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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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ของผูนิ้พนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเน้ือหาหรือความถูกตอ้งของเร่ือง
ท่ีส่งมาเผยแพร่ทุกเร่ือง 
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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ มีกำาหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 

และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จาก

งานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  

บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคม

และสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น 

(Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความ
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จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิง

เอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

รมยสาร อย่างเคร่งครัด 
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เอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอบทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

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

 
ทศันะและความคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ถือเป็นความรับผดิชอบ
ของผูนิ้พนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเน้ือหาหรือความถูกตอ้งของเร่ือง
ท่ีส่งมาเผยแพร่ทุกเร่ือง 

 
 

 

ROMMAYASAN Journal of Humanities and Social Sciences 
Vol. 16, No. 1 (January-April) 2018 
ISSN 1686-0101 

 Rommayasan is the academic journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Buriram Rajabhat University.  The journal is published three times a year: January-April, May-
August and September-December. Its aim is to disseminate innovation and a new body of knowledge 
obtained from academic and research works, including 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.  

All articles in this journal have been reviewed by at least two peer reviewers in the relevant 
fields. More importantly, the authors' and reviewers' identities are concealed from each other 
(Double-blind peer review) in order to have the articles with high quality and academic standards. 
The articles submitted for publication in Rommayasan have not already been published elsewhere 
or are not under consideration by peer reviewers for publication in other journals. The authors must 
strictly comply with the reference system and the criteria for the publication of academic or research 
articles set by the journal.  

The manuscript is submitted to the journal via http://rommayasan.bru.ac.th or 
 

 
The views and opinions expressed in the articles are the responsibility of the authors, and 

the editorial board is not responsible for the contents or accuracy of any of the articles. 
 

 

.

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561
ISSN 1686-0101

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



12 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

บทบรรณาธิการ 

วารสารวชิาการ รมยสาร ฉบบัน้ีน าเสนอปกวารสารประกอบบทความดว้ยภาพท่ีสะทอ้นถึง
วฒันธรรมของคนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใตคื้อประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดง จ.บุรีรัมย ์ซ่ึงช่วยท าใหเ้ห็นภาพวถีิชีวิตของคนอีสานใตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

วฒันธรรม...คือวถีิคือชีวิต ประเพณี...คือใจจิตคือทิศทาง 

คือร่วมก่อคือร่วมสร้าง  คือแนวทางวางไว.้..สืบไปวถีิชน 

ทุกบทความในรมยสารยงัคงความเขม้ขน้ดา้นวชิาการเหมือนเดิม ในฉบบัน้ีมีบทความ
ทั้งหมด 31 บทความท่ีครอบคลุมเน้ือหาดา้นมนุษยสังคมศาสตร์ เช่นภาษาและวฒันธรรม การศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร์ และการท่องเท่ียว เป็นตน้ มีนกัวจิยัและนกัวชิาการจากหลากหลายมหาวทิยาลยั
ใหค้วามสนใจส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพเ์ผยแพร่ และมีผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญไดพ้ิชญพิจารณ์
บทความอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงช่วยใหบ้ทความในวารสารน้ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานทางวชิาการ  

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ นกัวจิยั นกัวชิาการ และนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา ท่ีไดส่้งบทความเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารฉบบัน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่รมยสาร
จะไดมี้โอกาสร่วมเป็นแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานวชิาการของท่านในโอกาสต่อๆ ไป  

 
 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม 
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บทคัดย่อ 
 รายงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ
ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ศึกษาคติความเช่ือในประเพณี 
ข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกั
และเห็นคุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ของตน พื้นท่ีในการวิจยั คือ ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์เก็บขอ้มูลโดยใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย จดักลุ่มสนทนาเฉพาะประเด็น  
การสังเกตการณ์เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา่ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม: กรณีศึกษา ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์มี 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มูล 2) ดา้นการคิด คน้หา
วเิคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน 3) ดา้นการร่วมด าเนินการตามแผนหรือร่วมกิจกรรม 4) ดา้นการร่วม
รับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และการมีรายได ้และ5) ดา้นการติดตามประเมินผล โดยชุมชนมี
การรับรู้และการแลกเปล่ียนขอ้มูลมากท่ีสุด แต่ชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรายได ้ดา้นคติความเช่ือของคนในชุมชน พบวา่ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความนึก
คิดของคนในอดีต และแสดงออกมาทางพฤติกรรม เป็นวฒันธรรมพิธีกรรม จนเกิดเป็นวฒันธรรม
ประเพณีท่ีสืบทอดโดยมีการปรับและประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัยคุสมยัในเร่ืองท่ีเหมาะสม ส่วนแก่น
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บทคัดย่อ 
 รายงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ
ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ศึกษาคติความเช่ือในประเพณี 
ข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกั
และเห็นคุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ของตน พื้นท่ีในการวิจยั คือ ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์เก็บขอ้มูลโดยใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย จดักลุ่มสนทนาเฉพาะประเด็น  
การสังเกตการณ์เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา่ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม: กรณีศึกษา ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์มี 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรับรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มูล 2) ดา้นการคิด คน้หา
วเิคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน 3) ดา้นการร่วมด าเนินการตามแผนหรือร่วมกิจกรรม 4) ดา้นการร่วม
รับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และการมีรายได ้และ5) ดา้นการติดตามประเมินผล โดยชุมชนมี
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หรือรากของวฒันธรรมประเพณียงัคงอยู ่นัน่คือความเช่ือท่ีท าใหเ้กิดวถีิชีวติของคนท่ีด าเนินการหรือ
ปฏิบติัแลว้เกิดความเป็นสิริมงคล หากมนุษยป์ราศจากความเช่ือแลว้ส่ิงมีชีวติในสังคม พิธีกรรม 
จารีตและวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามจะส่งต่อใหก้บัเยาวชนคนรุ่นต่อไปตามความเหมาะสมกบัยคุ
สมยัโลกาภิวตัน์ ดา้นการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน พบวา่ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนเสริมสร้าง
จิตส านึกไดเ้กิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเกิดความรู้สึกความภาคภูมิใจสืบสาน 
อนุรักษ ์ และเผยแพร่ส่งต่อใหก้บัเยาวชนรุ่นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารจดัการวฒันธรรม,ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study community participation in cultural 
management of the tradition of ascending Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province and to 
investigate the belief in the tradition in order to raise awareness for young and local people to 
recognize the value of preserving the cultural heritage and to establish their own community’s pride. 
The research area was the community around the Kradong Volcano Forest Park, Muang District, 
Buriram Province. The data for this qualitative study were collected through in-depth interview, 
focus discussion, and observation and participant observation. The results showed that the 
community participation in cultural management consisted of 5 following aspects: 1) perception and 
information exchange, 2) thinking, searching and analyzing problems, and planning, 3) cooperation 
or participation in planned activities, 4) benefit sharing, pride and income, and 5) evaluation. The 
community had the highest awareness and exchange of information but least participation in income 
sharing. The belief in people in the community is a belief in the thought of the people in the past. 
The ritual culture is a cultural heritage. The adaptation and adaptation to the appropriate age. The 
essence or roots of cultural traditions remain. That is the belief that leads to a way of life. The 
operation or practice of prosperity. If mankind is not faithful, then living organisms, societies, rituals, 
traditions and good traditions will pass on to future generations as appropriate to the era of 
globalization. Awareness for the youth has shown that young people who participate in the process 

of raising awareness have developed knowledge about their local culture. Feel Pride, preserve, and 
disseminate to young generations. 
 
Keywords: community participation, cultural management, tradition of ascending Kradong  
                   Volcano Forest Park 
 
บทน า 
 ในยคุท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ศิลปวฒันธรรมในระดบัชุมชนยงัคงมีอยูใ่นทุก
ชุมชน ทั้งศิลปวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เพียงแต่ละชุมชนยงัขาดแนวทางและองค์
ความรู้ในการจดัการมรดกทางวฒันธรรม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลายใหมี้ความเขา้ใจ และเห็นถึงความส าคญัในการอนุรักษ ์สืบทอด และถ่ายทอดไปยงั
คนรุ่นต่อไป ยเูนสโก (UNESCO) เป็นองคก์รระดบันานาชาติท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุน
และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีอยูใ่นชุมชน นบัแต่อดีตถึงปัจจุบนัศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ินทั้งจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดร้วมทั้งการเช่ือมโยงความเป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชน
รวมถึงพุทธประวติั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมีคุณค่ายิง่และเป็นเสมือนเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นไทย 

จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและภาษา โดยมีกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
เป็นชนพื้นเมือง ประกอบไปดว้ย ไทยเขมร ไทยลาว ไทยโคราช และไทยส่วย(กูย) จึงมี 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเองมี
การสืบสานประเพณีสืบต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน ดงัจะเห็นได้จากประเพณีและโบราณสถาน
โบราณวตัถุท่ียงัคงสภาพใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ านวนมากในจงัหวดับุรีรัมย ์อาทิเช่น  
            ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประเพณีไหวพ้ระเจา้ใหญ่วดัหงส์ เป็น
ตน้ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง เป็นประเพณีวฒันธรรมของชุมชนท่ีสืบทอดมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานโดยกลุ่มชนดั้งเดิม ซ่ึงนบัเป็นกุศโลบายของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามคัคี ความเช่ือใน
วิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสุขของคนในชุมชน โดยการน าธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มมาผสม
ประสานกบัประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชุมชนก าหนดข้ึนมาในช่วงเทศกาล
เดือน 5 (เทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้คนในชุมชนมารวมตวักนัในการแห่ผา้องัสะข้ึนภูเขากระโดง 
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หรือรากของวฒันธรรมประเพณียงัคงอยู ่นัน่คือความเช่ือท่ีท าใหเ้กิดวถีิชีวติของคนท่ีด าเนินการหรือ
ปฏิบติัแลว้เกิดความเป็นสิริมงคล หากมนุษยป์ราศจากความเช่ือแลว้ส่ิงมีชีวติในสังคม พิธีกรรม 
จารีตและวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามจะส่งต่อใหก้บัเยาวชนคนรุ่นต่อไปตามความเหมาะสมกบัยคุ
สมยัโลกาภิวตัน์ ดา้นการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน พบวา่ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนเสริมสร้าง
จิตส านึกไดเ้กิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเกิดความรู้สึกความภาคภูมิใจสืบสาน 
อนุรักษ ์ และเผยแพร่ส่งต่อใหก้บัเยาวชนรุ่นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารจดัการวฒันธรรม,ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study community participation in cultural 
management of the tradition of ascending Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province and to 
investigate the belief in the tradition in order to raise awareness for young and local people to 
recognize the value of preserving the cultural heritage and to establish their own community’s pride. 
The research area was the community around the Kradong Volcano Forest Park, Muang District, 
Buriram Province. The data for this qualitative study were collected through in-depth interview, 
focus discussion, and observation and participant observation. The results showed that the 
community participation in cultural management consisted of 5 following aspects: 1) perception and 
information exchange, 2) thinking, searching and analyzing problems, and planning, 3) cooperation 
or participation in planned activities, 4) benefit sharing, pride and income, and 5) evaluation. The 
community had the highest awareness and exchange of information but least participation in income 
sharing. The belief in people in the community is a belief in the thought of the people in the past. 
The ritual culture is a cultural heritage. The adaptation and adaptation to the appropriate age. The 
essence or roots of cultural traditions remain. That is the belief that leads to a way of life. The 
operation or practice of prosperity. If mankind is not faithful, then living organisms, societies, rituals, 
traditions and good traditions will pass on to future generations as appropriate to the era of 
globalization. Awareness for the youth has shown that young people who participate in the process 

of raising awareness have developed knowledge about their local culture. Feel Pride, preserve, and 
disseminate to young generations. 
 
