิจารณา
จากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ 
มีค่าเท่ากบั 51.84  องศาอิสระ (df) เท่ากบั 37 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .053 ค่าดชันีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั .970  ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั .940  และ
ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั .720 และค่าเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐานระหวา่งตวัแปรสูงสุด (Largest Standardized Residual) เท่ากบั 3.09  ซ่ึงสนบัสนุน
วา่โมเดลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปไดว้า่กระบวนการเธตา้มีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบวา่ อิสระแห่งตน
เพื่อการต่ืนรู้มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั .910 แสดงวา่ กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยา สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจไดร้้อยละ 91.00  
เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล พบวา่ หากใชก้ระบวนการเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยา จะมีอิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนปัจจยัดา้นวธีิในการคิด พบวา่ หากมีปัจจยัดา้นวธีิในการคิดจะมี
อิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี



506 ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 
 

ระดบั .01  และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรมกบัอิสระแห่งตน
เพื่อการต่ืนรู้พบวา่ หากมีปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม ก็สามารถส่งผลต่อการต่ืนรู้ไดเ้องโดยตรงโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผา่นกระบวนการเธตา้ ก็สามารถท าใหเ้กิดอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้นอกจากน้ี
ยงัสรุปไดว้า่  ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด  ปกติหากส่งผลทางตรงจะมีค่าอิทธิพลติดลบ แต่ถา้ส่งผา่น
กระบวนการเธตา้จะมีค่าอิทธิพลสูงข้ึน ดงันั้น กระบวนการเธตา้จึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่นท่ีท า
ใหปั้จจยัดา้นวธีิในการคิดน าไปสู่ตวัแปรอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  ดงันั้น กระบวนการเธตา้จึงเป็น
ตวัแปรส่งผา่นท่ีดี แสดงภาพโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีแสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจไดด้งัน้ี 
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                ต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ 
 
อภิปรายผล 
    1. การอภิปรายด้านอิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่ง
ตนเพ่ือการต่ืนรู้ของนักธุรกจิ 

จากกรณีศึกษาภาคสนามให้ผลการวจิยัท่ีสามารถตรวจสอบยืน่ยนักรอบแนวคิดในการ
วจิยัเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยามีอิทธิพลต่ออิสระแห่งตนเพื่อ

 
 

การต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ และเป็นตวัแปรส่งผา่น โดยผลลพัธ์จากอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ วดัไดจ้าก 
1) การสงบกาย สงบใจ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจในอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ 2) การเพียร เฟ้นธรรม 
ดว้ยการยอมรับกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา   3) การปล่อยวางความคิด ดว้ยทศันคติต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้จากกระบวนการเธตา้ ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ท่านพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (โพชฌงค ์พุทธิวธีิเสริมสุขภาพ)  ในหลกัธรรม “โพชฌงค”์ หรือองคแ์ห่ง
การตรัสรู้ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ หลกัธรรมน้ีส าคญัมาก เพราะเป็นธรรมท่ีจะช่วยใหเ้กิดการตรัสรู้ การตรัสรู้
นั้นเป็นเร่ืองของปัญญา ปัญญาคือความรู้ความเขา้ใจขั้นท่ีจะท าใหต้รัสรู้น้ี มีความหมายลึกซ้ึงลงไป 
กล่าวคือ การตรัสรู้นั้นหมายถึงวา่ ประการท่ี 1 รู้แจง้ความจริงของส่ิงทั้งหลาย เห็นสวา่งโล่งทัว่ไป
หมด ไม่มีจุดหมองจุดมวั เพราะความรู้นั้นช าระใจใหห้มดกิเลส ใหบ้ริสุทธ์ิดว้ย เพราะฉะนั้น ปัญญา
ตรัสรู้น้ีจึงหมายถึงความรู้บริสุทธ์ิ หรือความรู้ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดความบริสุทธ์ิ ประการท่ี 2 ปัญญาท่ีท า
ใหต้รัสรู้น้ีท าใหเ้กิดความต่ืน คือ เดิมนั้นมีความหลบัอยู ่คือมวัเพลิน มวัประมาทอยู ่ไม่ลืมตาลืมใจ ดู
ความเป็นจริง และมีความหลงใหล เช่น มีความหมกมุ่นมวัเมา ยดึติดในส่ิงต่างๆ เม่ือปัญญารู้แจง้
ความจริงตรัสรู้แลว้ก็กลายเป็น ผูต่ื้นข้ึน พน้จากความหลบั จากความประมาทมวัเมา พน้จากความยดึ
ติดต่าง ๆ พูดสั้นๆ วา่ ต่ืนข้ึนทั้งจากความหลบัใหล และจากความหลงใหล และประการท่ี 3 จากการ
ท่ีบริสุทธ์ิและต่ืนข้ึนมาน้ี ก็ท า ใหจิ้ตใจของผูน้ั้นมีความเบิกบานผอ่งใส ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็น
อิสระ อนัน้ีคือสภาพจิตท่ีดีงาม ถา้เรียกในสมยัปัจจุบนัก็วา่เป็นสุขภาพจิตท่ีดีมาก นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบ จากงานวจิยัของ Trott (1996) พบวา่ การฝึกฝนทางจิตวิญญาณช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียงั
ช่วยสร้างบรรยากาศในองคก์รท่ีดี ลดอตัราการขาดงาน และท าใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนอีก
ดว้ย พบวา่ จิตวิญญาณในท่ีท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงาน 
และความรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน  พบวา่ เชาวน์ดา้นจิตวิญญาณเป็นลกัษณะส าคญัของการมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์าร ซ่ึงก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร (Milliman, 2007) 
    2. การอภิปรายผลการวิจัยด้านผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดง
อทิธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออสิระแห่งตนเพ่ือการต่ืนรู้ของนักธุรกจิ 
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ระดบั .01  และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรมกบัอิสระแห่งตน
เพื่อการต่ืนรู้พบวา่ หากมีปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม ก็สามารถส่งผลต่อการต่ืนรู้ไดเ้องโดยตรงโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผา่นกระบวนการเธตา้ ก็สามารถท าใหเ้กิดอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้นอกจากน้ี
ยงัสรุปไดว้า่  ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด  ปกติหากส่งผลทางตรงจะมีค่าอิทธิพลติดลบ แต่ถา้ส่งผา่น
กระบวนการเธตา้จะมีค่าอิทธิพลสูงข้ึน ดงันั้น กระบวนการเธตา้จึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่นท่ีท า
ใหปั้จจยัดา้นวธีิในการคิดน าไปสู่ตวัแปรอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้  ดงันั้น กระบวนการเธตา้จึงเป็น
ตวัแปรส่งผา่นท่ีดี แสดงภาพโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีแสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา้
ตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ของนกัธุรกิจไดด้งัน้ี 
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อภิปรายผล 
    1. การอภิปรายด้านอิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่ง
ตนเพ่ือการต่ืนรู้ของนักธุรกจิ 
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วจิยัเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผลลพัธ์จากกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยามีอิทธิพลต่ออิสระแห่งตนเพื่อ

 
 

การต่ืนรู้ของนกัธุรกิจ และเป็นตวัแปรส่งผา่น โดยผลลพัธ์จากอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ วดัไดจ้าก 
1) การสงบกาย สงบใจ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจในอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ 2) การเพียร เฟ้นธรรม 
ดว้ยการยอมรับกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา   3) การปล่อยวางความคิด ดว้ยทศันคติต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้จากกระบวนการเธตา้ ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ท่านพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (โพชฌงค ์พุทธิวธีิเสริมสุขภาพ)  ในหลกัธรรม “โพชฌงค”์ หรือองคแ์ห่ง
การตรัสรู้ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ หลกัธรรมน้ีส าคญัมาก เพราะเป็นธรรมท่ีจะช่วยใหเ้กิดการตรัสรู้ การตรัสรู้
นั้นเป็นเร่ืองของปัญญา ปัญญาคือความรู้ความเขา้ใจขั้นท่ีจะท าใหต้รัสรู้น้ี มีความหมายลึกซ้ึงลงไป 
กล่าวคือ การตรัสรู้นั้นหมายถึงวา่ ประการท่ี 1 รู้แจง้ความจริงของส่ิงทั้งหลาย เห็นสวา่งโล่งทัว่ไป
หมด ไม่มีจุดหมองจุดมวั เพราะความรู้นั้นช าระใจใหห้มดกิเลส ใหบ้ริสุทธ์ิดว้ย เพราะฉะนั้น ปัญญา
ตรัสรู้น้ีจึงหมายถึงความรู้บริสุทธ์ิ หรือความรู้ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดความบริสุทธ์ิ ประการท่ี 2 ปัญญาท่ีท า
ใหต้รัสรู้น้ีท าใหเ้กิดความต่ืน คือ เดิมนั้นมีความหลบัอยู ่คือมวัเพลิน มวัประมาทอยู ่ไม่ลืมตาลืมใจ ดู
ความเป็นจริง และมีความหลงใหล เช่น มีความหมกมุ่นมวัเมา ยดึติดในส่ิงต่างๆ เม่ือปัญญารู้แจง้
ความจริงตรัสรู้แลว้ก็กลายเป็น ผูต่ื้นข้ึน พน้จากความหลบั จากความประมาทมวัเมา พน้จากความยดึ
ติดต่าง ๆ พูดสั้นๆ วา่ ต่ืนข้ึนทั้งจากความหลบัใหล และจากความหลงใหล และประการท่ี 3 จากการ
ท่ีบริสุทธ์ิและต่ืนข้ึนมาน้ี ก็ท า ใหจิ้ตใจของผูน้ั้นมีความเบิกบานผอ่งใส ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็น
อิสระ อนัน้ีคือสภาพจิตท่ีดีงาม ถา้เรียกในสมยัปัจจุบนัก็วา่เป็นสุขภาพจิตท่ีดีมาก นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบ จากงานวจิยัของ Trott (1996) พบวา่ การฝึกฝนทางจิตวิญญาณช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียงั
ช่วยสร้างบรรยากาศในองคก์รท่ีดี ลดอตัราการขาดงาน และท าใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนอีก
ดว้ย พบวา่ จิตวิญญาณในท่ีท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงาน 
และความรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน  พบวา่ เชาวน์ดา้นจิตวิญญาณเป็นลกัษณะส าคญัของการมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์าร ซ่ึงก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร (Milliman, 2007) 
    2. การอภิปรายผลการวิจัยด้านผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดง
อทิธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวทิยาต่ออสิระแห่งตนเพ่ือการต่ืนรู้ของนักธุรกจิ 

ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของท่ีแสดงอิทธิพลของกระบวนการเธตา้
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โมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ี ประกอบไปดว้ย ตวัแปรสังเกตได ้ทั้งหมด 13 ตวัแปร และตวัแปรแฝง ๔ ตวั
แปร คือ 1) ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด 2) ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยา  4) อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ทุกตวั
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก แสดง
วา่ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุด คือ การตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และการลงมือปฏิบติั แสดงวา่ในกระบวนการเธตา้ตาม
แนวพุทธจิตวทิยา เม่ือมีการตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหาเพิ่มข้ึน ท าใหก้ารลงมือปฏิบติัก็เพิ่มข้ึน
ดว้ย ส าหรับการตั้งเป้าหมายจะท าใหก้ารปฏิบติัมากข้ึน ( Pumiphark, 1973) ในเร่ืองของ หนา้ท่ีของ
เจตคติท่ีเก่ียวกบัการเตรียมบุคคลเพื่อใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัการ  ช่วยใหบุ้คคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้
วา่อะไรจะเกิดข้ึน และท าให้บุคคลไดรั้บความส าเร็จตามหลกัชยัท่ีวางไว ้ส่วนการเปล่ียนแปลงเจต
คติ (Junaim, 1977) ทศันคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองมาจาก 1) การชกัชวน 
(Persuasion) ทศันคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บค าแนะน า บอกเล่า หรือ
ไดรั้บความรู้เพ่ิมพูนข้ึน 2) การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (Group Change) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้
และ 3)  การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) เป็นการชกัชวนใหบุ้คคลหนัมาสนใจหรือรับรู้โดยการ
สร้างส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ข้ึน  

ส าหรับความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดร้ะหวา่งกลุ่มตวัแปรดา้นเดียวกนั มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี ตวัแปรดา้นวธีิในการคิด พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การคิด
แบบอยูใ่นปัจจุบนั  และการคิดแบบเสริมสร้างคุณภาพจิต แสดงวา่เม่ือมีการการคิดแบบอยูใ่น
ปัจจุบนัมากข้ึน การคิดแบบเสริมสร้างคุณภาพจิตก็จะมากข้ึนไปดว้ย และตวัแปรดา้นวิธีในการคิด ท่ี
เป็นกระบวนการมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาคนในยคุขอ้มูลข่าวสาร และสังคม
ประชาธิปไตยตลอดจนเป็นลกัษณะของคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Facione, 1996) นอกจากน้ีการ
รู้จกัคิดยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ของการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง และเป็นทกัษะท่ีพฒันาได้  
มนุษยจ์ะมีความสุขไดจ้ะตอ้งรู้จกัการด าเนินชีวิตใหถู้กตอ้งคือ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งต่อชีวติของ
ตนเอง ต่อสภาพ แวดลอ้มทั้งทางสังคม และธรรมชาติ การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งจะตอ้งมีพื้นฐานมา
จากการคิดเป็น การพูดเป็น และการท าเป็น ในบรรดาองคป์ระกอบทั้งสามประการขา้งตน้  
(Phatepwetee, 1990) อธิบายวา่ การคิดเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะความคิดเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
จะน าไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา เป็นตวัช้ีน าและควบคุมการปฏิบติัต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง ซ่ึง

 
 

สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมท่ีไดแ้สดงหลกัการไวว้า่ ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตอ้งนั้นจะตอ้ง
ปฏิบติัตามอริยมรรคคือ แนวทางอนัประเสริฐและมรรคน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการคิดท่ีถูกตอ้งคือ การ
รู้จกัคิดหรือคิดเป็น นัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะ  
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
     1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และตวัแปรทั้งหมดตามหลกัวทิยาศาสตร์ของงานวจิยั
พบวา่ การท่ีจะเขา้สู่กระบวนการอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ไดน้ั้น หากจะใชก้ระบวนการความคิด
ตามกรอบความคิดของตนเองก็เป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีจะน าไปสู่การต่ืนรู้ได ้นอกจากจะมีกระบวนการ
ความคิดถูกวธีิ ประกอบไปดว้ย คิดแบบปลุกปัญญา  คิดแบบอยูใ่นปัจจุบนั และคิดแบบเสริมสร้าง
คุณภาพจิต อยา่งไรก็ความคิดดงักล่าวจะตอ้งมีการส่งผา่นโดยกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การต่ืนรู้อีก
ทอด ตามผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ความคิดจะตอ้งมาผา่นกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยาจึงจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ ซ่ึงกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาก็คือ
การพิจารณาขอ้หลกัธรรมตามท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ต่อเน่ืองกนัเป็นวงจร ไดแ้ก่  
มองเห็นและยอมรับปัญหา -  หยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญญา - ตั้งเป้าในการจดัการปัญหา–ลงมือปฏิบติั  
ดงันั้นเม่ือผูป้ฏิบติัไดก้ าหนดความคิดใหอ้ยูใ่นกรอบของกระบวนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา หรือ
พิจารณาในขอ้หลกัธรรมเพื่อการหลุดพน้กิเลสตามหลกัพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้หลกัธรรมท่ีลว้น
แต่เช่ือมโยงกนัไดเ้รียกวา่ โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ แบ่งเป็น 7 หมวด  คือ สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5  โพชฌงค ์7 และ มรรคมีองค ์8 เป็นตน้   เป็นธรรมท่ีมี
ความส าคญัมาก  เพราะเป็นเคร่ืองมืออนัเป็นเหตุแห่งการตดักิเลส  แลว้กา้วสู่การบรรลุมรรคผล
นิพพาน ผูป้ฏิบติัจึงควรน าหลกัธรรมเหล่าน้ีไปใชใ้นการปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความหลุดพน้จากความทุกขไ์ดน้ัน่เอง อยา่งไรก็ดีในการพิจารณาขอ้หลกัธรรม
ดงักล่าว ผูป้ฏิบติัจะไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียดลึกซ้ึงในสภาวะคล่ืนสมองปกติ  แต่หากผู ้
ปฏิบติัพิจารณาขอ้หลกัธรรมไปตามกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา กระบวนการเธตา้
ดงักล่าวจะลดระดบัของคล่ืนสมอง และท าใหเ้กิดความน่ิงสงบน าไปสู่ภาวะจิตใตส้ านึกของตนเอง 
หยดุความคิดฟุ้งซ่าน เน่ืองจากเน้ือหาของบทบรรยาย 1)จะเร่ิมจากการเหน่ียวน าใหเ้กิดภาวะถูก
โปรแกรมจิต (induction)  2) การเหน่ียวน าใหเ้ขา้สู่ภวงัคท่ี์ลึกข้ึน (Deepening) 3) การสั่งจิตใตส้ านึก 
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โมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ี ประกอบไปดว้ย ตวัแปรสังเกตได ้ทั้งหมด 13 ตวัแปร และตวัแปรแฝง ๔ ตวั
แปร คือ 1) ปัจจยัดา้นวธีิในการคิด 2) ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยา  4) อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ทุกตวั
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p < .01) และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก แสดง
วา่ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุด คือ การตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหา และการลงมือปฏิบติั แสดงวา่ในกระบวนการเธตา้ตาม
แนวพุทธจิตวทิยา เม่ือมีการตั้งเป้าในการจดัการกบัปัญหาเพิ่มข้ึน ท าใหก้ารลงมือปฏิบติัก็เพิ่มข้ึน
ดว้ย ส าหรับการตั้งเป้าหมายจะท าใหก้ารปฏิบติัมากข้ึน ( Pumiphark, 1973) ในเร่ืองของ หนา้ท่ีของ
เจตคติท่ีเก่ียวกบัการเตรียมบุคคลเพื่อใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติัการ  ช่วยใหบุ้คคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้
วา่อะไรจะเกิดข้ึน และท าให้บุคคลไดรั้บความส าเร็จตามหลกัชยัท่ีวางไว ้ส่วนการเปล่ียนแปลงเจต
คติ (Junaim, 1977) ทศันคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองมาจาก 1) การชกัชวน 
(Persuasion) ทศันคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บค าแนะน า บอกเล่า หรือ
ไดรั้บความรู้เพ่ิมพูนข้ึน 2) การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (Group Change) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้
และ 3)  การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) เป็นการชกัชวนใหบุ้คคลหนัมาสนใจหรือรับรู้โดยการ
สร้างส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ข้ึน  

ส าหรับความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดร้ะหวา่งกลุ่มตวัแปรดา้นเดียวกนั มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี ตวัแปรดา้นวธีิในการคิด พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ การคิด
แบบอยูใ่นปัจจุบนั  และการคิดแบบเสริมสร้างคุณภาพจิต แสดงวา่เม่ือมีการการคิดแบบอยูใ่น
ปัจจุบนัมากข้ึน การคิดแบบเสริมสร้างคุณภาพจิตก็จะมากข้ึนไปดว้ย และตวัแปรดา้นวิธีในการคิด ท่ี
เป็นกระบวนการมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาคนในยคุขอ้มูลข่าวสาร และสังคม
ประชาธิปไตยตลอดจนเป็นลกัษณะของคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Facione, 1996) นอกจากน้ีการ
รู้จกัคิดยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ของการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง และเป็นทกัษะท่ีพฒันาได้  
มนุษยจ์ะมีความสุขไดจ้ะตอ้งรู้จกัการด าเนินชีวิตใหถู้กตอ้งคือ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งต่อชีวติของ
ตนเอง ต่อสภาพ แวดลอ้มทั้งทางสังคม และธรรมชาติ การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งจะตอ้งมีพื้นฐานมา
จากการคิดเป็น การพูดเป็น และการท าเป็น ในบรรดาองคป์ระกอบทั้งสามประการขา้งตน้  
(Phatepwetee, 1990) อธิบายวา่ การคิดเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะความคิดเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
จะน าไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา เป็นตวัช้ีน าและควบคุมการปฏิบติัต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง ซ่ึง

 
 

สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมท่ีไดแ้สดงหลกัการไวว้า่ ในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตอ้งนั้นจะตอ้ง
ปฏิบติัตามอริยมรรคคือ แนวทางอนัประเสริฐและมรรคน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการคิดท่ีถูกตอ้งคือ การ
รู้จกัคิดหรือคิดเป็น นัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะ  
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
     1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และตวัแปรทั้งหมดตามหลกัวทิยาศาสตร์ของงานวจิยั
พบวา่ การท่ีจะเขา้สู่กระบวนการอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ไดน้ั้น หากจะใชก้ระบวนการความคิด
ตามกรอบความคิดของตนเองก็เป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีจะน าไปสู่การต่ืนรู้ได ้นอกจากจะมีกระบวนการ
ความคิดถูกวธีิ ประกอบไปดว้ย คิดแบบปลุกปัญญา  คิดแบบอยูใ่นปัจจุบนั และคิดแบบเสริมสร้าง
คุณภาพจิต อยา่งไรก็ความคิดดงักล่าวจะตอ้งมีการส่งผา่นโดยกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การต่ืนรู้อีก
ทอด ตามผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ความคิดจะตอ้งมาผา่นกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยาจึงจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ ซ่ึงกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยาก็คือ
การพิจารณาขอ้หลกัธรรมตามท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ต่อเน่ืองกนัเป็นวงจร ไดแ้ก่  
มองเห็นและยอมรับปัญหา -  หยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญญา - ตั้งเป้าในการจดัการปัญหา–ลงมือปฏิบติั  
ดงันั้นเม่ือผูป้ฏิบติัไดก้ าหนดความคิดใหอ้ยูใ่นกรอบของกระบวนเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา หรือ
พิจารณาในขอ้หลกัธรรมเพื่อการหลุดพน้กิเลสตามหลกัพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้หลกัธรรมท่ีลว้น
แต่เช่ือมโยงกนัไดเ้รียกวา่ โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ แบ่งเป็น 7 หมวด  คือ สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5  โพชฌงค ์7 และ มรรคมีองค ์8 เป็นตน้   เป็นธรรมท่ีมี
ความส าคญัมาก  เพราะเป็นเคร่ืองมืออนัเป็นเหตุแห่งการตดักิเลส  แลว้กา้วสู่การบรรลุมรรคผล
นิพพาน ผูป้ฏิบติัจึงควรน าหลกัธรรมเหล่าน้ีไปใชใ้นการปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความหลุดพน้จากความทุกขไ์ดน้ัน่เอง อยา่งไรก็ดีในการพิจารณาขอ้หลกัธรรม
ดงักล่าว ผูป้ฏิบติัจะไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียดลึกซ้ึงในสภาวะคล่ืนสมองปกติ  แต่หากผู ้
ปฏิบติัพิจารณาขอ้หลกัธรรมไปตามกระบวนการเธตา้ตามแนวพุทธจิตวทิยา กระบวนการเธตา้
ดงักล่าวจะลดระดบัของคล่ืนสมอง และท าใหเ้กิดความน่ิงสงบน าไปสู่ภาวะจิตใตส้ านึกของตนเอง 
หยดุความคิดฟุ้งซ่าน เน่ืองจากเน้ือหาของบทบรรยาย 1)จะเร่ิมจากการเหน่ียวน าใหเ้กิดภาวะถูก
โปรแกรมจิต (induction)  2) การเหน่ียวน าใหเ้ขา้สู่ภวงัคท่ี์ลึกข้ึน (Deepening) 3) การสั่งจิตใตส้ านึก 
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(Suggestion)  4) การสั่งจิตใตส้ านึกใหพ้ิจารณาหลกัธรรมความจริงอนัประเสริฐของชีวิต 5)  การ
กลบัสู่ภาวะจิตส านึก (Recovery of Consciousness)  ซ่ึงในช่วงท่ีเหน่ียวน าใหเ้ขา้สู่ภวงัคท่ี์ลึกข้ึน และ
เกิดการสั่งจิตใตส้ านึกนั้นจะท าใหเ้กิดการน ากระแสจิตใหเ้ขา้สู่กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติถึง
แก่นแทจ้ากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน   โดยน าหลกัพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา โดยใชบ้ทบรรยายเป็นส่ือประกอบกบัคล่ืนเสียงเธตา้ เพื่อน ามาใชป้ฏิบติั
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม จนสามารถท าใหเ้กิดความอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู้และเขา้ใจถึงสภาพทุกขข์องตนเอง การหยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการก าจดัทุกข ์และปฏิบติัตามแนวทางท่ีจะดบัความทุกข ์   
    2. เม่ือผูป้ฏิบติัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยามาสักระยะหน่ึง หรือควรจะมากกวา่ 21 คร้ังข้ึนไป จะพบวา่เกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง 
เน่ืองจาก จิตเป็นกระบวนการท างานของสมอง ดงันั้นการฝึกจิตจึงเป็นกระบวนการฝึกใชส้มอง
ควบคุมกระบวนการท างานของสมอง ซ่ึงหากมีการฝึกอยา่งสม ่าเสมอจะท าใหส้มองส่วนหนา้ตรง
กลางเปิดออก   หมายถึง เปลือกสมองใหม่ (neocortex) ของสมองส่วนหนา้ (prefrontal) ซ่ึงมีความ
เจริญสูงสุดในเผา่พนัธ์ุมนุษยอ์ยา่งเรา ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญา การใชเ้หตุผล การคิดเชิง
นามธรรม การวางแผน การบริหารจดัการ การแกปั้ญหา และศีลธรรม หรือบางทีเรียกวา่  ดวงตาท่ี3 
(Third eyes) โตข้ึนนัน่เอง ทั้งน้ี นายแพทยแ์ดเนียล ซีเกล (Dr. Daniel Siegel, Mindful Brain) ได้
รวบรวมหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ กล่าวถึง หนา้ท่ี 9 ประการของสมองส่วนหนา้ตรงกลางไว ้ไดแ้ก่ 
(1)ควบคุมการท างานของร่างกายใหส้มดุล (body regulation) ระหวา่งประสาทซิมพาเทติก (ประสาท
คนัเร่ง) กบัประสาทพาราซิมพาเทติก (ประสาทเบรก) ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งแขง็ขนัแต่สงบ หาก
ประสาทคนัเร่งท างานมากไป ท าใหท้  างานแขง็ขนั แต่เครียดข้ีหงุดหงิดโมโหง่าย และหากประสาท
เบรกท างานมากไป (เช่น นอนหรืออยูว่า่งๆ ทั้งวนั) ก็จะท าใหเ้ฉ่ือยชา เบ่ือ ซึมเศร้า (2) ส่ือสาร-ส่ือใจ 
รับรู้จิตใจของผูอ่ื้น ปรับใจเขา้หากนั ( attuned communication) (3) เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (empathy 
หรือ mindsight) รัก เมตตา (mirror neurons Interception)  โดยผา่นกลไกของเซลลป์ระสาทท่ีช่ือวา่ 
"เซลลก์ระจกเงา (mirror neuron)" ท าใหมี้ความรักความเมตตา ช่วยเหลือผูอ่ื้น (4) ปรับอารมณ์ 
(emotional balance) ไม่เกิดอารมณ์สุดโต่ง หุนหนัพลนัแล่น มีความน่ิงสงบ สุขมุ (5) ควบคุมความ
กลวั (fear modulation) โดยผา่นการหลัง่สารส่ือประสาท GABA ไม่ใหเ้กิดความกลวัอยา่งไร้เหตุผล 
หรือต่ืนตูม (6) ย ั้งคิด (response flexibility) รับรู้  ชะลอการตอบโต ้ ไตร่ตรองทางเลือก ตอบสนอง 

 
 

(กระท า) รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ คิดก่อนพูด คิดก่อนท า (7) รู้แจง้ในตน รู้ตน (insight หรือ self-knowing 
awareness) รู้แจง้รู้ทนัจิตใจของตนเองเขา้ใจพื้นเพความเป็นมาของตนเอง รู้ทนัจุดอ่อนจุดแขง็ และ
เป้าหมายชีวติของตนเอง (8) หย ัง่รู้ (intuition) ตามทนั   จบัความรู้สึกของอวยัวะภายใน  
(interception by insula ท่ีสมองกลีบขา้งขมบั) : เจบ็ปวด จุกแน่น ใจสั่น หายใจไม่อ่ิม ควบคุม
ความรู้สึกนั้น ๆใหทุ้เลาเขา้ใจความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยเฉพาะเม่ือมีความเครียด (เช่น 
กลา้มเน้ือเกร็ง ใจหววิใจสั่น จุกแน่นทอ้ง ทอ้งไส้ป่ันป่วน หายใจไม่อ่ิม) ท าให้รู้ทนัอารมณ์ความรู้สึก
ของตวัเองก็จะช่วยใหห้ายเครียด ขณะเดียวกนัการหยัง่รู้ความรู้สึกของร่างกายตนเอง ก็จะช่วยให้
เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นดว้ย และ (9) ศีลธรรม (morality) รู้วา่อะไรดี  ไม่ดี ควร  ไม่ควรดว้ย
ตนเอง แมอ้ยูต่ามล าพงั ท าใหรู้้วา่ "อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร" ดว้ยตนเอง ทั้งต่อหนา้
และลบัหลงัผูอ่ื้น เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก 
   3. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และตวัแปรทั้งหมดในงานวิจยั ท่ีมีความส าคญัอีกประการหน่ึง
พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม กบัอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พบวา่หาก
กลัยาณมิตรตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดให้เหตุผล ทนรับฟัง ช้ี
ทางถูก แนะน าลุ่มลึก จะมีอิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ ซ่ึงมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  หรือกล่าวอีกนยัไดว้า่ กลัยาณมิตรธรรมตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวข้า้งตน้นั้นสามารถ
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ไดเ้องโดยตรง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผา่นกระบวนการเธตา้ ก็สามารถท าใหเ้กิด
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ดงัในพระไตรปิฏก  ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสัมมาทิฐิมี 2 ประการ 
คือ (1) ปรโตโฆสะ – เสียงจากผูอ่ื้น การกระตุน้หรือชกัจูงจากภายนอก คือ การรับฟังค าแนะน าสั่ง
สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซกัถาม ฟังค าบอกเล่าชกัจูงของผูอ่ื้น โดยเฉพาะการสดบัสัทธรรรม
จากท่านผูเ้ป็นกลัยาณมิตร  และ (2) โยนิโสมนสิการ – ความใชค้วามคิดเห็นถูกวธีิ ความรู้จกัคิด คิด
เป็น คือ ท าในใจโดยแยบคาย มองส่ิงทั้งหลายดว้ยความคิดพิจารณา รู้จกัสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
ส่ิงนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆออก ใหเ้ห็นตามสภาวะและตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
   
     ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
     1. การออกแบบการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถพฒันาใหน้ ามาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมได ้โดยการพฒันาเลือกสร้าง และเผยแพร่แอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือ  โดยการน า
แนวคิดของกระบวนการเธตา้มาบูรณาการกบัหลกัพุทธธรรมในดา้นอ่ืน เช่น พุทธจิตวิทยากบัความ
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(Suggestion)  4) การสั่งจิตใตส้ านึกใหพ้ิจารณาหลกัธรรมความจริงอนัประเสริฐของชีวิต 5)  การ
กลบัสู่ภาวะจิตส านึก (Recovery of Consciousness)  ซ่ึงในช่วงท่ีเหน่ียวน าใหเ้ขา้สู่ภวงัคท่ี์ลึกข้ึน และ
เกิดการสั่งจิตใตส้ านึกนั้นจะท าใหเ้กิดการน ากระแสจิตใหเ้ขา้สู่กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติถึง
แก่นแทจ้ากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน   โดยน าหลกัพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา โดยใชบ้ทบรรยายเป็นส่ือประกอบกบัคล่ืนเสียงเธตา้ เพื่อน ามาใชป้ฏิบติั
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม จนสามารถท าใหเ้กิดความอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู้และเขา้ใจถึงสภาพทุกขข์องตนเอง การหยดุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องตนเอง 
ตั้งเป้าหมายในการก าจดัทุกข ์และปฏิบติัตามแนวทางท่ีจะดบัความทุกข ์   
    2. เม่ือผูป้ฏิบติัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการใชค้ล่ืนเธตา้ตามแนวพุทธ
จิตวทิยามาสักระยะหน่ึง หรือควรจะมากกวา่ 21 คร้ังข้ึนไป จะพบวา่เกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง 
เน่ืองจาก จิตเป็นกระบวนการท างานของสมอง ดงันั้นการฝึกจิตจึงเป็นกระบวนการฝึกใชส้มอง
ควบคุมกระบวนการท างานของสมอง ซ่ึงหากมีการฝึกอยา่งสม ่าเสมอจะท าใหส้มองส่วนหนา้ตรง
กลางเปิดออก   หมายถึง เปลือกสมองใหม่ (neocortex) ของสมองส่วนหนา้ (prefrontal) ซ่ึงมีความ
เจริญสูงสุดในเผา่พนัธ์ุมนุษยอ์ยา่งเรา ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญา การใชเ้หตุผล การคิดเชิง
นามธรรม การวางแผน การบริหารจดัการ การแกปั้ญหา และศีลธรรม หรือบางทีเรียกวา่  ดวงตาท่ี3 
(Third eyes) โตข้ึนนัน่เอง ทั้งน้ี นายแพทยแ์ดเนียล ซีเกล (Dr. Daniel Siegel, Mindful Brain) ได้
รวบรวมหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ กล่าวถึง หนา้ท่ี 9 ประการของสมองส่วนหนา้ตรงกลางไว ้ไดแ้ก่ 
(1)ควบคุมการท างานของร่างกายใหส้มดุล (body regulation) ระหวา่งประสาทซิมพาเทติก (ประสาท
คนัเร่ง) กบัประสาทพาราซิมพาเทติก (ประสาทเบรก) ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งแขง็ขนัแต่สงบ หาก
ประสาทคนัเร่งท างานมากไป ท าใหท้  างานแขง็ขนั แต่เครียดข้ีหงุดหงิดโมโหง่าย และหากประสาท
เบรกท างานมากไป (เช่น นอนหรืออยูว่า่งๆ ทั้งวนั) ก็จะท าใหเ้ฉ่ือยชา เบ่ือ ซึมเศร้า (2) ส่ือสาร-ส่ือใจ 
รับรู้จิตใจของผูอ่ื้น ปรับใจเขา้หากนั ( attuned communication) (3) เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (empathy 
หรือ mindsight) รัก เมตตา (mirror neurons Interception)  โดยผา่นกลไกของเซลลป์ระสาทท่ีช่ือวา่ 
"เซลลก์ระจกเงา (mirror neuron)" ท าใหมี้ความรักความเมตตา ช่วยเหลือผูอ่ื้น (4) ปรับอารมณ์ 
(emotional balance) ไม่เกิดอารมณ์สุดโต่ง หุนหนัพลนัแล่น มีความน่ิงสงบ สุขมุ (5) ควบคุมความ
กลวั (fear modulation) โดยผา่นการหลัง่สารส่ือประสาท GABA ไม่ใหเ้กิดความกลวัอยา่งไร้เหตุผล 
หรือต่ืนตูม (6) ย ั้งคิด (response flexibility) รับรู้  ชะลอการตอบโต ้ ไตร่ตรองทางเลือก ตอบสนอง 