Keywords: community participation, cultural management, tradition of ascending Kradong  
                   Volcano Forest Park 
 
บทน า 
 ในยคุท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ศิลปวฒันธรรมในระดบัชุมชนยงัคงมีอยูใ่นทุก
ชุมชน ทั้งศิลปวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เพียงแต่ละชุมชนยงัขาดแนวทางและองค์
ความรู้ในการจดัการมรดกทางวฒันธรรม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลายใหมี้ความเขา้ใจ และเห็นถึงความส าคญัในการอนุรักษ ์สืบทอด และถ่ายทอดไปยงั
คนรุ่นต่อไป ยเูนสโก (UNESCO) เป็นองคก์รระดบันานาชาติท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุน
และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีอยูใ่นชุมชน นบัแต่อดีตถึงปัจจุบนัศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ินทั้งจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดร้วมทั้งการเช่ือมโยงความเป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชน
รวมถึงพุทธประวติั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมีคุณค่ายิง่และเป็นเสมือนเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นไทย 

จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและภาษา โดยมีกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
เป็นชนพื้นเมือง ประกอบไปดว้ย ไทยเขมร ไทยลาว ไทยโคราช และไทยส่วย(กูย) จึงมี 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเองมี
การสืบสานประเพณีสืบต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน ดงัจะเห็นได้จากประเพณีและโบราณสถาน
โบราณวตัถุท่ียงัคงสภาพใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ านวนมากในจงัหวดับุรีรัมย ์อาทิเช่น  
            ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประเพณีไหวพ้ระเจา้ใหญ่วดัหงส์ เป็น
ตน้ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง เป็นประเพณีวฒันธรรมของชุมชนท่ีสืบทอดมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานโดยกลุ่มชนดั้งเดิม ซ่ึงนบัเป็นกุศโลบายของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามคัคี ความเช่ือใน
วิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสุขของคนในชุมชน โดยการน าธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มมาผสม
ประสานกบัประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชุมชนก าหนดข้ึนมาในช่วงเทศกาล
เดือน 5 (เทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้คนในชุมชนมารวมตวักนัในการแห่ผา้องัสะข้ึนภูเขากระโดง 



4 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

โดยเดินข้ึนบนัไดนาค 297 ขั้น เพื่อน าผา้องัสะข้ึนไปห่มพระสุภทัรบพิตร ประดิษฐานอยู่บนปาก
ปล่องภูเขาไฟกระโดง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ของจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ดบัสนิทแลว้ นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีประชาชนชาวจงัหวดับุรีรัมยไ์ดสื้บทอดต่อกนัมา คือพิธี
บวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อญัเชิญผา้องัสะเดินข้ึนบนัไดภูเขาไฟกระโดง แลว้น าผา้องัสะไปห่มพระสุ
ภทัรบพิตร พระพุทธรูปประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์เจริญพระพุทธมนตข์อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์และพิธีสรงน ้ า
พระสุภทัรบพิตร พิธีสรงน ้ าพระสงฆ์ พิธีรดน ้ าขอพรจากผูสู้งอายุ รวมทั้งมีการละเล่นพื้นบ้าน
(เรือมตรด) ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินจดัข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึง
คุณค่าประเพณีอนังดงามและสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงใหค้งอยูคู่่ชาวบุรีรัมยสื์บไป อีกทั้ง
ยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดับุรีรัมยอี์กดว้ย 
 ดงันั้นเพื่อการอนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่ วฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง
ของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีมีคุณค่าควรแก่การศึกษา อนุรักษ์และสืบสาน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผา่นทางคติความเช่ือเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนเกิดพลงั
ความรักความสามคัคี มีความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตนเอง น าไปสู่วิถีชีวิตชุมชนท่ีเขม้แข็งและ
ย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทางวฒันธรรมท้องถ่ิน
ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดจงัหวดับุรีรัมย ์
   2. เพื่อศึกษาคติความเช่ือในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน ประชาชนในทอ้งถ่ินให้ตระหนกัและเห็นคุณค่าใน
การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม 
กรณีศึกษา: ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งออกเป็นขอบเขตดา้น
เน้ือหา ดา้นประชากร และดา้นสถานท่ี ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดจงัหวดับุรีรัมย ์ศึกษาคติความเช่ือในประเพณีข้ึนภูเขา
ไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์และสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน ประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกัและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน 
 ขอบเขตด้านประชากรและสถานที่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุมชนท่ี
อาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ
เจาะจงจากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวจิยั จ านวน 130 คน แบ่ง 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ี
มาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 คน  
 2. กลุ่มเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์ 
จ านวน 50 คน 
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โดยเดินข้ึนบนัไดนาค 297 ขั้น เพื่อน าผา้องัสะข้ึนไปห่มพระสุภทัรบพิตร ประดิษฐานอยู่บนปาก
ปล่องภูเขาไฟกระโดง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ของจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ดบัสนิทแลว้ นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีประชาชนชาวจงัหวดับุรีรัมยไ์ดสื้บทอดต่อกนัมา คือพิธี
บวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อญัเชิญผา้องัสะเดินข้ึนบนัไดภูเขาไฟกระโดง แลว้น าผา้องัสะไปห่มพระสุ
ภทัรบพิตร พระพุทธรูปประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์เจริญพระพุทธมนตข์อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์และพิธีสรงน ้ า
พระสุภทัรบพิตร พิธีสรงน ้ าพระสงฆ์ พิธีรดน ้ าขอพรจากผูสู้งอายุ รวมทั้งมีการละเล่นพื้นบ้าน
(เรือมตรด) ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินจดัข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึง
คุณค่าประเพณีอนังดงามและสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงใหค้งอยูคู่่ชาวบุรีรัมยสื์บไป อีกทั้ง
ยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดับุรีรัมยอี์กดว้ย 
 ดงันั้นเพื่อการอนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่ วฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง
ของชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีมีคุณค่าควรแก่การศึกษา อนุรักษ์และสืบสาน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผา่นทางคติความเช่ือเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนเกิดพลงั
ความรักความสามคัคี มีความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตนเอง น าไปสู่วิถีชีวิตชุมชนท่ีเขม้แข็งและ
ย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทางวฒันธรรมท้องถ่ิน
ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดจงัหวดับุรีรัมย ์
   2. เพื่อศึกษาคติความเช่ือในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน ประชาชนในทอ้งถ่ินให้ตระหนกัและเห็นคุณค่าใน
การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม 
กรณีศึกษา: ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งออกเป็นขอบเขตดา้น
เน้ือหา ดา้นประชากร และดา้นสถานท่ี ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดจงัหวดับุรีรัมย ์ศึกษาคติความเช่ือในประเพณีข้ึนภูเขา
ไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์และสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน ประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกัและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน 
 ขอบเขตด้านประชากรและสถานที่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุมชนท่ี
อาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ
เจาะจงจากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวจิยั จ านวน 130 คน แบ่ง 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ี
มาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 คน  
 2. กลุ่มเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์ 
จ านวน 50 คน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

1. พิธีเซ่นบวงสรวงและเครื่องบวงสรวง 

2. การแสดงบวงสรวง 

3. การแสดงพื้นบ้าน 

4. การแต่งกายพื้นบา้น                    

5. ขอขมา ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

6. แห่ผ้าอังสะและเปลีย่นผ้าอังสะ 

การสร้างจิตส านึกใหก้ับเยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก 

เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ ใน
ประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศึกษาคติความเชื่อของคนในชุมชน
เกี่ยวกบัประเพณขีึ้นภูเขาไฟกระโดง

จังหวัดบุรีรัมย ์

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 

แรงหนุนเสริมจากเครือข่าย-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน-องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

-สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

1. อบรมให้ความรู/้กิจกรรม/เวทีให้
เยาวชนหรือประชาชนได้แสดงออก
ทางความคิดโดยการมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดงจังหวัดบุรีรัมย ์

2. การประเมินผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดังนี้ 

1. ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนใหข้้อมูล 

2. ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน 

3. ร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟู พัฒนา 

    ถ่ายทอด  ส่งเสริม และสืบสาน 

4. ร่วมรับผลประโยชน์/ความ

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา : 
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบรุีรัมย ์ 

ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ  

มีรายได้ และมี
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

 กลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเจาะจงจากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั จ านวน 130 คน 
แบ่ง 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มปราชญ์ ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเท่ียวท่ี
มาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 คน  
 2. กลุ่มเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย์  
จ านวน 50 คน 
 วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา แนวคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 
เน่ืองจากเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ จึงใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย(In-depth Interviews) จดักลุ่ม
สนทนาเฉพาะประเด็น (Focus Group) การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม(Participant Observation) โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกบักลุ่มประชากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการวจิยัในคร้ังน้ี  นอกจากน้ีการเก็บขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการสร้าง
จิตส านึกของเยาวชนในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงไดใ้ชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเขา้มาเก่ียวขอ้ง
เพื่อช่วยจดัเก็บขอ้มูล รวมทั้งการจดัเวที เสวนา แสดงออกแลกเปล่ียนทางความคิด จดัเวทีคืนขอ้มูล 
และสรุปบทเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมหนุนเสริมจากหน่วยงานราชการหรือภาคีเครือข่ายทาง
วฒันธรรมต่างๆ 
 
ผลการวจัิย 
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณี
ข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ในอดีตประมาณ ปี พ.ศ.2495 มีการจดัประเพณีข้ึนเขากระโดง 
เรียกวา่“งานนมสัการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขากระโดง”ต่อมาปี พ.ศ.2546 พระราชปริยตัยาลงั
การ เจา้คณะจงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของประเพณีข้ึนเขากระโดง จึงก าหนดจดังาน
ประเพณีอีกคร้ังโดยก าหนดในช่วงใกลว้นัสงกรานต ์เพื่อสวดชะตาเมืองและจดัใหมี้พิธีบวงสรวงส่ิง
ศกัด์ิ อญัเชิญผา้องัสะ ปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง เจริญพระพุทธมนต ์สรงน ้าพระสงฆ ์รดน ้า
ขอพระผูสู้งอาย ุและมีการละเล่นพื้นบา้น เพื่อฟ้ืนฟู ส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ข้ึนภูเขาไฟกระโดง ใหด้ ารงคงอยูสื่บไป มีการจดังานสืบสานต่อเน่ืองกนัมาเป็นประจ าทุกปีในวนั
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

1. พิธีเซ่นบวงสรวงและเครื่องบวงสรวง 

2. การแสดงบวงสรวง 

3. การแสดงพื้นบ้าน 

4. การแต่งกายพื้นบา้น                    

5. ขอขมา ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

6. แห่ผ้าอังสะและเปลีย่นผ้าอังสะ 

การสร้างจิตส านึกใหก้ับเยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก 

เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ ใน
ประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศึกษาคติความเชื่อของคนในชุมชน
เกี่ยวกบัประเพณขีึ้นภูเขาไฟกระโดง

จังหวัดบุรีรัมย ์

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 

แรงหนุนเสริมจากเครือข่าย-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน-องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

-สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

1. อบรมให้ความรู/้กิจกรรม/เวทีให้
เยาวชนหรือประชาชนได้แสดงออก
ทางความคิดโดยการมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดงจังหวัดบุรีรัมย ์

2. การประเมินผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดังนี้ 

1. ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนใหข้้อมูล 

2. ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน 

3. ร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟู พัฒนา 

    ถ่ายทอด  ส่งเสริม และสืบสาน 

4. ร่วมรับผลประโยชน์/ความ

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา : 
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบรุีรัมย ์ 

ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ  

มีรายได้ และมี
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

 กลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเจาะจงจากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั จ านวน 130 คน 
แบ่ง 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มปราชญ์ ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเท่ียวท่ี
มาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 คน  
 2. กลุ่มเยาวชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย์  
จ านวน 50 คน 
 วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา แนวคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรม และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 
เน่ืองจากเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ จึงใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย(In-depth Interviews) จดักลุ่ม
สนทนาเฉพาะประเด็น (Focus Group) การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม(Participant Observation) โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกบักลุ่มประชากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการวจิยัในคร้ังน้ี  นอกจากน้ีการเก็บขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการสร้าง
จิตส านึกของเยาวชนในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงไดใ้ชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเขา้มาเก่ียวขอ้ง
เพื่อช่วยจดัเก็บขอ้มูล รวมทั้งการจดัเวที เสวนา แสดงออกแลกเปล่ียนทางความคิด จดัเวทีคืนขอ้มูล 
และสรุปบทเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมหนุนเสริมจากหน่วยงานราชการหรือภาคีเครือข่ายทาง
วฒันธรรมต่างๆ 
 
ผลการวจัิย 
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินประเพณี
ข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ในอดีตประมาณ ปี พ.ศ.2495 มีการจดัประเพณีข้ึนเขากระโดง 
เรียกวา่“งานนมสัการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขากระโดง”ต่อมาปี พ.ศ.2546 พระราชปริยตัยาลงั
การ เจา้คณะจงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของประเพณีข้ึนเขากระโดง จึงก าหนดจดังาน
ประเพณีอีกคร้ังโดยก าหนดในช่วงใกลว้นัสงกรานต ์เพื่อสวดชะตาเมืองและจดัใหมี้พิธีบวงสรวงส่ิง
ศกัด์ิ อญัเชิญผา้องัสะ ปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง เจริญพระพุทธมนต ์สรงน ้าพระสงฆ ์รดน ้า
ขอพระผูสู้งอาย ุและมีการละเล่นพื้นบา้น เพื่อฟ้ืนฟู ส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ข้ึนภูเขาไฟกระโดง ใหด้ ารงคงอยูสื่บไป มีการจดังานสืบสานต่อเน่ืองกนัมาเป็นประจ าทุกปีในวนั
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ข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ในช่วงเดือนเมษายน ปัจจุบนัส านกังานวฒันธรรมอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์เป็นเจา้ภาพ
ในการจดังาน และมีแรงหนุนเสริมในการจดักิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนมาตั้งโรงทาน  
การท าบุญมีการบูรณาการร่วมกนัระหวา่งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าทอ้งถ่ิน ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น วดั และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์สภาวฒันธรรมอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์สภาวฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย ์และวฒันธรรม
จงัหวดับุรีรัมยน์บัเป็น การสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมกบัยคุสมยั หากแก่นหรือรากของ
วฒันธรรมยงัอยูใ่หสื้บสานต่อไป  
 จากขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ีมาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 
คน พบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 74.58 ส่วนการไม่มีส่วนร่วมอยู่
ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 29.02 และพบวา่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้มากเป็นอนัดบั 1 
คิดเป็นร้อยละ 81.2  รองลงมาเป็นร่วมด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.58  รองลงมาเป็นร่วม
ติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 62.5  ร่วมคิดร่วมวางแผน คิดเป็นร้อยละ 61.2  และนอ้ยท่ีสุดคือ
ร่วมรับผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 58.8  ซ่ึงนอกจากผูท่ี้ใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั้ง 5 ดา้นของประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป 
โดยผูมี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปี ใหค้วามสนใจและการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในช่วงอายดุงักล่าวจะเป็น
เยาวชนท่ีจะเป็นผูสื้บทอดวฒันธรรมดงักล่าว  ซ่ึงในกระบวนการวจิยัไดมี้กิจกรรมหรือกระบวนการ
สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกัใหก้บัเยาวชนในบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดั
บุรีรัมยใ์นมิติวฒันธรรม : ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 2. ดา้นคติความเช่ือของชุมชนในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาก
การศึกษาคติความเช่ือ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ีมา ร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์
จ านวน 80 คน  พบวา่ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความคิดของคนในชุมชนในสมยัก่อนศรัทธาข้ึนไป
กราบไหวร้อยพระพุทธบาท ท่ีประดิษฐานอยูบ่นภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา
จนเกิดเป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั เป็นการแสดงความเช่ือออกมาเป็นรูปธรรมผา่น
พิธีกรรม โดยเช่ือวา่ผูใ้ดท่ีไดข้ึ้นมากราบไหวพ้ระพุทธบาทจ าลองแลว้จะเป็นศิริมงคลท าใหใ้นปีนั้น

จะประสบผลส าเร็จ ไดรั้บการคุม้ครองจากอ านาจเหนือธรรมชาติ เป็นตน้ ดงันั้นผูสู้งอายใุนชุมชนจึง
นิยมพาลูกหลานเดินข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อนมสัการรอยพระพุทธบาท มีการห่อขา้ว
ปลาอาหารข้ึนไปรับประทานร่วมกนับนเขา เม่ือรับประทานเสร็จเรียบร้อยก็เดินลงจากเขา กลบั
ภูมิล าเนาดว้ยความอ่ิมเอิบใจจากผลบุญ และในโอกาสน้ีชาวบา้นไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองต่างๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงดงัน้ี  
1) ความเช่ือเก่ียวกบับุคคลหรือตวัมนุษย ์2) ความเช่ือเก่ียวกบัวตัถุ 3) ความเช่ือเก่ียวกบัสถานท่ี 4) 
ความเช่ือเก่ียวกบัวนัเวลา  
 3. การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนและประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกัและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน จากกระบวนการ
สร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  านวน 50 คน พบวา่ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมประเพณีข้ึนเขา
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์แต่มีเยาวชนบางคนเคยมาร่วมเป็นประจ า เน่ืองจากอาศยัอยูใ่นชุมชนใกลเ้ขา
กระโดงมาร่วมท าบุญกบัพ่อแม่หรือผูป้กครอง หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมพบวา่เยาวชนเกิด 
ความเขา้ใจ รู้สึกรักและหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน หากกิจกรรมดงักล่าวไดข้ยายผล
ใหก้บัเยาวชนเพิ่มข้ึน ซ่ึงเยาวชนเป็นผูสื้บสานประเพณีวฒันธรรมต่อไป วฒันธรรมไทยคงอยูคู่่ชาติ
ไทยต่อไปอยา่งย ัง่ยนื ถึงแมจ้ะจบโครงการวจิยัน้ีไปแลว้ หากแต่เครือข่ายทางวฒันธรรมเยาวชน
ตน้แบบสร้างสรรค ์คิดดี ท าดี มีจิตอาสา ยงัประสานงานและอธิฐานจิตท่ีเป็นตน้แบบและขยาย
ผลงานดา้นประเพณีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินต่อไป  
 4. ขอ้เสนอแนะ  จากกระบวนการสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 130 คน  จาก 2 กลุ่ม พบว่ามีขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชต่้อไป สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ขอ้เสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน  ชุมชนควรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
โดยบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน และหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีจดักระบวนการให้
เกิดการบูรณาการและหนุนเสริม ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของชาวบา้นท่ีส าคญัควรสืบสานประเพณี
อนัศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมงคลต่อชีวติและท่ีพึ่งทางใจของประชาชนต่อไป  
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ข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ในช่วงเดือนเมษายน ปัจจุบนัส านกังานวฒันธรรมอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์เป็นเจา้ภาพ
ในการจดังาน และมีแรงหนุนเสริมในการจดักิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนมาตั้งโรงทาน  
การท าบุญมีการบูรณาการร่วมกนัระหวา่งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าทอ้งถ่ิน ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น วดั และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์สภาวฒันธรรมอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์สภาวฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย ์และวฒันธรรม
จงัหวดับุรีรัมยน์บัเป็น การสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมกบัยคุสมยั หากแก่นหรือรากของ
วฒันธรรมยงัอยูใ่หสื้บสานต่อไป  
 จากขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ีมาร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 80 
คน พบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 74.58 ส่วนการไม่มีส่วนร่วมอยู่
ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 29.02 และพบวา่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้มากเป็นอนัดบั 1 
คิดเป็นร้อยละ 81.2  รองลงมาเป็นร่วมด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.58  รองลงมาเป็นร่วม
ติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 62.5  ร่วมคิดร่วมวางแผน คิดเป็นร้อยละ 61.2  และนอ้ยท่ีสุดคือ
ร่วมรับผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 58.8  ซ่ึงนอกจากผูท่ี้ใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั้ง 5 ดา้นของประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป 
โดยผูมี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปี ใหค้วามสนใจและการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในช่วงอายดุงักล่าวจะเป็น
เยาวชนท่ีจะเป็นผูสื้บทอดวฒันธรรมดงักล่าว  ซ่ึงในกระบวนการวจิยัไดมี้กิจกรรมหรือกระบวนการ
สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกัใหก้บัเยาวชนในบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดั
บุรีรัมยใ์นมิติวฒันธรรม : ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 2. ดา้นคติความเช่ือของชุมชนในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาก
การศึกษาคติความเช่ือ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 กลุ่มปราชญ ์ผูรู้้ ผูน้ าในชุมชน 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนกัท่องเท่ียวท่ีมา ร่วมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์
จ านวน 80 คน  พบวา่ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความคิดของคนในชุมชนในสมยัก่อนศรัทธาข้ึนไป
กราบไหวร้อยพระพุทธบาท ท่ีประดิษฐานอยูบ่นภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา
จนเกิดเป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั เป็นการแสดงความเช่ือออกมาเป็นรูปธรรมผา่น
พิธีกรรม โดยเช่ือวา่ผูใ้ดท่ีไดข้ึ้นมากราบไหวพ้ระพุทธบาทจ าลองแลว้จะเป็นศิริมงคลท าใหใ้นปีนั้น