 
 

(กระท า) รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ คิดก่อนพูด คิดก่อนท า (7) รู้แจง้ในตน รู้ตน (insight หรือ self-knowing 
awareness) รู้แจง้รู้ทนัจิตใจของตนเองเขา้ใจพื้นเพความเป็นมาของตนเอง รู้ทนัจุดอ่อนจุดแขง็ และ
เป้าหมายชีวติของตนเอง (8) หย ัง่รู้ (intuition) ตามทนั   จบัความรู้สึกของอวยัวะภายใน  
(interception by insula ท่ีสมองกลีบขา้งขมบั) : เจบ็ปวด จุกแน่น ใจสั่น หายใจไม่อ่ิม ควบคุม
ความรู้สึกนั้น ๆใหทุ้เลาเขา้ใจความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยเฉพาะเม่ือมีความเครียด (เช่น 
กลา้มเน้ือเกร็ง ใจหววิใจสั่น จุกแน่นทอ้ง ทอ้งไส้ป่ันป่วน หายใจไม่อ่ิม) ท าให้รู้ทนัอารมณ์ความรู้สึก
ของตวัเองก็จะช่วยใหห้ายเครียด ขณะเดียวกนัการหย ัง่รู้ความรู้สึกของร่างกายตนเอง ก็จะช่วยให้
เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นดว้ย และ (9) ศีลธรรม (morality) รู้วา่อะไรดี  ไม่ดี ควร  ไม่ควรดว้ย
ตนเอง แมอ้ยูต่ามล าพงั ท าใหรู้้วา่ "อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร" ดว้ยตนเอง ทั้งต่อหนา้
และลบัหลงัผูอ่ื้น เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก 
   3. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และตวัแปรทั้งหมดในงานวิจยั ท่ีมีความส าคญัอีกประการหน่ึง
พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรธรรม กบัอิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ พบวา่หาก
กลัยาณมิตรตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดให้เหตุผล ทนรับฟัง ช้ี
ทางถูก แนะน าลุ่มลึก จะมีอิทธิพลทางตรงท่ีจะน าไปสู่อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ ซ่ึงมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  หรือกล่าวอีกนยัไดว้า่ กลัยาณมิตรธรรมตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวข้า้งตน้นั้นสามารถ
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ไดเ้องโดยตรง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผา่นกระบวนการเธตา้ ก็สามารถท าใหเ้กิด
อิสระแห่งตนเพื่อการต่ืนรู้ได ้ดงัในพระไตรปิฏก  ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสัมมาทิฐิมี 2 ประการ 
คือ (1) ปรโตโฆสะ – เสียงจากผูอ่ื้น การกระตุน้หรือชกัจูงจากภายนอก คือ การรับฟังค าแนะน าสั่ง
สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซกัถาม ฟังค าบอกเล่าชกัจูงของผูอ่ื้น โดยเฉพาะการสดบัสัทธรรรม
จากท่านผูเ้ป็นกลัยาณมิตร  และ (2) โยนิโสมนสิการ – ความใชค้วามคิดเห็นถูกวธีิ ความรู้จกัคิด คิด
เป็น คือ ท าในใจโดยแยบคาย มองส่ิงทั้งหลายดว้ยความคิดพิจารณา รู้จกัสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
ส่ิงนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆออก ใหเ้ห็นตามสภาวะและตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
   
     ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
     1. การออกแบบการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถพฒันาใหน้ ามาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมได ้โดยการพฒันาเลือกสร้าง และเผยแพร่แอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือ  โดยการน า
แนวคิดของกระบวนการเธตา้มาบูรณาการกบัหลกัพุทธธรรมในดา้นอ่ืน เช่น พุทธจิตวิทยากบัความ
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ชนะชัยในพูด 
Victory in Speech 

 
พรทพิา  ด าเนิน1 

Porntipa Dumnern 
1สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
Library and Information Science Program, Department of Humanities, Buriram  
Rajabhat University 
 

ผูเ้ขียนบทปริทรรศน์หนงัสือ ไดเ้ลือก หนงัสือช่ือ ชนะชัยในพูด มาเขียนดว้ยเหตุผลเบ้ืองตน้
ท่ีอ่านช่ือหนงัสือเล่มน้ีแลว้  เกิดความรู้สึกวา่แปลกใจในการตั้งช่ือหนงัสือท่ีข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา 
เพราะส่วนใหญ่ช่ือหนงัสือมกัจะข้ึนตน้ดว้ยค านาม และคิดต่อไปวา่มีการพิมพต์กหรือขาดค าบางค า
ไปหรือไม่ เน่ืองจากวา่ค าท่ีตามหลงัค าบุพบท (ใน) น่าจะเป็นค านาม ช่ือนั้นควรจะเป็น “ชัยชนะใน
การพูด” จึงท าใหส้นใจท่ีจะติดตามคน้หาวา่ช่ือนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 

เม่ือเปิดหนา้ถดัไปจากหนา้ช่ือเร่ือง แทนท่ีจะพบหนา้ท่ีเป็น  ค าน าส านักพมิพ์ กลบัพบค าวา่  
น าค าส านักพมิพ์  ก็ใหเ้กิดความสงสัยเพิ่มข้ึนมาอีกประเด็นหน่ึงวา่ท าไมข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา 
เช่นเดียวกบัช่ือเร่ือง เม่ืออ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่อาจพบค าอธิบายเชิงวชิาการหรือค าตอบขอ้สงสัย
เบ้ืองตน้ได ้ จึงคิดวา่น่าจะเป็นสไตลก์ารเขียนหนงัสือของผูเ้ขียน หรือเป็นจุดขายท่ีท าใหผู้อ่้านสนใจ
หนงัสือเล่มน้ี 

ในน าค าส านกัพิมพเ์ร่ิมตน้ดว้ยประโยคท่ีวา่ “การพูดเป็นตวัช้ีวดัความฉลาดทางปัญญา”  
เม่ือคิดตามค ากล่าวน้ีแลว้ ยิง่เกิดความรู้สึกเห็นพอ้งตามค ากล่าวขา้งตน้น้ี  รวมทั้งการน าทฤษฎีดา้น
จิตวทิยามาอธิบายเร่ืองของการพูด รวมทั้ง ขอ้คิดก่อนจะพูดแต่ละคร้ังวา่  ไม่ควรท าให้ผู้ฟัง เสียหาย 
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บทปริทรรศน์หนังสือ (Book Review) 
เพชรยพุา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ.  (2557). ชนะชัยในพูด.  กรุงเทพฯ:  

ดร.เพชรส านกัพิมพ.์ 
 

ชนะชัยในพูด 
Victory in Speech 

 
พรทพิา  ด าเนิน1 

Porntipa Dumnern 
1สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
Library and Information Science Program, Department of Humanities, Buriram  
Rajabhat University 
 

ผูเ้ขียนบทปริทรรศน์หนงัสือ ไดเ้ลือก หนงัสือช่ือ ชนะชัยในพูด มาเขียนดว้ยเหตุผลเบ้ืองตน้
ท่ีอ่านช่ือหนงัสือเล่มน้ีแลว้  เกิดความรู้สึกวา่แปลกใจในการตั้งช่ือหนงัสือท่ีข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา 
เพราะส่วนใหญ่ช่ือหนงัสือมกัจะข้ึนตน้ดว้ยค านาม และคิดต่อไปวา่มีการพิมพต์กหรือขาดค าบางค า
ไปหรือไม่ เน่ืองจากวา่ค าท่ีตามหลงัค าบุพบท (ใน) น่าจะเป็นค านาม ช่ือนั้นควรจะเป็น “ชัยชนะใน
การพูด” จึงท าใหส้นใจท่ีจะติดตามคน้หาวา่ช่ือนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 

เม่ือเปิดหนา้ถดัไปจากหนา้ช่ือเร่ือง แทนท่ีจะพบหนา้ท่ีเป็น  ค าน าส านักพมิพ์ กลบัพบค าวา่  
น าค าส านักพมิพ์  ก็ใหเ้กิดความสงสัยเพิ่มข้ึนมาอีกประเด็นหน่ึงวา่ท าไมข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา 
เช่นเดียวกบัช่ือเร่ือง เม่ืออ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่อาจพบค าอธิบายเชิงวชิาการหรือค าตอบขอ้สงสัย
เบ้ืองตน้ได ้ จึงคิดวา่น่าจะเป็นสไตลก์ารเขียนหนงัสือของผูเ้ขียน หรือเป็นจุดขายท่ีท าใหผู้อ่้านสนใจ
หนงัสือเล่มน้ี 

ในน าค าส านกัพิมพเ์ร่ิมตน้ดว้ยประโยคท่ีวา่ “การพูดเป็นตวัช้ีวดัความฉลาดทางปัญญา”  
เม่ือคิดตามค ากล่าวน้ีแลว้ ยิง่เกิดความรู้สึกเห็นพอ้งตามค ากล่าวขา้งตน้น้ี  รวมทั้งการน าทฤษฎีดา้น
จิตวทิยามาอธิบายเร่ืองของการพูด รวมทั้ง ขอ้คิดก่อนจะพูดแต่ละคร้ังวา่  ไม่ควรท าให้ผู้ฟัง เสียหาย 
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เสียหน้า  เสียใจ และเสียความรู้สึกนัน่คือสัจธรรมของความรู้สึกของมนุษยปุ์ถุชนคนธรรมดา ยิง่เพิ่ม
ความน่าเช่ือถือในค ากล่าวนั้น 

หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้อ่้านไดใ้ชป้ระโยชน์ในการพฒันา
ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เหมาะส าหรับผูอ่้านทุกเพศ ทุก
วยัและทุกอาชีพ ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงออกมาเป็นบท ในแต่ละบทมีความยาวไม่มากเกินไป  ถา้ผูอ่้านมี
เวลาวา่งไม่มากก็อาจจะเลือกอ่านเป็นบางบท เพื่อน าไปปรับใชใ้นการพฒันาทกัษะในการพูด โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งอ่านตลอดทั้งเล่มก็ได ้  

เน้ือหาสาระของหนังสือ  
หนงัสือเล่มน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 12 บท เม่ือไดอ่้านแต่ละบท  ยิง่ท าใหผู้เ้ขียนบทปริทรรศน์

รู้สึกวา่หนงัสือเล่มน้ีมีเสน่ห์ น่าติดตามอ่าน อาจเป็นดว้ยผูเ้ขียนไดเ้ขียนจากการสั่งสมประสบการณ์
ของการเป็นนกัอ่านและนกัพูดมาเป็นเวลาหลายปี  การเรียบเรียงก็ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย แต่อธิบาย
ความหมายไดอ้ยา่งล ้าลึก แฝงไวด้ว้ยความรู้เชิงประวติัศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมถึงความรู้ดา้นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพดว้ย ซ่ึงผูอ่้านสามารถจะเลือกอ่านทีละบท ก็สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาการพูดได ้หรือจะอ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่รู้สึกเบ่ือ  

บทที ่1 ใชช่ื้อวา่ พูดอย่างไรให้คนฟังเปิดหัวใจก่อนไปเรียนพูด ในบทน้ี ผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ย
ขอ้ความท่ีไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ค  ากล่าวน้ี ไม่จริงคือ “ส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ไม่ยอ้นคืนคือ ชีวิต สายน ้า 
ค าพูด”  สาระส าคญัของบท น้ี วา่ดว้ยการอธิบายเร่ืองการพูด ท าไมมนุษยเ์ราจึงตอ้งพูด หลกัส าคญั
ของการพูด การเป็นนกัพูดท่ีดีท าไดอ้ยา่งไร ความส าคญัของค าวา่ ให้รู้จักพูด เป็นอย่างไร   ปิยวาจา
เป็นสัญญาณท าใหเ้ราดีข้ึนอยา่งไร ค าวา่ ปาก เม่ือน าไปรวมกบัค าอ่ืนแลว้จะมีความหมายหลากหลาย
แตกต่างกนัออกไป เช่น ปากดี ปากขม ปากหวาน ปากแข็ง ปากคอเราะร้าย  ปากร้ายใจดีปาก
ปราศรัยใจเชือดคอ ปากปลาร้าเป็นตน้ 

โดยสรุป สาระท่ีไดจ้ากบทน้ีคือไดข้อ้คิดจากการพูดวา่ ปากเป็นใบเบิกทางน าผูพู้ดไดใ้นทุก
สถานการณ์ ชีวติมนุษยจ์ะดีหรือร้ายข้ึนอยูก่บัการพูดเป็นส าคญั 

บทที ่2 ค าคม ลมปากในบทน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงภูมิรู้และการเป็นนกัอ่านวรรณคดี โดยยก
เอาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6  ท่ีเก่ียวกบัการพูดใน 
“ดุสิตสมิต” มาน าเสนอเพื่อใหท้ราบวา่การพูดนั้นส าคญัยิง่นกั ดงัเช่น 

อนัพูดนั้นไม่ยาก   ปานใด เพื่อนเอย 

 
 

ใครท่ีมีล้ินอาจ       พูดได ้
ส าคญัแต่ในค า      ท่ีพูด นัน่เอง 
อาจจะท าใหช้อบ   และชงั 

และใหค้วามรู้ต่อไปอีกวา่ ในยคุของรัชกาลท่ี 6 นั้นถือไดว้า่เป็นยคุทองของวรรณคดี มีส านวน
โวหารเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะส านวนโวหารท่ีเก่ียวกบัการพูดนัน่เอง   

นอกจากนั้น ผูเ้ขียนยงัน าบทร้อยกรองจากวรรณคดีเร่ืองวิวาห์พระสมุทรบทละครพูดเร่ือง             
เวนิสวานิช  รวมถึงโคลงสุภาษิต    มาน าเสนอเพื่อเป็นหลกัคิดและขอ้เตือนใจก่อนจะเปล่งค าพูดใดๆ 
ออกมา ดงัเช่น บทร้อยกรองจากเร่ืองววิาห์พระสมุทรตอนหน่ึงวา่ 
        ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณวา่          หนงัสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย 

ถึงรู้มากไม่มีปากล าบากกาย   มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ 
        ถึงเป็นครูรู้วชิาปัญญามาก  ไม่รู้จกัใชป้ากใหจ้ดัจา้น 
เหมือนเต่าฝังนัง่ซ่ือฮ้ือร าคาญ         วชิาชาญมากเปล่าไม่เขา้ที 

การยกเอาบทประพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดมาน าเสนอประกอบการอธิบายหลกัการและ 
ความส าคญัของการพูดนั้น หมายถึงการท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษาวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ มาเป็นอยา่งดี 

บทที ่3 พูดให้ดีต้องมีวธีิการ ในบทน้ีผูอ่้านจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบการหายใจเขา้-
ออก อวยัวะภายใน ไดแ้ก่ ปอด กล่องเสียง เส้นเสียง ล้ิน ฟัน ขากรรไกร และคอ ซ่ึงลว้นเป็นอวยัวะ
ส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งผลกบัน ้าเสียงท่ีพูดออกมาวา่จะไพเราะหรือมีคุณภาพเพียงใด ดงันั้น 
นอกจากเน้ือหาสาระในค าพูดแลว้ ผูเ้ขียนพยายามจะบอกผูอ่้านวา่ น ้าเสียงก็มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
ค  าพูดนั้นน่าฟัง  สามารถดึงดูดหรือตรึงใหผู้ฟั้งสนใจและฟังจนจบได ้ นอกจากนั้นในตอนทา้ยของ
บทน้ีผูเ้ขียนยงัไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการรักษาน ้าเสียงใหใ้สและไพเราะน่าฟังไวห้ลายวธีิ   ท่ีผูอ่้าน
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

บทที ่4 บุคลกิภาพ เร่ืองหลกัของนักพูดเม่ือเอ่ยถึงค าวา่บุคลิกภาพ เช่ือวา่ผูอ่้านทุกคนรู้จกัค า
ค าน้ี และมีความปรารถนาท่ีอยากจะเป็นผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ มีบุคลิกภาพดี  เพราะการมีบุคลิกภาพดีนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมการพูดไดอี้กทางหน่ึง ในบทน้ี ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัค าวา่
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการพูด เม่ืออ่านแลว้จะท าใหผู้อ่้าน
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้รวมถึงขั้นตอนในการพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยงัมีวธีิการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ส าหรับผูท่ี้จะเป็นนกัพูดท่ีดี 



ROMMAYASAN 517Vol. 16  Special Issue (January-April) 2018 
 

เสียหน้า  เสียใจ และเสียความรู้สึกนัน่คือสัจธรรมของความรู้สึกของมนุษยปุ์ถุชนคนธรรมดา ยิง่เพิ่ม
ความน่าเช่ือถือในค ากล่าวนั้น 

หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้อ่้านไดใ้ชป้ระโยชน์ในการพฒันา
ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เหมาะส าหรับผูอ่้านทุกเพศ ทุก
วยัและทุกอาชีพ ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงออกมาเป็นบท ในแต่ละบทมีความยาวไม่มากเกินไป  ถา้ผูอ่้านมี
เวลาวา่งไม่มากก็อาจจะเลือกอ่านเป็นบางบท เพื่อน าไปปรับใชใ้นการพฒันาทกัษะในการพูด โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งอ่านตลอดทั้งเล่มก็ได ้  

เน้ือหาสาระของหนังสือ  
หนงัสือเล่มน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 12 บท เม่ือไดอ่้านแต่ละบท  ยิง่ท าใหผู้เ้ขียนบทปริทรรศน์

รู้สึกวา่หนงัสือเล่มน้ีมีเสน่ห์ น่าติดตามอ่าน อาจเป็นดว้ยผูเ้ขียนไดเ้ขียนจากการสั่งสมประสบการณ์
ของการเป็นนกัอ่านและนกัพูดมาเป็นเวลาหลายปี  การเรียบเรียงก็ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย แต่อธิบาย
ความหมายไดอ้ยา่งล ้าลึก แฝงไวด้ว้ยความรู้เชิงประวติัศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมถึงความรู้ดา้นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพดว้ย ซ่ึงผูอ่้านสามารถจะเลือกอ่านทีละบท ก็สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาการพูดได ้หรือจะอ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่รู้สึกเบ่ือ  

บทที ่1 ใชช่ื้อวา่ พูดอย่างไรให้คนฟังเปิดหัวใจก่อนไปเรียนพูด ในบทน้ี ผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ย
ขอ้ความท่ีไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ค  ากล่าวน้ี ไม่จริงคือ “ส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ไม่ยอ้นคืนคือ ชีวิต สายน ้า 
ค าพูด”  สาระส าคญัของบท น้ี วา่ดว้ยการอธิบายเร่ืองการพูด ท าไมมนุษยเ์ราจึงตอ้งพูด หลกัส าคญั
ของการพูด การเป็นนกัพูดท่ีดีท าไดอ้ยา่งไร ความส าคญัของค าวา่ ให้รู้จักพูด เป็นอย่างไร   ปิยวาจา
เป็นสัญญาณท าใหเ้ราดีข้ึนอยา่งไร ค าวา่ ปาก เม่ือน าไปรวมกบัค าอ่ืนแลว้จะมีความหมายหลากหลาย
แตกต่างกนัออกไป เช่น ปากดี ปากขม ปากหวาน ปากแข็ง ปากคอเราะร้าย  ปากร้ายใจดีปาก
ปราศรัยใจเชือดคอ ปากปลาร้าเป็นตน้ 

โดยสรุป สาระท่ีไดจ้ากบทน้ีคือไดข้อ้คิดจากการพูดวา่ ปากเป็นใบเบิกทางน าผูพู้ดไดใ้นทุก
สถานการณ์ ชีวติมนุษยจ์ะดีหรือร้ายข้ึนอยูก่บัการพูดเป็นส าคญั 

บทที ่2 ค าคม ลมปากในบทน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงภูมิรู้และการเป็นนกัอ่านวรรณคดี โดยยก
เอาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6  ท่ีเก่ียวกบัการพูดใน 
“ดุสิตสมิต” มาน าเสนอเพื่อใหท้ราบวา่การพูดนั้นส าคญัยิง่นกั ดงัเช่น 

อนัพูดนั้นไม่ยาก   ปานใด เพื่อนเอย 

 
 