จะประสบผลส าเร็จ ไดรั้บการคุม้ครองจากอ านาจเหนือธรรมชาติ เป็นตน้ ดงันั้นผูสู้งอายใุนชุมชนจึง
นิยมพาลูกหลานเดินข้ึนภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อนมสัการรอยพระพุทธบาท มีการห่อขา้ว
ปลาอาหารข้ึนไปรับประทานร่วมกนับนเขา เม่ือรับประทานเสร็จเรียบร้อยก็เดินลงจากเขา กลบั
ภูมิล าเนาดว้ยความอ่ิมเอิบใจจากผลบุญ และในโอกาสน้ีชาวบา้นไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองต่างๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงดงัน้ี  
1) ความเช่ือเก่ียวกบับุคคลหรือตวัมนุษย ์2) ความเช่ือเก่ียวกบัวตัถุ 3) ความเช่ือเก่ียวกบัสถานท่ี 4) 
ความเช่ือเก่ียวกบัวนัเวลา  
 3. การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนและประชาชนในทอ้งถ่ินใหต้ระหนกัและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภาคภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินของตน จากกระบวนการ
สร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  านวน 50 คน พบวา่ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมประเพณีข้ึนเขา
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์แต่มีเยาวชนบางคนเคยมาร่วมเป็นประจ า เน่ืองจากอาศยัอยูใ่นชุมชนใกลเ้ขา
กระโดงมาร่วมท าบุญกบัพ่อแม่หรือผูป้กครอง หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมพบวา่เยาวชนเกิด 
ความเขา้ใจ รู้สึกรักและหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน หากกิจกรรมดงักล่าวไดข้ยายผล
ใหก้บัเยาวชนเพิ่มข้ึน ซ่ึงเยาวชนเป็นผูสื้บสานประเพณีวฒันธรรมต่อไป วฒันธรรมไทยคงอยูคู่่ชาติ
ไทยต่อไปอยา่งย ัง่ยนื ถึงแมจ้ะจบโครงการวจิยัน้ีไปแลว้ หากแต่เครือข่ายทางวฒันธรรมเยาวชน
ตน้แบบสร้างสรรค ์คิดดี ท าดี มีจิตอาสา ยงัประสานงานและอธิฐานจิตท่ีเป็นตน้แบบและขยาย
ผลงานดา้นประเพณีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินต่อไป  
 4. ขอ้เสนอแนะ  จากกระบวนการสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 130 คน  จาก 2 กลุ่ม พบว่ามีขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชต่้อไป สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ขอ้เสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน  ชุมชนควรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
โดยบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน และหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีจดักระบวนการให้
เกิดการบูรณาการและหนุนเสริม ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของชาวบา้นท่ีส าคญัควรสืบสานประเพณี
อนัศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมงคลต่อชีวติและท่ีพึ่งทางใจของประชาชนต่อไป  
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  4.2 ขอ้เสนอแนะต่อการสร้างจิตส านึก ควรสร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชนเพื่อ 
การอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการใหค้วามรู้  
ความเขา้ใจ สร้างจิตอาสา ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โดย 
บูรณาการร่วมกบัโรงเรียนใหน้ านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมและควรสร้างเวทีให้เยาวชนไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ  
  4.3 ขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
   4.3.1 ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์และสร้าง 
ความรับรู้ให้กบัคนในชุมชน ประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัใกลเ้คียงไดท้ราบโดยทัว่ถึง มี
การประสานขอความร่วมมือจากการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์  
   4.3.2 ดา้นกิจกรรม ควรมีกองทุนและจดักิจกรรมหารายได ้มีรถบริการ
ผูสู้งอาย ุประชาชน หรือนกัท่องเท่ียวในการข้ึน-ลงเขา การจดัเคร่ืองบวงสรวงและบายศรีควรท า
อยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถว้น มีการสมโภชในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงตามประเพณีโบราณ 
และจดังานใหย้ิง่ใหญ่เหมาะสมกบัเป็นสถานท่ีส าคญัและประเพณีท่ีส าคญัของเมืองบุรีรัมย ์ 
   4.3.3 ดา้นอ่ืนๆ การก าหนดการจดังานควรประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่
กนั และเป็นไปตามก าหนดการ วนั เวลาในการจดัควรจดัความเหมาะสมและสะดวกของคนใน
ชุมชน สถานท่ีจดักิจกรรม สะอาด ร่มร่ืน และดูแลใหบ้ริการผูท่ี้มาร่วมงานเป็นอยา่งดี  ร้านคา้ 
ร้านอาหาร หอ้งน ้า ถงัขยะ ควรสะอาดและเพียงพอกบันกัท่องเท่ียวหรือผูม้าร่วมงานประเพณี 
สถานท่ีจอดรถควรสะดวกและเพียงพอ  ในอดีตเคยมีน ้าขงัปากปล่องภูเขาไฟ และมีสระน ้าบนเขา 
ปัจจุบนัไม่มีควรพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียว อาทิเช่น สร้างน ้าตกหรือน ้าไหลลงจากเขา
หมุนเวยีนกบัอ่างเก็บน ้าท่ีอยูบ่ริเวณเชิงเขา เพิ่มกิจกรรมระหวา่งทางเดินข้ึนบนัได สร้างศาลาพกั
ระหวา่งทางเดินบนัไดนาค  เสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพิ่มป้ายอธิบายหรือ
วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ตามจุดต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัสรรงบประมาณ หรือเขา้มาหนุน
เสริมในการจดังานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบวา่ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นประเพณีทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น กิจกรรมต่างๆสามารถสร้างความรัก ความสามคัคี จิตอาสา และ
สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ การอนุรักษ ์สืบสานและเผยแพร่ต่อไป
โดยใชส้ถานท่ีใกลชุ้มชน คือ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ 1ใน 6 ลูก
ของจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั โดยมีรูปแบบขั้นตอนและ
องคป์ระกอบ 6 ส่วน ดงัน้ี 1) บุคคล2) ล าดบัขั้นตอน 3) พิธีกรรมและเคร่ืองเซ่นบวงสรวง 4) สถานท่ี 
5) โรงทานและห่อขา้วโบราณเป็นห่อขา้วท่ีชาวบา้นน ามารับประทานในการข้ึนเขา เรียกเป็นภาษา
พื้นเมืองวา่ “บายกระจอ๊บ” และ6) นกัท่องเท่ียวและการจ าหน่ายสินคา้ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นประเพณีท่ีส าคญั ท าใหมี้ผลในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคมท าใหมี้
ความสัมพนัธ์อนัดีงามระหวา่งสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ ท าใหมี้ความรัก ความผกูพนั 
ความเสียสละ ความสามคัคี ดา้นเศรษฐกิจท าใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินมีอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ป็น 
การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียวใหก้บัทางจงัหวดั ซ่ึงมี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติเขา้มาเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยท์  าใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีน่าเท่ียวและเป็น
จงัหวดัท่ีหา้มพลาด นบัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นอยา่งยิง่ 
 ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบวา่ การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) ดา้นการรับรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มูล 2) ดา้นการคิด คน้หาวเิคราะห์ปัญหาร่วมวางแผน 3) ดา้น
การร่วมด าเนินการตามแผนหรือร่วมกิจกรรม 4) ดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และ
การมีรายได ้และ5) ดา้นการติดตามประเมินผล  ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการรับรู้และการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล มีส่วนร่วมของชุมชนมากท่ีสุด ส่วนการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ 
หากแยกพิจารณาเป็นร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจจะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรายไดก้ลบัสู่ชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
Likhitprasert et al (2010) ท่ีพบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมรับรู้โครงการมากเป็นอนัดบั 
1 และร่วมรับผลประโยชน์มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบันอ้ย นอกจากน้ีจากการศึกษายงั
พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนสนใจและเตม็ใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
ตนเอง และพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม หากแต่ในปัจจุบนัยงัขาดการประชาสัมพนัธ์และการหนุน
เสริมในการจดักระบวนการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูล  
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  4.2 ขอ้เสนอแนะต่อการสร้างจิตส านึก ควรสร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชนเพื่อ 
การอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการใหค้วามรู้  
ความเขา้ใจ สร้างจิตอาสา ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โดย 
บูรณาการร่วมกบัโรงเรียนใหน้ านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมและควรสร้างเวทีให้เยาวชนไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ  
  4.3 ขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
   4.3.1 ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์และสร้าง 
ความรับรู้ให้กบัคนในชุมชน ประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัใกลเ้คียงไดท้ราบโดยทัว่ถึง มี
การประสานขอความร่วมมือจากการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์  
   4.3.2 ดา้นกิจกรรม ควรมีกองทุนและจดักิจกรรมหารายได ้มีรถบริการ
ผูสู้งอาย ุประชาชน หรือนกัท่องเท่ียวในการข้ึน-ลงเขา การจดัเคร่ืองบวงสรวงและบายศรีควรท า
อยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถว้น มีการสมโภชในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงตามประเพณีโบราณ 
และจดังานใหย้ิง่ใหญ่เหมาะสมกบัเป็นสถานท่ีส าคญัและประเพณีท่ีส าคญัของเมืองบุรีรัมย ์ 
   4.3.3 ดา้นอ่ืนๆ การก าหนดการจดังานควรประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่
กนั และเป็นไปตามก าหนดการ วนั เวลาในการจดัควรจดัความเหมาะสมและสะดวกของคนใน
ชุมชน สถานท่ีจดักิจกรรม สะอาด ร่มร่ืน และดูแลใหบ้ริการผูท่ี้มาร่วมงานเป็นอยา่งดี  ร้านคา้ 
ร้านอาหาร หอ้งน ้า ถงัขยะ ควรสะอาดและเพียงพอกบันกัท่องเท่ียวหรือผูม้าร่วมงานประเพณี 
สถานท่ีจอดรถควรสะดวกและเพียงพอ  ในอดีตเคยมีน ้าขงัปากปล่องภูเขาไฟ และมีสระน ้าบนเขา 
ปัจจุบนัไม่มีควรพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียว อาทิเช่น สร้างน ้าตกหรือน ้าไหลลงจากเขา
หมุนเวยีนกบัอ่างเก็บน ้าท่ีอยูบ่ริเวณเชิงเขา เพิ่มกิจกรรมระหวา่งทางเดินข้ึนบนัได สร้างศาลาพกั
ระหวา่งทางเดินบนัไดนาค  เสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพิ่มป้ายอธิบายหรือ
วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ตามจุดต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัสรรงบประมาณ หรือเขา้มาหนุน
เสริมในการจดังานประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบวา่ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นประเพณีทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น กิจกรรมต่างๆสามารถสร้างความรัก ความสามคัคี จิตอาสา และ
สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ การอนุรักษ ์สืบสานและเผยแพร่ต่อไป
โดยใชส้ถานท่ีใกลชุ้มชน คือ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ 1ใน 6 ลูก
ของจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั โดยมีรูปแบบขั้นตอนและ
องคป์ระกอบ 6 ส่วน ดงัน้ี 1) บุคคล2) ล าดบัขั้นตอน 3) พิธีกรรมและเคร่ืองเซ่นบวงสรวง 4) สถานท่ี 
5) โรงทานและห่อขา้วโบราณเป็นห่อขา้วท่ีชาวบา้นน ามารับประทานในการข้ึนเขา เรียกเป็นภาษา
พื้นเมืองวา่ “บายกระจอ๊บ” และ6) นกัท่องเท่ียวและการจ าหน่ายสินคา้ ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นประเพณีท่ีส าคญั ท าใหมี้ผลในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคมท าใหมี้
ความสัมพนัธ์อนัดีงามระหวา่งสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ ท าใหมี้ความรัก ความผกูพนั 
ความเสียสละ ความสามคัคี ดา้นเศรษฐกิจท าใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินมีอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ป็น 
การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียวใหก้บัทางจงัหวดั ซ่ึงมี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติเขา้มาเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยท์  าใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีน่าเท่ียวและเป็น
จงัหวดัท่ีหา้มพลาด นบัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นอยา่งยิง่ 
 ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พบวา่ การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) ดา้นการรับรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มูล 2) ดา้นการคิด คน้หาวเิคราะห์ปัญหาร่วมวางแผน 3) ดา้น
การร่วมด าเนินการตามแผนหรือร่วมกิจกรรม 4) ดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และ
การมีรายได ้และ5) ดา้นการติดตามประเมินผล  ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการรับรู้และการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล มีส่วนร่วมของชุมชนมากท่ีสุด ส่วนการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ 
หากแยกพิจารณาเป็นร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจจะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรายไดก้ลบัสู่ชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
Likhitprasert et al (2010) ท่ีพบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมรับรู้โครงการมากเป็นอนัดบั 
1 และร่วมรับผลประโยชน์มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบันอ้ย นอกจากน้ีจากการศึกษายงั
พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนสนใจและเตม็ใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
ตนเอง และพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม หากแต่ในปัจจุบนัยงัขาดการประชาสัมพนัธ์และการหนุน
เสริมในการจดักระบวนการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูล  
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การประชาสัมพนัธ์ ดา้นคิดวเิคราะห์ปัญหาหรือร่วมวางแผน ยงัไม่มีเวทีใหชุ้มชนไดร่้วมคิดวเิคราะห์
ปัญหาและร่วมวางแผนเช่นในอดีตท่ีผา่นมา ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน เช่น  
การน าบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์มาร่วมตั้งโรงทาน และบางคน
มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  แต่ถา้ตอ้งการใหมี้ความย ัง่ยนืควรใหเ้จา้ของวฒันธรรมคือคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายทางวฒันธรรมใหก้ารหนุนเสริม 
ดงันั้นภาคีเครือข่ายทางวฒันธรรม หน่วยงานภาครัฐ เช่น วฒันธรรมอ าเภอ วฒันธรรมจงัหวดั และ
สภาวฒันธรรมจงัหวดั ควรใหก้ารสนบัสนุนและหนุนเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั
ต่อเน่ือง และเป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Muangcheangwarn et al (2008) พบวา่ 
ขบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหวา่งส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักบัสภาวฒันธรรมจงัหวดั
อ านาจเจริญ มีบทบาทในการจดัการทางวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
ท าใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรและเครือข่ายทางวฒันธรรม กระบวนการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมรับผดิชอบ การฟ้ืนฟู สืบทอด เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์รักษาคุณค่าของวฒันธรรม ก่อให้เกิดรายไดต่้อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของผลผลิต
ทางวฒันธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Chiamkosit et al 
(2008) พบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ คือ การแต่งตั้งคณะท างานแยกเป็นฝ่าย
ต่างๆ มีเทศบาลโดยกองการศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ชุมชนเลือกตวัแทนเป็นประธานของชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการจดังาน คนในชุมชนเสนอความคิดในการจดักิจกรรม ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
การด ารงอยูข่องประเพณี คือ การน าเคร่ืองจกัสานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน 
การจดังาน ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปกปักรักษาช่วยขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายออกไปจากชุมชน ชาวบา้นท่ี
ร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมถ่ิน รวมทั้งมีส่วนราชการและหน่วยงาน
หนุนเสริม มีงบประมาณสนบัสนุนจากเทศบาลเมืองและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เทศบาล
เมืองใหค้วามส าคญัแก่ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ด าเนินการเป็นรูปธรรม และเม่ือเสร็จงานมี
การประชุมปรึกษาหารือสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแกไ้ขเพื่อใชใ้นการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 ดา้นคติความเช่ือของคนในชุมชน  พบวา่ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความนึกคิดของคนใน
อดีตและแสดงออกมาทางพฤติกรรม ผา่นพิธีกรรมจนก่อเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา โดยมี 
การปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัยคุสมยัในเร่ืองท่ีเหมาะสม ส่วนแก่นหรือรากของวฒันธรรม
ประเพณียงัอยู ่เป็นวถีิชีวติของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์มีความส านึกและตระหนกั รักและหวงแหนในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินของตน มีการน า
ลูกหลานมาร่วมกิจกรรมและเป็นการมาพบปะกนัระหวา่งคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนต่างๆ เป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนของมนุษยก์บัสังคมและมนุษยก์บัวฒันธรรมท่ีก าหนดข้ึนโดยมนุษยเ์อง 
นอกจากน้ีคนในชุมชนยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และส่ิงเหนือธรรมชาติ 
จึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึงเป็นวถีิชีวติของคนในชุมชน มีกิจกรรมหรือระเบียบ กฎเกณฑท์าง
วฒันธรรม คือประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงปฏิบติัสืบเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 80 ปีแลว้ นัน่คือความเช่ือ
ท าใหเ้กิดวถีิชีวติของคน ท่ีด าเนินการหรือปฏิบติัแลว้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ หากมนุษย์
ปราศจากความเช่ือแลว้ส่ิงมีชีวติในสังคมคงปราศจากกฎ ระเบียบ แบบแผน พิธีกรรม จารีตและ
วฒันธรรมประเพณีส่ิงท่ีดีงาม ท่ีจะส่งต่อใหก้บัเยาวชนคนรุ่นต่อไปไดป้ฏิบติัและด าเนินวถีิชีวติตาม
ความเหมาะสมกบัยคุสมยั หากมีการน าเร่ืองความเช่ือมาสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ใหก้บัเยาวชน โดยผา่นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จะช่วยน าสังคมสันติสุขบนความพอเพียงกลบัคืนสู่สังคม 
ถึงแมจ้ะมีเร่ืองเศรษฐกิจ รายได ้การท ามาหากินมาเก่ียวขอ้งก็สามารถท่ีจะเขา้ใจเน่ืองจากมี 
ความพอเพียง แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือกนั  ดงันั้นมนุษยจึ์งควรมีความเช่ือในเร่ืองธรรมชาติเป็นฐานเพื่อ
สร้างความสบายใจ มัน่ใจในการด ารงชีวติของมนุษย ์เช่นพิธีกรรมท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือใน
เร่ืองผ ีโดยเฉพาะผบีรรพบุรุษ ในพิธีแซนโดนตาของกลุ่มชาติพนัธ์เขมรในอ าเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Thongtua et al (2008) พบวา่ เป็นพิธีกรรมท่ีใหค้วามส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกตญัญูรู้คุณของลูกหลานต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ เม่ือถึง
ช่วงเวลาดงักล่าวสมาชิกในครอบครัวก็จะเดินทางกลบัภูมิล าเนาเพื่อร่วมพิธีน้ี จนกลายเป็นประเพณี
ประจ าของคนในชุมชน  ดงันั้น มนุษยจึ์งไม่สามารถขาดความเช่ือได ้เพราะหากขาดความเช่ือแลว้ 
มนุษยจ์ะไม่เขา้ใจตนเอง ไม่เขา้ใจโลกหรือสภาพส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 ด้านการสร้างจิตส านึก พบว่า จากการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัประเพณีข้ึนเขา
กระโดง ส ารวจลกัษณะบริเวณเขากระโดง กบัเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก ได้
เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนดว้ยตนเอง โดยเกิดความรู้ชดั รู้จริง รู้ดว้ยตนเอง 
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัคือ 
การอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีดงักล่าวต่อไปอยา่งภาคภูมิใจ เหมาะสมถูกตอ้ง และส่งต่อ
ใหก้บัลูกหลานเยาวชนรุ่นต่อๆไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Suwan (1989) ท่ีกล่าววา่ความส านึก
เป็นความรู้ท่ีประจกัษช์ดัท่ีเกิดจากการมีความรู้จริงหรือรู้แจง้ รู้อยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองท่ีสนใจวา่ อะไร
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การประชาสัมพนัธ์ ดา้นคิดวเิคราะห์ปัญหาหรือร่วมวางแผน ยงัไม่มีเวทีใหชุ้มชนไดร่้วมคิดวเิคราะห์
ปัญหาและร่วมวางแผนเช่นในอดีตท่ีผา่นมา ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน เช่น  
การน าบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์มาร่วมตั้งโรงทาน และบางคน
มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  แต่ถา้ตอ้งการใหมี้ความย ัง่ยนืควรใหเ้จา้ของวฒันธรรมคือคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายทางวฒันธรรมใหก้ารหนุนเสริม 
ดงันั้นภาคีเครือข่ายทางวฒันธรรม หน่วยงานภาครัฐ เช่น วฒันธรรมอ าเภอ วฒันธรรมจงัหวดั และ
สภาวฒันธรรมจงัหวดั ควรใหก้ารสนบัสนุนและหนุนเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั
ต่อเน่ือง และเป็นระบบ  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Muangcheangwarn et al (2008) พบวา่ 
ขบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหวา่งส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักบัสภาวฒันธรรมจงัหวดั
อ านาจเจริญ มีบทบาทในการจดัการทางวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
ท าใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรและเครือข่ายทางวฒันธรรม กระบวนการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมรับผดิชอบ การฟ้ืนฟู สืบทอด เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์รักษาคุณค่าของวฒันธรรม ก่อให้เกิดรายไดต่้อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของผลผลิต
ทางวฒันธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Chiamkosit et al 
(2008) พบวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ คือ การแต่งตั้งคณะท างานแยกเป็นฝ่าย
ต่างๆ มีเทศบาลโดยกองการศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ชุมชนเลือกตวัแทนเป็นประธานของชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการจดังาน คนในชุมชนเสนอความคิดในการจดักิจกรรม ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
การด ารงอยูข่องประเพณี คือ การน าเคร่ืองจกัสานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน 
การจดังาน ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปกปักรักษาช่วยขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายออกไปจากชุมชน ชาวบา้นท่ี
ร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมถ่ิน รวมทั้งมีส่วนราชการและหน่วยงาน
หนุนเสริม มีงบประมาณสนบัสนุนจากเทศบาลเมืองและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เทศบาล
เมืองใหค้วามส าคญัแก่ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ด าเนินการเป็นรูปธรรม และเม่ือเสร็จงานมี
การประชุมปรึกษาหารือสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแกไ้ขเพื่อใชใ้นการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 ดา้นคติความเช่ือของคนในชุมชน  พบวา่ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความนึกคิดของคนใน
อดีตและแสดงออกมาทางพฤติกรรม ผา่นพิธีกรรมจนก่อเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา โดยมี 
การปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัยคุสมยัในเร่ืองท่ีเหมาะสม ส่วนแก่นหรือรากของวฒันธรรม
ประเพณียงัอยู ่เป็นวถีิชีวติของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบริเวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์มีความส านึกและตระหนกั รักและหวงแหนในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินของตน มีการน า
ลูกหลานมาร่วมกิจกรรมและเป็นการมาพบปะกนัระหวา่งคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนต่างๆ เป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนของมนุษยก์บัสังคมและมนุษยก์บัวฒันธรรมท่ีก าหนดข้ึนโดยมนุษยเ์อง 
นอกจากน้ีคนในชุมชนยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และส่ิงเหนือธรรมชาติ 
จึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึงเป็นวถีิชีวติของคนในชุมชน มีกิจกรรมหรือระเบียบ กฎเกณฑท์าง
วฒันธรรม คือประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงปฏิบติัสืบเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 80 ปีแลว้ นัน่คือความเช่ือ
ท าใหเ้กิดวถีิชีวติของคน ท่ีด าเนินการหรือปฏิบติัแลว้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ หากมนุษย์
ปราศจากความเช่ือแลว้ส่ิงมีชีวติในสังคมคงปราศจากกฎ ระเบียบ แบบแผน พิธีกรรม จารีตและ
วฒันธรรมประเพณีส่ิงท่ีดีงาม ท่ีจะส่งต่อใหก้บัเยาวชนคนรุ่นต่อไปไดป้ฏิบติัและด าเนินวถีิชีวติตาม
ความเหมาะสมกบัยคุสมยั หากมีการน าเร่ืองความเช่ือมาสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ใหก้บัเยาวชน โดยผา่นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จะช่วยน าสังคมสันติสุขบนความพอเพียงกลบัคืนสู่สังคม 
ถึงแมจ้ะมีเร่ืองเศรษฐกิจ รายได ้การท ามาหากินมาเก่ียวขอ้งก็สามารถท่ีจะเขา้ใจเน่ืองจากมี 
ความพอเพียง แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือกนั  ดงันั้นมนุษยจึ์งควรมีความเช่ือในเร่ืองธรรมชาติเป็นฐานเพื่อ
สร้างความสบายใจ มัน่ใจในการด ารงชีวติของมนุษย ์เช่นพิธีกรรมท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือใน
เร่ืองผ ีโดยเฉพาะผบีรรพบุรุษ ในพิธีแซนโดนตาของกลุ่มชาติพนัธ์เขมรในอ าเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Thongtua et al (2008) พบวา่ เป็นพิธีกรรมท่ีใหค้วามส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกตญัญูรู้คุณของลูกหลานต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ เม่ือถึง
ช่วงเวลาดงักล่าวสมาชิกในครอบครัวก็จะเดินทางกลบัภูมิล าเนาเพื่อร่วมพิธีน้ี จนกลายเป็นประเพณี
ประจ าของคนในชุมชน  ดงันั้น มนุษยจึ์งไม่สามารถขาดความเช่ือได ้เพราะหากขาดความเช่ือแลว้ 
มนุษยจ์ะไม่เขา้ใจตนเอง ไม่เขา้ใจโลกหรือสภาพส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 ด้านการสร้างจิตส านึก พบว่า จากการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัประเพณีข้ึนเขา
กระโดง ส ารวจลกัษณะบริเวณเขากระโดง กบัเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก ได้
เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนดว้ยตนเอง โดยเกิดความรู้ชดั รู้จริง รู้ดว้ยตนเอง 
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัคือ 
การอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีดงักล่าวต่อไปอยา่งภาคภูมิใจ เหมาะสมถูกตอ้ง และส่งต่อ
ใหก้บัลูกหลานเยาวชนรุ่นต่อๆไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Suwan (1989) ท่ีกล่าววา่ความส านึก
เป็นความรู้ท่ีประจกัษช์ดัท่ีเกิดจากการมีความรู้จริงหรือรู้แจง้ รู้อยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองท่ีสนใจวา่ อะไร



14 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ผดิ อะไรถูก อะไรเป็นผลดีหรือผลเสีย ท าใหเ้กิดมีความรักหรือความหวงแหนวา่ ส่ิงนั้นมีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่วนรวม เกิดความวติกกงัวลหรือหวงใยวา่จะมีผลกระทบต่อชีวติของตนเอง
และสังคมอนัจะน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อการดูแลรักษาต่อไป และสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Wasee 
(1998) และ Gardner (2006) ท่ีอา้งถึงใน Seangsuk (2009) วา่จิตส านึกเป็นมิติดา้นหน่ึง เป็นการรับรู้
ทางจิตใจ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรม ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ ความรู้ ความรู้สึก และแนวโนม้เชิง
พฤติกรรมหรือการกระท า โดยมีกลยทุธ์หรือเทคนิคในการปลูกจิตส านึกสาธารณะ โดยการให้ 
ความรัก ใหค้วามรู้ ภายใตค้วามเป็นธรรมชาติเพื่อความเป็นอิสระต่อกนั ในตวัคนๆหน่ึงจะตอ้งมีจิต
สาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแห่งวทิยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค ์จิตแห่ง
ความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม จึงจะกลายเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์ร สังคม และ
ประเทศชาติใหก้า้วไปสู่จุดหมาย อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ ากระบวนการสร้าง
จิตส านึกดงักล่าวขา้งตน้มาด าเนินการกบักระบวนการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้แจง้ รู้จริง มีการคิด
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บและมีการน าเสนอความคิดผา่นการท างานเป็นกลุ่ม เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เป็นเยาวชนตน้แบบท่ีคิดสร้างสรรค ์มีการอธิฐานจิตและน าไปสู่การปฏิบติัจริง เกิดเครือข่ายเยาวชน
ทางวฒันธรรมเพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง สร้างความเขม้แขง้ใหก้บัชุมชน สังคม และ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมยใ์หย้ ัง่ยนืต่อไป 
 อน่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญักบัวฒันธรรมประเพณี คือนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมและยกระดบัใหร้องรับการท่องเท่ียวและสร้าง
รายไดใ้หก้บัชุมชน เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมไดรั้บ
การพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงวฒันธรรม หากมีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้
กิจกรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมเพิ่มข้ึนจากการมาเท่ียววนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ก็จะเป็นการจดัการใหท้รัพยากรทาง
วฒันธรรมใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่งคุณค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นนามธรรมกบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงเป็นรูปธรรมของประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง และมีการด าเนินการควบคู่กนัไประหวา่ง 
การส่งเสริมการศึกษาวจิยัทางวฒันธรรมและการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตอ้งเปิดโอกาสให้
สาธารณชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ คิดและตดัสินใจใหม้ากท่ีสุดในลกัษณะกระบวนการเรียนรู้

สาธารณะจึงจะเกิดความสมดุลได ้ ความสมดุลดงักล่าวจึงหมายถึง ความพึงพอใจร่วมกนัของ
สาธารณชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการเลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดต่อทรัพยากรทางวฒันธรรมของตนร่วมกนับนพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีครอบคลุมและ
รอบดา้น 
 กระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไดก่้อใหเ้กิดเครือข่ายทางวฒันธรรม เกิดเครือข่ายเยาวชน
ตน้แบบสร้างสรรค ์คิดดี ท าดี มีจิตสาอาสาในมิติทางวฒันธรรมข้ึนในชุมชน มีการด าเนินการเร่ือง
วฒันธรรมประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ินในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ินในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป ถึงแมว้า่งานวจิยัจะส้ินสุดไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงของประชาชนให้
มากข้ึน เช่น การจดักลุ่มแม่บา้นทอผา้องัสะ โดยขอความร่วมมือทุกต าบล อาจมีการจารึกช่ือผูท้อ 
หรือการจารึกช่ือเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ การสร้างเวทีใหเ้ยาวชนไดมี้ส่วนร่วม เช่น การประกวด
ต่างๆ โดยประสานกบัโรงเรียน เป็นตน้ 
 2. จงัหวดัควรประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบทัว่ประเทศในการจดังานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดงและจดักิจกรรมเสริมใหห้ลากหลายเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
 3. ควรจดังานใหย้ิง่ใหญ่โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และมีการออกร้านแสดง
สินคา้ หรือเวทีแสดงออกทางวฒันธรรม เช่น การละเล่นพื้นบา้น เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการส่งเสริมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวฒันธรรม โดยเช่ือมโยงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัหรือปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหรือบทบาทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ 
บูรณาการงานดา้นวฒันธรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
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ผดิ อะไรถูก อะไรเป็นผลดีหรือผลเสีย ท าใหเ้กิดมีความรักหรือความหวงแหนวา่ ส่ิงนั้นมีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่วนรวม เกิดความวติกกงัวลหรือหวงใยวา่จะมีผลกระทบต่อชีวติของตนเอง
และสังคมอนัจะน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อการดูแลรักษาต่อไป และสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Wasee 
(1998) และ Gardner (2006) ท่ีอา้งถึงใน Seangsuk (2009) วา่จิตส านึกเป็นมิติดา้นหน่ึง เป็นการรับรู้
ทางจิตใจ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรม ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ ความรู้ ความรู้สึก และแนวโนม้เชิง
พฤติกรรมหรือการกระท า โดยมีกลยทุธ์หรือเทคนิคในการปลูกจิตส านึกสาธารณะ โดยการให้ 
ความรัก ใหค้วามรู้ ภายใตค้วามเป็นธรรมชาติเพื่อความเป็นอิสระต่อกนั ในตวัคนๆหน่ึงจะตอ้งมีจิต
สาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแห่งวทิยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค ์จิตแห่ง
ความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม จึงจะกลายเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์ร สังคม และ
ประเทศชาติใหก้า้วไปสู่จุดหมาย อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ ากระบวนการสร้าง
จิตส านึกดงักล่าวขา้งตน้มาด าเนินการกบักระบวนการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้แจง้ รู้จริง มีการคิด
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บและมีการน าเสนอความคิดผา่นการท างานเป็นกลุ่ม เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เป็นเยาวชนตน้แบบท่ีคิดสร้างสรรค ์มีการอธิฐานจิตและน าไปสู่การปฏิบติัจริง เกิดเครือข่ายเยาวชน
ทางวฒันธรรมเพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง สร้างความเขม้แขง้ใหก้บัชุมชน สังคม และ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมยใ์หย้ ัง่ยนืต่อไป 
 อน่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญักบัวฒันธรรมประเพณี คือนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมและยกระดบัใหร้องรับการท่องเท่ียวและสร้าง
รายไดใ้หก้บัชุมชน เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมไดรั้บ
การพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงวฒันธรรม หากมีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้
กิจกรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมเพิ่มข้ึนจากการมาเท่ียววนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ก็จะเป็นการจดัการใหท้รัพยากรทาง
วฒันธรรมใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่งคุณค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นนามธรรมกบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงเป็นรูปธรรมของประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง และมีการด าเนินการควบคู่กนัไประหวา่ง 
การส่งเสริมการศึกษาวจิยัทางวฒันธรรมและการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตอ้งเปิดโอกาสให้
สาธารณชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ คิดและตดัสินใจใหม้ากท่ีสุดในลกัษณะกระบวนการเรียนรู้