ใครท่ีมีล้ินอาจ       พูดได ้
ส าคญัแต่ในค า      ท่ีพูด นัน่เอง 
อาจจะท าใหช้อบ   และชงั 

และใหค้วามรู้ต่อไปอีกวา่ ในยคุของรัชกาลท่ี 6 นั้นถือไดว้า่เป็นยคุทองของวรรณคดี มีส านวน
โวหารเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะส านวนโวหารท่ีเก่ียวกบัการพูดนัน่เอง   

นอกจากนั้น ผูเ้ขียนยงัน าบทร้อยกรองจากวรรณคดีเร่ืองวิวาห์พระสมุทรบทละครพูดเร่ือง             
เวนิสวานิช  รวมถึงโคลงสุภาษิต    มาน าเสนอเพื่อเป็นหลกัคิดและขอ้เตือนใจก่อนจะเปล่งค าพูดใดๆ 
ออกมา ดงัเช่น บทร้อยกรองจากเร่ืองววิาห์พระสมุทรตอนหน่ึงวา่ 
        ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณวา่          หนงัสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย 

ถึงรู้มากไม่มีปากล าบากกาย   มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ 
        ถึงเป็นครูรู้วชิาปัญญามาก  ไม่รู้จกัใชป้ากใหจ้ดัจา้น 
เหมือนเต่าฝังนัง่ซ่ือฮ้ือร าคาญ         วชิาชาญมากเปล่าไม่เขา้ที 

การยกเอาบทประพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดมาน าเสนอประกอบการอธิบายหลกัการและ 
ความส าคญัของการพูดนั้น หมายถึงการท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษาวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ มาเป็นอยา่งดี 

บทที ่3 พูดให้ดีต้องมีวธีิการ ในบทน้ีผูอ่้านจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบการหายใจเขา้-
ออก อวยัวะภายใน ไดแ้ก่ ปอด กล่องเสียง เส้นเสียง ล้ิน ฟัน ขากรรไกร และคอ ซ่ึงลว้นเป็นอวยัวะ
ส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งและส่งผลกบัน ้าเสียงท่ีพูดออกมาวา่จะไพเราะหรือมีคุณภาพเพียงใด ดงันั้น 
นอกจากเน้ือหาสาระในค าพูดแลว้ ผูเ้ขียนพยายามจะบอกผูอ่้านวา่ น ้าเสียงก็มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
ค  าพูดนั้นน่าฟัง  สามารถดึงดูดหรือตรึงใหผู้ฟั้งสนใจและฟังจนจบได ้ นอกจากนั้นในตอนทา้ยของ
บทน้ีผูเ้ขียนยงัไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการรักษาน ้าเสียงใหใ้สและไพเราะน่าฟังไวห้ลายวธีิ   ท่ีผูอ่้าน
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

บทที ่4 บุคลกิภาพ เร่ืองหลกัของนักพูดเม่ือเอ่ยถึงค าวา่บุคลิกภาพ เช่ือวา่ผูอ่้านทุกคนรู้จกัค า
ค าน้ี และมีความปรารถนาท่ีอยากจะเป็นผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ มีบุคลิกภาพดี  เพราะการมีบุคลิกภาพดีนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมการพูดไดอี้กทางหน่ึง ในบทน้ี ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัค าวา่
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการพูด เม่ืออ่านแลว้จะท าใหผู้อ่้าน
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้รวมถึงขั้นตอนในการพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยงัมีวธีิการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ส าหรับผูท่ี้จะเป็นนกัพูดท่ีดี 
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บทที ่5 ภาษาพูดจุดประเด็น ในบทน้ีไดอ้ธิบายถึงค าวา่ ภาษาพูด ความส าคญัของภาษาพูด 
โดยยกค าคมของสุนทรภู่มากล่าวอา้งวา่ “เป็นมนุษยสุ์ดดีอยูท่ี่ปาก” พร้อมทั้งไดบ้อกถึงขอ้พึง
ระมดัระวงัในการใชภ้าษาพูด การใชภ้าษาใหเ้หมาะกบับุคคล สถานท่ี โอกาสและกาลเทศะ 

บทที ่6  เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปพูด ในบทน้ีมีการน าเสนอการพูดหลายรูปแบบ เช่น การ
พูดแบบเฉียบพลนั (Impromptu) การใหต้น้แบบมาพูด (Manuscript) การท่องจ าเร่ืองราวทั้งหมดมา
พูด (Memorize)  หรือเลือกจดมาเป็นหวัขอ้ (Extemporized) มีขอ้แนะน าเก่ียวกบัการเตรียมตวัพูด 
การพูดบนเวที การใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการพูด ขอ้หา้มส าหรับนกัพูดท่ีดี และสุดทา้ยคือ
คุณลกัษณะของนกัพูดท่ีดี 
 บทที่ 7  ปรับปรุงอย่างไรให้พูดดี  ในบทน้ีน าเสนอส่ิงท่ีควรจะน าไปปรับปรุงการพูด ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและ ศิลปะในการพูด  
 บทที ่8  บันไดเก้าข้ันของการฝึกพูดแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสารดว้ยการพูดแบบไม่เป็น
ทางการนบัเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้ท  างานอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงตอ้งมีโอกาสในการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการกบัเพื่อนร่วมงาน ดงันั้น เราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับความรู้เก่ียวกบัการพูด
ดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถพูดส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจ เห็นใจ หรือโนม้นา้วใหเ้กิดความร่วมมือใน
การท างาน เพื่อใหง้านส าเร็จได ้ ในบทน้ีไดน้ าเสนอหลกัการสั้นๆ 9 ประการ ท่ีอ่านแลว้สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช ้หรือปฏิบติัตามได ้ 
 บทที ่9 เข้าสู่ยุทธวธีิการพูดแบบเป็นทางการ ในบทน้ีไดน้ าเสนอหวัขอ้ท่ีใชใ้นการฝึกพูด
ส าหรับผูท่ี้เร่ิมฝึกพูด เช่น  การแนะน าตนเอง ความประทบัใจของเรา ฮีโร่ในดวงใจ  เป็นตน้ รวมทั้ง
วธีิแกปั้ญหาอาการประหม่าเม่ือตอ้งพูดต่อหนา้ผูค้นมากมาย และการเตรียมเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด การใช้
น ้าเสียง กิริยาท่าทางและสายตาประกอบการแสดงความรู้สึก 
 ต่อจากนั้น ยงัไดน้ าเสนอเน้ือหาเร่ืองหลกัการของการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ โดย
ละเอียด การน าเสนอในตอนตน้ของเน้ือหา จะใหค้วามรู้ในแง่ของภาษาศาสตร์  ในแง่ของ
ความหมายและท่ีมาของค าวา่ สุนทรพจน์ ซ่ึงแสดงถึงภูมิรู้และการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้ขียน เป็นอยา่ง
ดี  มีขอ้พึงหลีกเล่ียงในการเร่ิมตน้การพูดดงัเช่น “อยา่ออกตวั อยา่ขออภยั  อยา่ถ่อมตวัและอยา่ออ้ม
คอ้ม” เป็นตน้ รวมทั้งเทคนิคการสร้างอารมณ์ขนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่ผูฟั้ง เพราะจะท าใหผู้ฟั้ง
ไดรั้บทั้งความรู้ และมีความสุขไปดว้ย 

 
 

บทที ่10 การพูดในวาระ ในโอกาสต่างๆเป็นการน าเสนอเทคนิคและวธีิการของการพูด  ในท่ี
ชุมชนไดแ้ก่ การกล่าวแนะน า การกล่าวใหเ้กียรติหรือมอบรางวลั การกล่าวตอบรับ การกล่าว
ตอ้นรับ การกล่าวในโอกาสเขา้รับต าแหน่งใหม่ การกล่าวอวยพร และการกล่าวอ าลา  

บทที ่11 การพูดโน้มน้าวใจ  เม่ืออ่านช่ือบทแลว้การพูดประเภทน้ีน่าจะเป็นการพูดท่ียาก
ท่ีสุด เพราะเป็นการพูดท่ีหวงัผลใหค้นฟังคลอ้ยตามหรือท าตามส่ิงท่ีเราพูด ในบทน้ีจะน าเสนอเคล็ด
ลบัของการพูดโนม้นา้วใจคนสั้นๆ พร้อมยกตวัอยา่งเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และสามารถปฏิบติั
ตามได ้ตวัอยา่งเช่น 

“สวสัดีค่ะ (ครับ) นกัฝึกพูดมืออาชีพทุกๆ ท่าน ส าหรับท่านท่ีปรารถนาจะเป็นนกัพูดมือ
อาชีพนั้น คุณตอ้งฝึกตวัเองใหรั้กการพูด เสียก่อนนะคะ (ครับ) เพราะความรักท าให้ตวัเราเองสดใส
และมีบุคลิกภาพดี คนท่ีมีความรักมกัเอาใจใส่ตวัเองให้ดูดีอยูเ่ป็นนิจ เม่ือร่างกายเราดี บุคลิกเราเป็น
เลิศ ใครๆ ก็อยากเขา้ใกล ้พูดจากบัใครก็พลอยเป็นท่ีถูกใจ  เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตวัเราอยา่งแทบไม่
น่าเช่ือ...”  

สาระในบทน้ีเหมาะส าหรับหลายอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งพูดโดยมีวตัถุประสงคคื์อการโนม้นา้ว
ใจผูฟั้ง มีขอ้แนะน าใหไ้ปฝึกปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถพูดให้ผูฟั้งคลอ้ยตามได้ 

บทที ่12 ยุทธวธีิชนะชัยในพูด เป็นการน าเสนอยทุธวธีิ 69 ขอ้ ท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการพูด หรืออาจจะเรียกไดว้า่ เป็นนกัพูดท่ีดี โดยแต่ละยทุธวธีิใชข้อ้ความสั้นๆ  ท่ีกินใจ และ
อธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีน าเสนอไดง่้ายข้ึน  เช่น ยทุธวธีิท่ี 4 ก าหนดวล ีขอบคุณ ละมุนปาก 
ยทุธวธีิท่ี 5 พูดให้มากขอโทษโปรดอภัย  ยุทธวธีิที ่9 ยกย่องไม่เยนิยอ ให้พอเหมาะกบักาล ยทุธวธีิท่ี 
15 เตือนใหรู้้วา่ ผดิ แต่ อยา่สะกิดให้ เสียหน้า ยทุธวธีิท่ี 69 ค าพูดท่ีออกจากใจคือสุดยอดก าไรของ
ผูฟั้ง เป็นตน้ การน าเสนอทั้ง 69 ยทุธวธีินั้น  เม่ืออ่านแลว้ผูอ่้านจะไดข้อ้พึงปฏิบติัและขอ้ควร
หลีกเล่ียงในการพูดน า และสามารถน าไปสร้างสรรคค์  าพูดท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อผูพู้ดและ
ผูฟั้ง 