สาธารณะจึงจะเกิดความสมดุลได ้ ความสมดุลดงักล่าวจึงหมายถึง ความพึงพอใจร่วมกนัของ
สาธารณชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการเลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดต่อทรัพยากรทางวฒันธรรมของตนร่วมกนับนพื้นฐานขององคค์วามรู้ท่ีครอบคลุมและ
รอบดา้น 
 กระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไดก่้อใหเ้กิดเครือข่ายทางวฒันธรรม เกิดเครือข่ายเยาวชน
ตน้แบบสร้างสรรค ์คิดดี ท าดี มีจิตสาอาสาในมิติทางวฒันธรรมข้ึนในชุมชน มีการด าเนินการเร่ือง
วฒันธรรมประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ินในประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ินในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป ถึงแมว้า่งานวจิยัจะส้ินสุดไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงของประชาชนให้
มากข้ึน เช่น การจดักลุ่มแม่บา้นทอผา้องัสะ โดยขอความร่วมมือทุกต าบล อาจมีการจารึกช่ือผูท้อ 
หรือการจารึกช่ือเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ การสร้างเวทีใหเ้ยาวชนไดมี้ส่วนร่วม เช่น การประกวด
ต่างๆ โดยประสานกบัโรงเรียน เป็นตน้ 
 2. จงัหวดัควรประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบทัว่ประเทศในการจดังานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดงและจดักิจกรรมเสริมใหห้ลากหลายเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
 3. ควรจดังานใหย้ิง่ใหญ่โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และมีการออกร้านแสดง
สินคา้ หรือเวทีแสดงออกทางวฒันธรรม เช่น การละเล่นพื้นบา้น เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการส่งเสริมประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดงใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวฒันธรรม โดยเช่ือมโยงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัหรือปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการสืบสานประเพณีข้ึนภูเขาไฟ
กระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหรือบทบาทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ 
บูรณาการงานดา้นวฒันธรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
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Abstract 
 The purposes of this qualitative and quantitative research were 1) to examine hand woven 
fabric learning resource management 2) to investigate user satisfaction for hand woven fabric 
learning resource management  and 3) to locate the recommendations for hand woven fabric 
learning resource management. Research purposive random sampling for qualitative study were 40 
librarians, information officers and museum officers.  Research samples for quantitative design 
were 253 service users. There were three distinguish locations as the following: 1) Information and 
Technology Resource Center in Surindra Rajabhat University, Surin province, Thailand, 2) Library 
of Meanchey University, Banteay Meanchey province, Kingdom of Cambodia, and 3) Champasak 
District Museum, Lao People's Democratic Republic. All of them were used by purposive random 
sampling. Content analysis was used to analyze the content of samples’ feedbacks collected from 
interview, workshop, group discussion and questionnaire. Percentage, mean, and standard 
deviation were utilized for statistical analysis. The research results revealed that: 
  1. Hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay 
Meanchey province and Champasak district consisted of supply, quality inspection, analysis and 
classification, registration, storage, maintenance, survey and sales.  

2. The overall user satisfaction of hand woven fabric learning resource management in 
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district was at a high level. As 
considered by the locations, it was found that: 1) In Surin province, hand woven fabrics exhibition 
received the highest mean satisfaction. 2) In Banteay Meanchey province, hand woven fabric 
learning resources management received the highest mean satisfaction. And 3) In Champasak 
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district museum, the youth benefit of learning hand woven fabric received the highest mean 
satisfaction. 

3. The recommendations for hand woven fabric learning resource management were 1) 
permanent exhibition and living exhibition, 2) teaching of hand woven fabric production process, 
and 3) a curriculum in educational institutes for students and youth to learn weaving for the 
incessant conservation and inheritance. 

 
Keywords: management, learning resource, hand woven fabric 
 
Introduction 
 Local knowledge or local wisdom is the knowledge, ideas, beliefs, abilities, and clarity 
that the group has acquired from their experiences in adaptation to living conditions, for instance, 
in ecosystem or natural, social and cultural environment (Na Tlang, 1997). Local wisdom covers 
all career fields and is a valuable resource that needs to be managed for the effectiveness of 
implementing and serving. Therefore, local knowledge management should be done by 
experienced personals. Information management is based on the principles and concepts of 
information management. The major component is the development of local information 
resources, analysis of local information resources, local information service, local information 
database and conservation and preservation of local information (Boonyakarn, 2014). The local 
information or local wisdom is divided into 9 fields: 1) agriculture, industry and crafts, 2) 
traditional Thai medicine, 3) natural resource and environment 4) community funds and 
businesses, 5) arts and culture, 6) languages and literature, 7) philosophy, 8) religion and tradition 
and 9) nutrition (Ministry of Education, 2010). Particularly, the hand woven fabric industry is a 
symbol of the people in each community that represents race, ethnicity, and cultural differences. It 
is a significant factor in human life and plays an essential role in terms of economy, society and 
culture. The pattern design of hand woven in Banteay Meanchey province, Cambodia is similar to 
the Thai-Khmer pattern design in Surin province.  The hand woven fabric pattern design in 

Champasak district, Lao People's Democratic Republic is similar to Thai-Loa pattern design in 
Surin province. However, there are some different prominent features from Surin hand woven 
fabric. The hand woven fabric learning should be collected, stored, preserved, conveyed and 
inherited since it is critical in society of learning in the ASEAN region to educate the weavers of 
all ethnic groups.  
 Surin province is located in south-east Thailand, close to the Kingdom of Cambodia and 
the Lao People's Democratic Republic in the partial area of Mekong sub-region. Therefore, hand 
woven fabric learning resource management in Surin province will be the learning resource and 
cooperation to reflect the wisdom of traditional hand woven fabric for the use of development, 
surviving, environment conservation and peaceful unity.  
 Nowadays, the collection of hand woven fabric is done by governmental fabric museums 
and private fabric museums. Nevertheless, there are lacks of analysis system, storage, retrieval 
system for maintenance, rapid access for the users, and learning resources. Educational institutes 
should be the effective hand woven fabric learning resource operation as they are equipped in 
terms of location and personnel. Consequently, the researcher was interested in examining the 
management of hand woven learning resources. The research was aimed at discovering hand 
woven resource management, analysis, listing, registration, storage, maintenance and services. 
Thus, it can be as a source of learning for students, weavers and the general public to conserve and 
inherit local wisdom for the ASEAN community.  
 
Research Objectives 
 Three objectives were studied: 
 1. To examine hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay 
Meanchey province and Champasak district 
 2. To investigate user satisfaction of hand woven fabric learning resource management in 
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district 
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 3. To locate the recommendations for Hand woven fabric learning resource management in 
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district 
 
Research Methodology 
 Qualitative and quantitative research methodology were applied in this study: 
 1. Research purposive random sampling for qualitative study were 40 librarians, 
information officers and museum officers,  20 from Surin province, 10 from Banteay Meanchey 
province and 10 from Champasak district.  Research samples for quantitative design were 253 
service users, 100 from Surin province, 68 from Banteay Meanchey province and 85 from 
Champasak district.   
 2. The areas of interest in this study were namely 1) Information and Technology 
Resource Center in Surindra Rajabhat University, Thailand, 2) Library of Meanchey University, 
Banteay Meanchey province, Kingdom of Cambodia, and 3) Champasak District Museum, Lao 
People's Democratic Republic. 
 3. The research instruments for data collection were interview, workshop, group discussion 
and questionnaire. 
 4. Content analysis was used to analyze the content of samples’ feedbacks collected from 
interview, workshop, group discussion and questionnaire. Percentage, mean, and standard 
deviation were utilized for statistical analysis. 
 
Research Results 

Research results were presented as follows: 
1. Guidelines and standards of hand woven fabric resource management in library and 

museum in Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district comprised of 
supply, quality inspection, analysis and classification, registration, storage, maintenance, survey 
and sales. There were 9 steps of hand woven fabric resource management as follows: 

Step 1: The supply of hand woven fabric for traditional and patterned fabrics collections: 

1) Purchasing hand woven Fabric directly from weavers or general fabric stores. 
2) Donations request and contribution from weavers and fabric collectors. 
Step 2: Quality inspection of hand woven fabric done by skilled scholars to determine 

whether the fabric is new or worn before providing to the users. 
Step 3: Fabric analysis and classification as a symbolic system to organize hand woven 

fabrics consisting of 4 symbolic parts as follows: 
Part 1, T (Textile), a code used for type of material  
Part 2, code for the country in which the fabric is produced including:  
 KH for the Kingdom of Cambodia 
 TH for Thailand 
 LA for Lao People’s Democratic Republic 
Part 3, type of weaving technique consisting of 5 codes as follows: 
 I  abbreviated from Ikat (Mudmee fabric) 
 K  abbreviated from Kit (Khaki fabric) 
 J  abbreviated from Jok (Glass fabric) 
 S  abbreviated from Structure (Structural fabric) 
 Y  abbreviated from Yok (Brocade) 
Part 4, registration number and year of fabric supply separated by a forward slash (/), for 

example, 02/2016 
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Example of Thai fabric code: 
 

             
 
                                                               
                                                                        

Example of Kingdom of Cambodia fabric code 
 

             
 
                                                               
                                                                        

Example of Lao People’s Democratic Republic fabric code 
 

             
 
                                                               
 
 Step 4: Hand woven fabric registration as a hand woven fabric database system for a 
process of fabric registration in a registration book and material registration card. The registered 
data as required are the followings: 
  1) Registration number, the registration number starting from 01, 02 onwards for 
the purpose of fabric tracking and the total number of fabrics in the library  
  2) The date, a tracking of date, mouth and year of fabric registration 
  3) Fabric code, the code of each fabric 
  4) Name of fabric pattern, for instance, Sago pattern or Eggplant flower pattern 
  5) Source of fabric, the name of fabric producer and store 

T                   

ITH 
01/2016 

 
 

I from Ikat (Mudmee fabric) 

T (Textile) 
TH (Thailland) 

A number of fabric Year of fabric supply 

T                   

IKH 
02/2016 

 
 

I from Ikat (Mudmee fabric) 

T (Textile) 
KH (Kingdom of Cambodia) 

A number of fabric Year of fabric supply 

    T                   

    ILA 
  03/2016 

 
 

I from Ikat (Mudmee fabric) 

T (Textile) 
LA (Lao People’s Democratic Republic) 

A number of fabric Year of fabric supply 

  6) Supply of hand woven fabric, for instance, purchase, donation, or photograph 
  7) Value of fabric for marketing purpose and the hand woven fabric weaver support 
 Step 5: Item list or fabric card created after registration for storage and retrieval purposes. 
The data required on a 4x6 inch-card are fabric code, fabric photograph on top right, name of 
fabric pattern, and source of fabric. 
 Step 6: Fabric storage and presentation in a showcase to avoid dust and exposure of visitors 
 Step 7: After exhibition storage, a massive hand woven fabrics without storage areas 
should necessarily be delivered to a fabric storehouse. The fabric must be rolled to avoid wrinkles 
(folding must be forbidden), wrapped again with mulberry paper and stored in an appropriate 
temperature. 
 Step 8: During fabric exhibition, hanging hand woven fabric with a wooden hanger, and 
avoiding metal needles, and folding were considered at all time. If fabric folding was required, the 
fabric must be inverted regularly. Spotted mold on fabric must be cleaned with alcohol.  
 Step 9: The process of fabric survey and sales 
  1) The reason and schedule of fabric sales written with red ink-marker in remark 
column 
  2) Replacing a different color-card for the lost fabric and labeling as sold 
  3) An update account of fabric sales in each room  
  4) A separated account for the sales of fabric in storehouse  
 2. User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin 
province, Banteay Meanchey province and Champasak district 
 The overall user satisfaction of hand woven fabric learning resource management was at a 
high level. The results considered by the locations were as follows: 
 2.1 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin 
province was at high level ( X = 4.45). Considered by point, overview of the hand woven fabric 
learning resource exhibition acquired the highest mean ( X =4.76) followed by promotion of local 
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wisdom of hand woven fabric ( X =4.61) and the use of hand woven fabric for youth ( X =4.57) 
respectively. 
 2.2 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Banteay 
Meanchey province was at high level ( X =4.24). Considered by point, traditional hand woven 
fabric pattern conservation obtained the highest mean ( X =4.64) followed local wisdom for tourism 
promotion ( X =4.54) and the knowledge of hand woven fabric ( X =4.32) respectively. 
 2.3 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Champasak 
District Museum was at high level ( X =4.49). Considered by point, the use of hand woven fabric 
for youth gained the highest mean ( X =4.70) followed promotion of local wisdom of hand woven 
fabric ( X =4.65) and the knowledge of hand woven fabric ( X =4.39) respectively.  
 3. Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin 
province, Banteay Meanchey province and Champasak district 
 3.1 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin 
province were to organize permanent exhibition, living exhibition, to provide interesting media for 
public relations, to educate the community about hand woven fabric learning resource, to organize 
supportive activities among organizations for local collaborative learning network services, for 
instance, Surin elephant, rice and silverware, and to provide other local knowledge resources that 
are provincially and nationally well known in accordance with the slogan of Surin province. 
 3.2 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Banteay 
Meanchey province were to educate the knowledge about hand woven production process by 
pattern design, silk preparation and weaving technique training and workshop, to organize hand 
woven learning resource center, to create hand woven system, hand woven knowledge and 
equipment, and to create a learning curriculum in university level. 
 3.3 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in 
Champasak district were to conserve hand woven fabric by supporting students to learn hand 
weaving, to publicize hand weaving to educational institutes, to organize constantly linked projects 
for an ASEAN community. 

Discussion 
 According to research objectives, there were three areas of research discussions as 
follows: 
 1. Hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay 
Meanchey province and Champasak district 
 The research results revealed that librarians or storekeepers were in charge of the 
presentation areas in the library and museum. The guidelines of hand woven fabric learning 
resource management consisted of 8 steps: supply, quality inspection, analysis and classification, 
registration and fabric system, presentation, maintenance, storage, and sales. The management in 
both library and museum were similar except for registration. The museum provided international 
standard registration in accordance with Artherton (1977) who states that the process of organizing 
information systems is to provide information, analysis, transaction, storage, database creation and 
distribute the information to the user. 
  In the management of an effective learning resource, it was necessary to have guidelines 
or manuals to guide the implementation to achieve the objectives of the organization. According to 
Suwantarat (2005), library and information network operations were important for both internal 
and external libraries and information centers. For internal libraries and information centers, 
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list of information resources, services and general administration of libraries and information 
centers, such as the development of information resources and other managements. Collaboration 
affected the better improvement of work processes. Externally, it helped the members to manage 
the changes so that the users could have a convenient access to a wide range of modern 
information.  
 2. User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin 
province, Banteay Meanchey province and Champasak district were at high levels. The hand 
woven fabric resource was a source of learning process in the community for anyone in any place, 
any time, institution, community, lifestyle, livelihood, tradition and rite. Creation of a network of 
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experiential links resulted in a learning society and a valuable life experience (Amonwiwat, 2001). 
Consistent with the National Education Act 1999, 2nd edition, 2002 (Ministry of Education, 2003) 
and Department of Academic Affairs (Department of Academic Affairs, 2002), Learning resources 
are sources of information, news and experiences that encourages learners to seek knowledge and 
self-study to enhance learning process. The state must promote the operation and establishment of 
sufficient and efficient lifelong learning resources. Wantrong (2008) stated that the guidelines for 
the development of learning resources for hand woven fabric consisted of 4 patterns: 1) hand 
woven community learning center 2) hand woven fabric learning resource in library 3) hand 
woven fabric learning resource in museum, and 4) hand woven fabric database. The learning 
resources were the educational guides for weavers, public and youth. 
 Hand woven fabric learning resource management in Information and Technology 
Resource Center in Surindra Rajabhat University, Thailand, Library of Meanchey University, and 
Champasak District Museum was a collaborative way of defining united learning resources. 
Soonthonvinit and Visvapaisan (2007) stated that when two or more individuals or agencies 
participated in one activity, the objectives were clearly defined such as production, supply and 
service. It was in line with the program for the establishment of an ASEAN Community on society 
and culture as noted by Pakpoom (2013). The program stated targeting the implementation of the 
ASEAN Community Human Resources Development, and the quality of education. The resource 
of learning hand woven fabric was another source of learning that people could learn hand woven 
fabric. It was also the conservation of local wisdom on hand woven fabric in the ASEAN 
community. 
 3. Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin 
province, Banteay Meanchey province and Champasak district 
 The research results revealed that there should be a permanent exhibition, living 
exhibition and interesting media to publicize and educate the people in the province to know the 
learning resource of hand woven fabric. The service should be continuously provided and 
promoted. Hand woven fabric production should be taught in the university and encourage 

students and youth to learn weaving in order to preserve and pass on hand woven fabrics to the 
next generation. Hand woven fabric is a kind of wisdom that has been accumulated from the past 
until the present to serve as an important foundation for the development of society, education and 
economy of the country. The Constitution of the Kingdom of Thailand (2007) and the National 
Education Act 1999, 2nd edition, 2002 (Ministry of Education, 2003), contains the important 
provisions on local wisdom and Thai wisdom, and the encouragement of use of knowledge and 
expertise from local wisdom people to apply in the educational system internally and externally by 
the educational organizations mobilizing human resources in all sectors. 
 
Conclusion 
 According to the research results, the guidelines of hand woven fabric resource 
management in Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district were supply, 
registration, listing, storage, maintenance, survey, and sales. The user satisfaction were mostly at 
high levels and the recommendations were to organize permanent and living exhibition for the 
users to gain an applicable access to hand woven fabric learning resources, to provide teaching-
learning section, and curriculum in schools to support and influent students and the youth to 
conserve and pass on the knowledge of hand woven fabric. 
 
Recommendations 
 1. The government should have a policy and allocate the budget to promote the 
development of learning resources for hand woven fabric in sub-districts, districts and provinces, 
and for the cooperation among other ASEAN countries. 
 2. Educational institutes should organize learning resources for hand woven fabric in 
libraries and local curriculums about hand woven fabric. The teaching should be in the formal, 
informal and non-formal system to provide the opportunity for the weavers or those who are 
interested to learn and develop hand woven fabrics. 
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 3. There should be further studies on the development of database of hand woven fabrics 
and also the ways of managing other local wisdom resources in libraries and museums. 
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บทคัดย่อ 
           การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ และเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ี
พื้นเมืองในเขตจงัหวดัชยัภูมิ และผูรู้้หรือปราชญด์า้นการทอผา้ไหม โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interviews) และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย (Small focus 
group discussion) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการวจิยัดา้นการศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ พบวา่ 
1. ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์เกิดจาก คติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้ไหมมดัหม่ี ถูกกลัน่กรองออกมาเป็น
ภูมิปัญญาในดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม การสาวไหม วิธีการลอกลาย วธีิการมดัลาย วธีิการมดั
ยอ้ม และวธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ี พบวา่ลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์เกิดจากการน าลายขอนารี
และลายหม่ีคัน่ไปประยกุตผ์สมผสานกบัลายอ่ืน และลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดั
ชยัภูมิมี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหม่ีคัน่ขอนารี 3) ลายหม่ีคัน่ขอนอ้ย 4) ลายหม่ีคัน่หม่ีขอ้  
5) ลายโคมหา้ 6) ลายโคมเจด็ 7) ลายโคมเกา้ 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสลบั 10) ลายตะขอ 11) ลาย
หม่ีคัน่กระเบ้ือง 12) ลายขาเปีย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน ้า  
17) ลายขอนิยม ดา้นการยอ้มสีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติส่วนใหญ่ เช่น สีเหลืองจากตน้เข สีแดงจาก
คร่ัง เป็นตน้ ดา้นวธีิการทอส่วนใหญ่ทอดว้ยมือโดยใชก่ี้กระตุก ใชเ้ส้นไหมบา้นเล้ียงเองและเส้น
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ไหมท่ีซ้ือจากหมู่บา้นใกลเ้คียง การทอของกลุ่มมีลกัษณะการทอท่ีสม ่าเสมอ ประโยชน์ของผา้ทอ
ลายอตัลกัษณ์นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์แลว้ยงัมีความภูมิใจท่ีไดรั้กษา 
ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ ตา ยาย 2. ดา้นขอ้เสนอแนะ
ในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง ควรน าองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
มดัหม่ีลายอตัลกัษณ์จดัท าเป็นคลงัขอ้มูลเพื่อท าการเผยแพร่ และพฒันาเป็นหลกัสูตรในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพฒันาเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  
 
ค าส าคัญ: คุณค่า, อตัลกัษณ์, ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, ผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง 
 
Abstract                       
 This research aims to study the identity of Mud Mee Silk, and as a suggestion to promote 
the traditional weaving of Mud Mee Silk. Target group was Mud Mee Silk manufacturer, and 
experts of silk weaving, by purposive sampling. The tools used were in-depth interviews and small 
focus group discussion. Data analysis was used by analytical descriptive methods. Research results 
on identity value of Mud Mee Silk, found that 1. The wisdom of weaving was based on beliefs, 
values, traditions, materials, tools and equipment used in weaving. It was scrutinized as wisdom in 
the field of mulberry farming for to tying dye and weaving methods of Mud Mee Silk. The silk 
pattern is the identity pattern by bring the Kaonaree pattern and the Meikhan pattern is applied to 
blend with other patterns. There were 17 identity patterns ; such as 1) Mei Khonaree, 2) Meikhan 
Khonaree, 3) Meikhan Khonoi, 4) Meikhan Meekho, 5) Khomha, 6) Khomjett, 7) Khomkhao, 8) 
Khokarnbin, 9) Khoslab, 10) Takho, 11) Meekhan Krabeung, 12) Khapia, 13) Khongann, 14) 
Danghea, 15) Mangmom, 16) Fongnum, and 17) Khoniyom. The dyeing process uses most of the 
natural raw materials such as yellow from Tonkhe tree, and red from shellac. The methods of 
woven are made mostly by hand using silk produce from own house and buy from neighboring 
villages. The target group is consistently woven. In addition to being unique apparel, they are 

proud to preserve the weaving traditions that have been inherited from the ancestors. 2. Mud Mee 
native of Chaiyaphum province should be introduced knowledge of wisdom, weaving identity, 
develop as a learning course, and selling product. 
 