ในทรรศนะของผูเ้ขียนบทปริทรรศน์หนงัสือน้ี  การพูดเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัส าหรับ
มนุษย ์   ทุกเพศ ทุกวยั  ทุกอาชีพ ทุกต าแหน่ง ทั้งต าแหน่งบริหารทุกระดบั  ต าแหน่งผูป้ฏิบติัการ ทั้ง
ในองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั  คุณค่าและประโยชน์จากการอ่าน
หนงัสือช่ือ  ชนะชัยในพูด เล่มน้ี เปรียบเสมือน  ส่ิงท่ีจะน าพาผูอ่้านใหป้ระสบความส าเร็จในการพูด
หรือเป็นนกัพูดท่ีดีนัน่เอง 
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บทที ่5 ภาษาพูดจุดประเด็น ในบทน้ีไดอ้ธิบายถึงค าวา่ ภาษาพูด ความส าคญัของภาษาพูด 
โดยยกค าคมของสุนทรภู่มากล่าวอา้งวา่ “เป็นมนุษยสุ์ดดีอยูท่ี่ปาก” พร้อมทั้งไดบ้อกถึงขอ้พึง
ระมดัระวงัในการใชภ้าษาพูด การใชภ้าษาใหเ้หมาะกบับุคคล สถานท่ี โอกาสและกาลเทศะ 

บทที ่6  เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปพูด ในบทน้ีมีการน าเสนอการพูดหลายรูปแบบ เช่น การ
พูดแบบเฉียบพลนั (Impromptu) การใหต้น้แบบมาพูด (Manuscript) การท่องจ าเร่ืองราวทั้งหมดมา
พูด (Memorize)  หรือเลือกจดมาเป็นหวัขอ้ (Extemporized) มีขอ้แนะน าเก่ียวกบัการเตรียมตวัพูด 
การพูดบนเวที การใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการพูด ขอ้หา้มส าหรับนกัพูดท่ีดี และสุดทา้ยคือ
คุณลกัษณะของนกัพูดท่ีดี 
 บทที่ 7  ปรับปรุงอย่างไรให้พูดดี  ในบทน้ีน าเสนอส่ิงท่ีควรจะน าไปปรับปรุงการพูด ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและ ศิลปะในการพูด  
 บทที ่8  บันไดเก้าข้ันของการฝึกพูดแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสารดว้ยการพูดแบบไม่เป็น
ทางการนบัเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้ท  างานอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงตอ้งมีโอกาสในการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการกบัเพื่อนร่วมงาน ดงันั้น เราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับความรู้เก่ียวกบัการพูด
ดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถพูดส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจ เห็นใจ หรือโนม้นา้วใหเ้กิดความร่วมมือใน
การท างาน เพื่อใหง้านส าเร็จได ้ ในบทน้ีไดน้ าเสนอหลกัการสั้นๆ 9 ประการ ท่ีอ่านแลว้สามารถ
น าไปประยกุตใ์ช ้หรือปฏิบติัตามได ้ 
 บทที ่9 เข้าสู่ยุทธวธีิการพูดแบบเป็นทางการ ในบทน้ีไดน้ าเสนอหวัขอ้ท่ีใชใ้นการฝึกพูด
ส าหรับผูท่ี้เร่ิมฝึกพูด เช่น  การแนะน าตนเอง ความประทบัใจของเรา ฮีโร่ในดวงใจ  เป็นตน้ รวมทั้ง
วธีิแกปั้ญหาอาการประหม่าเม่ือตอ้งพูดต่อหนา้ผูค้นมากมาย และการเตรียมเน้ือเร่ืองท่ีจะพูด การใช้
น ้าเสียง กิริยาท่าทางและสายตาประกอบการแสดงความรู้สึก 
 ต่อจากนั้น ยงัไดน้ าเสนอเน้ือหาเร่ืองหลกัการของการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ โดย
ละเอียด การน าเสนอในตอนตน้ของเน้ือหา จะใหค้วามรู้ในแง่ของภาษาศาสตร์  ในแง่ของ
ความหมายและท่ีมาของค าวา่ สุนทรพจน์ ซ่ึงแสดงถึงภูมิรู้และการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้ขียน เป็นอยา่ง
ดี  มีขอ้พึงหลีกเล่ียงในการเร่ิมตน้การพูดดงัเช่น “อยา่ออกตวั อยา่ขออภยั  อยา่ถ่อมตวัและอยา่ออ้ม
คอ้ม” เป็นตน้ รวมทั้งเทคนิคการสร้างอารมณ์ขนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่ผูฟั้ง เพราะจะท าใหผู้ฟั้ง
ไดรั้บทั้งความรู้ และมีความสุขไปดว้ย 

 
 

บทที ่10 การพูดในวาระ ในโอกาสต่างๆเป็นการน าเสนอเทคนิคและวธีิการของการพูด  ในท่ี
ชุมชนไดแ้ก่ การกล่าวแนะน า การกล่าวใหเ้กียรติหรือมอบรางวลั การกล่าวตอบรับ การกล่าว
ตอ้นรับ การกล่าวในโอกาสเขา้รับต าแหน่งใหม่ การกล่าวอวยพร และการกล่าวอ าลา  

บทที ่11 การพูดโน้มน้าวใจ  เม่ืออ่านช่ือบทแลว้การพูดประเภทน้ีน่าจะเป็นการพูดท่ียาก
ท่ีสุด เพราะเป็นการพูดท่ีหวงัผลใหค้นฟังคลอ้ยตามหรือท าตามส่ิงท่ีเราพูด ในบทน้ีจะน าเสนอเคล็ด
ลบัของการพูดโนม้นา้วใจคนสั้นๆ พร้อมยกตวัอยา่งเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และสามารถปฏิบติั
ตามได ้ตวัอยา่งเช่น 

“สวสัดีค่ะ (ครับ) นกัฝึกพูดมืออาชีพทุกๆ ท่าน ส าหรับท่านท่ีปรารถนาจะเป็นนกัพูดมือ
อาชีพนั้น คุณตอ้งฝึกตวัเองใหรั้กการพูด เสียก่อนนะคะ (ครับ) เพราะความรักท าให้ตวัเราเองสดใส
และมีบุคลิกภาพดี คนท่ีมีความรักมกัเอาใจใส่ตวัเองให้ดูดีอยูเ่ป็นนิจ เม่ือร่างกายเราดี บุคลิกเราเป็น
เลิศ ใครๆ ก็อยากเขา้ใกล ้พูดจากบัใครก็พลอยเป็นท่ีถูกใจ  เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตวัเราอยา่งแทบไม่
น่าเช่ือ...”  

สาระในบทน้ีเหมาะส าหรับหลายอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งพูดโดยมีวตัถุประสงคคื์อการโนม้นา้ว
ใจผูฟั้ง มีขอ้แนะน าใหไ้ปฝึกปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถพูดให้ผูฟั้งคลอ้ยตามได้ 

บทที ่12 ยุทธวธีิชนะชัยในพูด เป็นการน าเสนอยทุธวธีิ 69 ขอ้ ท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการพูด หรืออาจจะเรียกไดว้า่ เป็นนกัพูดท่ีดี โดยแต่ละยทุธวธีิใชข้อ้ความสั้นๆ  ท่ีกินใจ และ
อธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีน าเสนอไดง่้ายข้ึน  เช่น ยทุธวธีิท่ี 4 ก าหนดวล ีขอบคุณ ละมุนปาก 
ยทุธวธีิท่ี 5 พูดให้มากขอโทษโปรดอภัย  ยุทธวธีิที ่9 ยกย่องไม่เยนิยอ ให้พอเหมาะกบักาล ยทุธวธีิท่ี 
15 เตือนใหรู้้วา่ ผดิ แต่ อยา่สะกิดให้ เสียหน้า ยทุธวธีิท่ี 69 ค าพูดท่ีออกจากใจคือสุดยอดก าไรของ
ผูฟั้ง เป็นตน้ การน าเสนอทั้ง 69 ยทุธวธีินั้น  เม่ืออ่านแลว้ผูอ่้านจะไดข้อ้พึงปฏิบติัและขอ้ควร
หลีกเล่ียงในการพูดน า และสามารถน าไปสร้างสรรคค์  าพูดท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อผูพู้ดและ
ผูฟั้ง 

ในทรรศนะของผูเ้ขียนบทปริทรรศน์หนงัสือน้ี  การพูดเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัส าหรับ
มนุษย ์   ทุกเพศ ทุกวยั  ทุกอาชีพ ทุกต าแหน่ง ทั้งต าแหน่งบริหารทุกระดบั  ต าแหน่งผูป้ฏิบติัการ ทั้ง
ในองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั  คุณค่าและประโยชน์จากการอ่าน
หนงัสือช่ือ  ชนะชัยในพูด เล่มน้ี เปรียบเสมือน  ส่ิงท่ีจะน าพาผูอ่้านใหป้ระสบความส าเร็จในการพูด
หรือเป็นนกัพูดท่ีดีนัน่เอง 
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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ รมยสาร 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูล

อิเล็กทรอนิคส์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปท่ีเวบ็ไซต ์
http://rommayasan.bru.ac.th  

2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
ศิลปกรรม ประเพณีวฒันธรรม การท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมือง
การปกครอง การพฒันาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
 3. ความยาวของบทความโดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และภาคผนวก (ถา้มี) 
จ  านวน 10-15 หนา้กระดาษ A4  
 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะ
คอลมัน์เดียว (One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (single space) 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 
18 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

 4.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาด
อกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สังกดั  ให้พิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจาก
ช่ือผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14  

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ บทความภาษาองักฤษและบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษท่ีแปลมาจากบทคดัยอ่ภาษาไทยตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรอง
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  
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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ รมยสาร 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูล

อิเล็กทรอนิคส์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปท่ีเวบ็ไซต ์
http://rommayasan.bru.ac.th  

2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
ศิลปกรรม ประเพณีวฒันธรรม การท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมือง
การปกครอง การพฒันาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
 3. ความยาวของบทความโดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และภาคผนวก (ถา้มี) 
จ  านวน 10-15 หนา้กระดาษ A4  
 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะ
คอลมัน์เดียว (One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (single space) 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 
18 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

 4.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาด
อกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สังกดั  ให้พิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจาก
ช่ือผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14  

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ บทความภาษาองักฤษและบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษท่ีแปลมาจากบทคดัยอ่ภาษาไทยตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรอง
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  
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6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสังเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ A4 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีเจา้ของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียน
บทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอ
บทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวฒิุ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรใหตี้พิมพ ์ก็จะส่งบทความนั้นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ
ท่านท่ี 3 พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นควรใหตี้พิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้ิจยั/คณะผูว้ิจยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไวใ้นส่วนทา้ยสุดของบทความต่อจากเอกสารอา้งอิง โดยให้ระบุค าน าหน้าช่ือ (นาย/
นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถ้ามี) 
คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ 
โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ตวัอยา่งเช่น 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความวชิาการและบทความวจิัย ⁎ 
⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวิชาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอให้ชดัเจนและมีล าดบัเน้ือหา
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือเร่ืองควรมีทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเร่ืองเป็น
ภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา 
 2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และใหเ้ขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ หรือ
ระหวา่ง 150-200 ค า  

3. ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้
ในระบบฐานขอ้มูล ไม่เกิน 5 ค า ใตบ้ทคดัยอ่ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเน้ือหา
ของบทความ 
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6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสังเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ A4 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีเจา้ของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียน
บทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอ
บทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวฒิุ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรใหตี้พิมพ ์ก็จะส่งบทความนั้นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ
ท่านท่ี 3 พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นควรใหตี้พิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้ิจยั/คณะผูว้ิจยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไวใ้นส่วนทา้ยสุดของบทความต่อจากเอกสารอา้งอิง โดยให้ระบุค าน าหน้าช่ือ (นาย/
นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถ้ามี) 
คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ 
โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ตวัอยา่งเช่น 
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4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเน้ือหา
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5. เน้ือหา (Body of Text) ระบุเน้ือหาหลกัของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 
และมีการจดัเรียงล าดบัหวัขอ้ตามรายละเอียดของเน้ือหา 

6. บทสรุป (Conclusion) สรุปเน้ือหาในบทความทั้งหมดออกมาอยา่งชดัเจนและสั้นกระชบั  
7. เอกสารอ้างอิง (References) อา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-text citation) โดยใช้ระบบ

นาม-ปี (Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 
(6th edition) และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏในบทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ดว้ย 

 
⁎ บทความวจัิย  

ใหน้ าเสนอผลวจิยัอยา่งเป็นระบบ โดยบทความวจิยัมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 2.  บทคัดย่อ (Abstract) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 
หนา้ หรือระหวา่ง 150-200 ค า 
 3.  ค าส าคัญ (Keywords) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า 
 4.  บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ
ประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 
 5.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหช้ดัเจนและ
สะทอ้นถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 
 6.  วธีิด าเนินการวจัิย (Methodology) ระบุวธีิวจิยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  ผลการวจัิย (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 8.  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมา
สนบัสนุนหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

 
 

 9. สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลกัๆ ของผลการวจิยั 
 10.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 
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* การเขยีนเอกสารอ้างองิ * 
1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ให้ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้นส าหรับผูเ้ขียนทั้ง

ท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแลว้ตามดว้ยปีท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/
หรือเลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือ
ผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหเ้ร่ิมดว้ยรายช่ือเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อดว้ยรายช่ือเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิง
เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

3. ในกรณีท่ีอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้ นเป็นภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมและน าไปต่อทา้ยรายการอ้างอิงข้างตน้ภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้
วงเล็บค าว่า [in Thai] ไวท้า้ยเอกสารอา้งอิงด้วย และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตาม
รูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเช่น 
เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)  

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in  
      Language studies. 2(6), pp. 1214-1219.   
 
Translated Thai References 
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media  

Learning and Production Center. [in Thai] 
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Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for  
tourism personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram  
province (Research report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 
 

(สามารถดูหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการอา้งอิงเอกสารเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://rommayasan.bru.ac.th) 
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Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of Academic  
and Research Articles in ROMMAYASAN 

 
1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file using Microsoft 

Office Word 2007 or 2010 via the website: http://rommayasan.bru.ac.th. 
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas: 

Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Library and Information 
Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism, 
History and Archaeology, Law and Politics, Social Development and Social Studies, Education, and 
Technology and Learning Innovation. 

  3. The article must be typed on A4 paper to include figures, tables, references and 
appendix (if any) and should be between 10-15 pages in length. 
 4. Font 
  4.1 Angsana New with font size 16 is required. The article must be typed in one 
column and single spacing.  

4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size 18 with  
initial caps of the content words, and be centered.  
  4.3 The author's name (and the advisor’s name) is typed in bold using font size 16 
and centered on the page, and their names must be numbered in order. 

4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the  
left using font size 14 below the author’s name. 

5.  Either Thai or English article can be submitted. The English article, including the 
English translated abstract, must be verified and signed by an English language expert before 
being sent to the editor.  

 
 

6. The article submitted for publication in Rommayasan has not already been published 
elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in other journals.  

7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 1 page of A4, 
or between 150-200 words. Only English abstract is required for a foreign author.  
 8. The author must strictly comply with the reference system and the criteria for the 
publication of academic or research articles set by the journal.  

9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. If one 
of them does not agree to get it published, the article will be sent to the third peer reviewer for 
his/her consideration. It is noted that the article published in the journal must be approved by at 
least two peer reviewers. 

10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or 
rejection of the article published in the journal. 

11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the 
manuscript will not sent back to him/her.  
 12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in 
both Thai and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. / 
Mrs. / Miss), an academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if 
any), and a doctoral degree i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number, 
and an email address, should also be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral 
student, his/her personal information must be presented while his/her advisors’ individual 
information is not required.  
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least two peer reviewers. 

10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or 
rejection of the article published in the journal. 

11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the 
manuscript will not sent back to him/her.  
 12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in 
both Thai and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. / 
Mrs. / Miss), an academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if 
any), and a doctoral degree i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number, 
and an email address, should also be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral 
student, his/her personal information must be presented while his/her advisors’ individual 
information is not required.  
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For example:  
Assistant Professor Dr. Akkarapon  Nuemaihom 

 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
 Buriram Rajabhat University  439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province  31000 
 Fax:  044-6128585  Tel.: 081-8204402 E-mail: akkarapon2512@gmailc.om 
 

 
⁎ Components of Academic Article ⁎ 

 To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of 
the content should be considered in order to help a reader understand it easily. The article should 
consist of the following parts: 

1. Title: The title should be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is 
typed first, followed by the English one on the next line. 
 2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and English abstracts 
are required. Moreover, a one-page Thai abstract with 150-200 words is written first, followed by 
the English one with the same number of words.  

3. Keyword: Not more than five keywords from the article content, appropriate for 
retrieving information from the database, are required and must be placed below the abstract.  

4. Introduction: The article background is presented. The article scope is also specified.   
5. Body of Text: The main contents and sub-topics of the article are identified. Moreover, 

the topics are sorted by the contents.  
6. Conclusion: The article contents are clearly and concisely summarized.   
7. References: In-text citation is based on the author-year system of the APA (American 

Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in the text should be listed 
in the references. 
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⁎ Components of Research Article ⁎ 
 
The research results should be presented systematically. The research article should be 

composed of the following parts:   
 1.  Title: Both Thai and English titles are required.  
 2.  Abstract: Both Thai and English abstracts must be written. The length of each 
language is not more than 1 page or between 150-200 words. 
 3.  Keywords: About 3-5 keywords are recommended to write in both Thai and English.   
 4. Introduction: The significance of research problems are identified. The relevant 
literature is reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the research results are also 
presented. 
 5.  Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the overall picture of 
the research. 
 6.  Methodology: The research methods, including population, samples, instruments, 
steps of data collection, and statistics for data analysis, are clearly indicated.   
 7.  Results: The research results obtained from analyzing the data are clearly interpreted 
according to the research objectives. 
 8.  Discussion: The research results are discussed with theoretical support so as to check 
whether the current research results are in line with or against the previous studies. 
 9. Conclusion: The summary of the core issues found in the research are presented.  
 10.  Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines for the next 
research should be recommended.  
 11.  References: The references must be based on APA (American Psychological 
Association) style (6th edition). 
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* Writing References * 
1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English 

only. Moreover, their last names should be written first,  followed by the year of publication, and/or 
page numbers, for example,  Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23). 

2.   When references are listed fully in alphabetical order according to the last name of the 
author and not numbered. Moreover, Thai documents are written first and followed by foreign 
documents.  

3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into English, and 
these referred documents are placed below the first references under the title “Translated Thai 
References”. Moreover, the additional word “in Thai’ must be put in brackets [  ] i.e. [in Thai].  

For example: 
 

เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)  

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in  
     language studies. 2(6), pp. 1214-1219.   
 
Translated Thai References  
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situation (2nd ed.). Bangkok: Digital Media  

Learning and Production Center. [in Thai] 
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Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for  
tourism personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram  
province (Research report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 
 

(For further information about the guidelines on writing references, please visit  
the website: http://rommayasan.bru.ac.th) 

 
            This reference style will come in effect from Vol. 16 No.1 (January-April) 2018 onwards. 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

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

เรียน  บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

เรื่อง  ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1. ชื่อผู้ส่งบทความ

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

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

 2. ชื่อบทความ

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

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

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

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

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

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

 3. สถานทีท่ำางาน................................................................................................................................................

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

  โทรศพัทท์ีท่ำางาน..............................................................โทรศพัทม์อืถอื......................................................

  โทรสาร.............................................................................อเีมล..........................................................................

 4. วฒุกิารศกึษาขัน้สงูสดุ.....................................................................................................................................

 5. ตำาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................

 6. สถานภาพผู้ส่งบทความ

  6.1  อาจารย์    อื่นๆ (ระบุ)......................................คณะ...................................................................

    สถาบนั....................................................................................................................................................

  ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผู้ส่งบทความไม่เป็นนักศึกษา

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล
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  6.2   นิสิต/นักศึกษา

    ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท หลักสูตร..................................................

       สาขาวชิา.........................................................................คณะ............................................................................. 

 สถาบนั.................................................................................................................................................................

 โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

  1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

    (ภาษาองักฤษ)..............................................................................................................

      ที่ทำางานปัจจุบัน........................................................................................................................................

  2.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

   (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................

       ที่ทำางานปัจจุบัน.......................................................................................................................................

 7. ประเภทของบทความ

   บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article) 

    ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม       	ปรัชญาและศาสนา        	ชาติพันธุ์ 

   	บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์          ดนตรีและนาฏศิลป ์      	ศิลปกรรม

   	ประเพณีและวัฒนธรรม                      	ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี  

   	กฎหมายและการเมืองการปกครอง         	การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา  

   	การศึกษาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้                 	การท่องเที่ยว 

    

 8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

  ชือ่–สกลุ..........................................................................................................................................................

  โทรศพัทม์อืถอื.................................................................โทรสาร...................................................................

  อเีมล..................................................................................................................................................................

  มคีวามเกีย่วขอ้งเปน็.......................................................................................................................................

 9. สิ่งที่แนบมาด้วย

   ไฟล์บทความวิจัย

   ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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 10. องค์ประกอบของบทความ

 ข้าพเจ้าได้จัดทำาบทความตามคำาแนะนำาการเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้

  บทความวิชาการ  บทความวิจัย 

  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทนำา  บทนำา 
  เนื้อหา  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  บทสรุป  วิธีดำาเนินการวิจัย
  ประวัติผู้วิจัย  ผลการวิจัย
  เอกสารอ้างอิง  อภิปรายผล
  ประวัติผู้วิจัย  สรุปผล
      ข้อเสนอแนะ
      เอกสารอ้างอิง

 
 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนที่
 แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษแล้ว ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)

ตำาแหน่ง...........................................................
............/......................../...................

 12. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
 ตามหลักวิชาการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 *(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)

อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................

 13. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่
 ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ

ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ

  เห็นควรดำาเนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

  ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)

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

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

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

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

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

หมายเหตุ
 1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน 
  โดยสแกนไฟลเ์ปน็ PDF พรอ้มสง่บทความตน้ฉบบั (ไฟล ์Word) ของทา่นไปที ่http://rommayasan.bru.ac.th 

   ติดต่อขอลงบทความ
 2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร 
  อย่างเคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
  ให้ดำาเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
 3. บทความของท่านในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษ
  ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อรับรอง
 4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
  ลงลายมือชื่อรับรอง
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องชำาระค่าดำาเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และ
  ถ้ามีความจำาเป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำาระค่าตรวจประเมิน 
  บทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 
  427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกอง 
  บรรณาธิการ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็น
  ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
 6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
  วารสารให้ท่าน จำานวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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