Keywords: value, cultural identity, local wisdom, local Mud Mee silk 
 
บทน า 
 คนไทยมีช่ือเสียงวา่เป็นชาติซ่ึงทอผา้ไหม และผา้ฝ้ายมานานนบัศตวรรษ ผา้ทอมือยงัมี 
ความผกูพนัและเก่ียวโยงกบัพิธีกรรมทางศาสนา และวถีิชีวติของคนไทยจนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ซ่ึงกลัน่กรองจากปรากฏการณ์รอบตวั การทอ การเตรียมเส้นใยและการยอ้มสี หรือแมแ้ต่
การวางลายผา้ทอแบบดั้งเดิม ผา้ทอยงัเป็นผลงานทางดา้นศิลปะท่ีบ่งบอกถึงประเพณีวฒันธรรมของ
กลุ่มชนในสังคมนั้นๆ ความงามในลวดลาย ความประณีตของฝีมือ แสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมในการทอผา้ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน บ่งบอกถึง
วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ในส่วนของการทอผา้ในประเทศไทยมีแพร่หลายอยูท่ ัว่ทุกภาคของ
ประเทศ และในแต่ละภาคก็มีวธีิการและลกัษณะเฉพาะถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราณท่ีแตกต่าง
กนัไปและการทอผา้พื้นเมืองมีอยูต่ามกลุ่มชนต่างๆ  ของไทยโดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสานซ่ึงมี
เทคนิคการผลิตผา้หลายวธีิดว้ยกนัคือ ทอ ยก จก มดัหม่ี ผา้ทอพื้นเมืองท่ีทอดว้ยมือและเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเอกลกัษณ์ของผา้ทอเหล่านั้น เกิดจากความช านาญของช่างทอ 
นบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนั เช่น ลาวเวยีงจนัทน์ ชาวลาวพวน นอกจากเช้ือสาย
ลาวดงักล่าวแลว้ ยงัพบวา่มีคนกลุ่มเช้ือสายอ่ืนๆ อีก ท่ีมีความสามารถในการทอผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ อาทิ เช่น กลุ่มเช้ือสายภูไท และกลุ่มชนเช้ือสายเขมรซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นอีสานตอนใต ้ท่ีถนดั
ทอผา้ไหมมดัหม่ีมากกวา่อยา่งอ่ืน ส่วนชาวกระโส้ ท่ีนิยมทอผา้ฝ้ายมากกวา่ทอผา้ไหม การทอผา้
และการคิดประดิษฐล์วดลายลงบนผา้นั้นอาจมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความนิยม 
ความเช่ือ วตัถุดิบ รวมทั้งธรรมเนียมประเพณีและความเปล่ียนแปลงทางสังคมของแต่ละทอ้งท่ี 
(Research Team of Sisaket Rajabhat University, 2011 : 1-2)  
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 ประเทศไทยเป็นศูนยร์วมของเผา่ไทยมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและไดมี้
การหลอมรวมเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในภาพรวมของชาติอยา่งกลมกลืนพร้อมๆ กบั 
การยอมรับความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ในแต่ละภูมิภาคยงัมีความแตกต่างหลากหลายและยงัคง
รักษาอตัลกัษณ์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดรั้บการสั่งสมสืบทอด และพฒันามาเป็นเวลายาวนานพร้อมๆ กบัการตั้งถ่ินฐานรกรากของ
เผา่ไทยซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นรูปของมรดกทางวฒันธรรม ทั้งท่ีเป็นจิตวญิญาณและผลงานท่ี
สามารถมองเห็นไดแ้ละส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรมเหล่านั้นคือ
ศิลปะและวฒันธรรมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงปรากฏอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑท์าง
ศิลปหตัถกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและวถีิความเป็นอยูข่องคนในแต่ละทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นส่ิงทอ เคร่ืองใชท่ี้เป็นเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะทั้งเคร่ืองเงิน  
เคร่ืองทอง เคร่ืองทองลงหิน เคร่ืองเขิน เคร่ืองใชท่ี้เป็นไม ้เช่น เคร่ืองแกะสลกัและเคร่ืองจกัสาน
รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  ของทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ โดยท่ีศิลปะหตักรรม
เหล่านั้น ไดส้ั่งสมคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมความเป็นทอ้งถ่ินและความเป็นชาติไทยไวพ้ร้อมท่ีจะ
ไดรั้บการสืบทอดและปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Chantachon et 
al, 2009 : 1-2)  

การทอผา้ไหมมดัหม่ีของคนไทยนบัเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
ผา่นกระบวนการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีจาก
รุ่นสู่รุ่นใหแ้ก่ลูกหลานจนมาถึงปัจจุบนั นบัเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากวถีิการด าเนินชีวติทาง
เกษตรกรรมของคนไทยมาแต่อดีต  เช่น การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การปลูกฝ้าย การทอผา้ การท านา 
เป็นการด าเนินวถีิชีวติท่ีตอ้งใชปั้จจยัส่ีในการด ารงชีพ ภูมิปัญญาการทอผา้มิไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองนุ่งห่ม
ของคนไทย แต่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ท่ีพฒันามาจนถึงปัจจุบนั และกลายเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ินต่างๆ อาทิ เช่น ผา้แพรวา ของจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ผา้กาบบวั ของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ (Thanomtham, 2014) การทอผา้ไหมมดัหม่ี

ของจงัหวดัชยัภูมิ มีประวติัศาสตร์การทอผา้ไหมมายาวนานกวา่ 200 ปี นบัเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน โดยจงัหวดัชยัภูมิมีประวติัการทอผา้มายาวนานพร้อมๆ กบั 
การก่อตั้งเมืองชยัภูมิ ภริยาของท่านเจา้เมืองของจงัหวดัชยัภูมิ คือแม่บุญมีภริยาของเจา้พระยาภกัดี 
ชุมพลหรือท่ีชาวจงัหวดัชยัภูมิเรียกท่านวา่เจา้พอ่พญาแลไดน้ าภูมิปัญญาการทอผา้มาจากกรุง
เวยีงจนัทน์มาสอนใหช้าวบา้นทอผา้ไหม (Pipattvatchara, 2003) การทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดั
ชยัภูมิ นั้นเร่ิมแรกมีการทอผา้ไหมเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั ลวดลายท่ีปรากฏบนผนืผา้นั้นไดอ้าศยั
แนวความคิดท่ีไดจ้ากการด ารงชีวติประจ าวนั โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากการน าธรรมชาติรอบตวัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบลวดลายผา้ไหมมดัหม่ี อาทิเช่นลาย “หม่ีคัน่ขอนารี” ซ่ึงเป็นลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ลายหน่ึงของจงัหวดัชยัภูมิ โดยลายขอนารีไดแ้นวความคิดจากตะขอไมไ้ผข่องชาวนา แลว้
น ามาประยกุตก์บัลายดั้งเดิมของแม่บุญมี คือ ลายหม่ีคัน่ รวมเป็นลายหม่ีคัน่ขอนารี เดิมทีเรียกวา่ 
ขอกระหร่ี  “หม่ีคัน่ขอนารี” เป็นลายโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ 200 กวา่ปีเป็นการน าลายมา 2 ลาย มา
ประยกุตใ์ส่ร่วมกนั คือ ลายหม่ีคัน่เป็นลายโบราณท่ีแม่บุญมีไดคิ้ดสร้างสรรคป์ระดิษฐข้ึ์นมาและถูก
ถ่ายทอดมาสู่ลูกสู่หลานจนถึงปัจจุบนันบัเป็นลายเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของจงัหวดัชยัภูมิ ส่วนอีกลายคือ
ลายขอนารี เดิมชาวบา้นเรียกวา่ขอกระหร่ี ซ่ึงจินตนาการมาจากตะขอท่ีคนโบราณใชต้กัน ้า (ใช้
เก่ียวกบัตะกร้าในการตกัน ้าเป็นรูปคลา้ยตวัอกัษรเอส ของภาษาองักฤษ) เปล่ียนช่ือมาเป็นขอนารี 
สืบเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2511 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดโ้ดยเสด็จพระราช
ด าเนินมาท่ีจงัหวดัชยัภูมิและมีกลุ่มทอผา้ไหมไดน้ าผา้ทอลายขอกระหร่ีไปทูลเกลา้ทูลกระหม่อม
ถวาย สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่านทรงมีพระราชเสาวนียว์า่ “ช่ือลายอะไร” 
ชาวบา้นตอบวา่ลาย “ขอกระหร่ี”  ท่านทรงรับสั่งวา่  “ช่ือไม่เพราะ” เลยพระราชทานช่ือใหใ้หม่วา่ 
“ขอนารี” หลงัจากนั้นกรมพฒันาชุมชนและกรมหม่อนไหม ไดจ้ดัและคดัเลือกใหล้ายหม่ีคัน่ขอนารี
เป็นผา้ลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ในปี 2553 (Thanomtham, 2018)  

การทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มผูท้อผา้ในเขตอ าเภอเมือง และ
อ าเภอใกลเ้คียงเป็นผูสู้งอาย ุมีอายเุฉล่ียประมาณ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงการทอผา้มดัหม่ีของกลุ่มแม่บา้น
และผูสู้งอายน้ีุมกัรวมตวักนัเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ท าการทอผา้ไหมเพื่อเป็นอาชีพรอง หรืออาชีพ
เสริมจากอาชีพหลกัคือการปลูกขา้ว ท าการทอผา้หลงัฤดูการเก็บเก่ียว หรือเวน้วา่งจากการท านา  
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 ประเทศไทยเป็นศูนยร์วมของเผา่ไทยมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและไดมี้
การหลอมรวมเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในภาพรวมของชาติอยา่งกลมกลืนพร้อมๆ กบั 
การยอมรับความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ในแต่ละภูมิภาคยงัมีความแตกต่างหลากหลายและยงัคง
รักษาอตัลกัษณ์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดรั้บการสั่งสมสืบทอด และพฒันามาเป็นเวลายาวนานพร้อมๆ กบัการตั้งถ่ินฐานรกรากของ
เผา่ไทยซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นรูปของมรดกทางวฒันธรรม ทั้งท่ีเป็นจิตวญิญาณและผลงานท่ี
สามารถมองเห็นไดแ้ละส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรมเหล่านั้นคือ
ศิลปะและวฒันธรรมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงปรากฏอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑท์าง
ศิลปหตัถกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและวถีิความเป็นอยูข่องคนในแต่ละทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นส่ิงทอ เคร่ืองใชท่ี้เป็นเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะทั้งเคร่ืองเงิน  
เคร่ืองทอง เคร่ืองทองลงหิน เคร่ืองเขิน เคร่ืองใชท่ี้เป็นไม ้เช่น เคร่ืองแกะสลกัและเคร่ืองจกัสาน
รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  ของทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ โดยท่ีศิลปะหตักรรม
เหล่านั้น ไดส้ั่งสมคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมความเป็นทอ้งถ่ินและความเป็นชาติไทยไวพ้ร้อมท่ีจะ
ไดรั้บการสืบทอดและปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Chantachon et 
al, 2009 : 1-2)  

การทอผา้ไหมมดัหม่ีของคนไทยนบัเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
ผา่นกระบวนการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีจาก
รุ่นสู่รุ่นใหแ้ก่ลูกหลานจนมาถึงปัจจุบนั นบัเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากวถีิการด าเนินชีวติทาง
เกษตรกรรมของคนไทยมาแต่อดีต  เช่น การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การปลูกฝ้าย การทอผา้ การท านา 
เป็นการด าเนินวถีิชีวติท่ีตอ้งใชปั้จจยัส่ีในการด ารงชีพ ภูมิปัญญาการทอผา้มิไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองนุ่งห่ม
ของคนไทย แต่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ท่ีพฒันามาจนถึงปัจจุบนั และกลายเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ินต่างๆ อาทิ เช่น ผา้แพรวา ของจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ผา้กาบบวั ของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ (Thanomtham, 2014) การทอผา้ไหมมดัหม่ี

ของจงัหวดัชยัภูมิ มีประวติัศาสตร์การทอผา้ไหมมายาวนานกวา่ 200 ปี นบัเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน โดยจงัหวดัชยัภูมิมีประวติัการทอผา้มายาวนานพร้อมๆ กบั 
การก่อตั้งเมืองชยัภูมิ ภริยาของท่านเจา้เมืองของจงัหวดัชยัภูมิ คือแม่บุญมีภริยาของเจา้พระยาภกัดี 
ชุมพลหรือท่ีชาวจงัหวดัชยัภูมิเรียกท่านวา่เจา้พอ่พญาแลไดน้ าภูมิปัญญาการทอผา้มาจากกรุง
เวยีงจนัทน์มาสอนใหช้าวบา้นทอผา้ไหม (Pipattvatchara, 2003) การทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดั
ชยัภูมิ นั้นเร่ิมแรกมีการทอผา้ไหมเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั ลวดลายท่ีปรากฏบนผนืผา้นั้นไดอ้าศยั
แนวความคิดท่ีไดจ้ากการด ารงชีวติประจ าวนั โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากการน าธรรมชาติรอบตวัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบลวดลายผา้ไหมมดัหม่ี อาทิเช่นลาย “หม่ีคัน่ขอนารี” ซ่ึงเป็นลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ลายหน่ึงของจงัหวดัชยัภูมิ โดยลายขอนารีไดแ้นวความคิดจากตะขอไมไ้ผข่องชาวนา แลว้
น ามาประยกุตก์บัลายดั้งเดิมของแม่บุญมี คือ ลายหม่ีคัน่ รวมเป็นลายหม่ีคัน่ขอนารี เดิมทีเรียกวา่ 
ขอกระหร่ี  “หม่ีคัน่ขอนารี” เป็นลายโบราณท่ีมีมาตั้งแต่ 200 กวา่ปีเป็นการน าลายมา 2 ลาย มา
ประยกุตใ์ส่ร่วมกนั คือ ลายหม่ีคัน่เป็นลายโบราณท่ีแม่บุญมีไดคิ้ดสร้างสรรคป์ระดิษฐข้ึ์นมาและถูก
ถ่ายทอดมาสู่ลูกสู่หลานจนถึงปัจจุบนันบัเป็นลายเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของจงัหวดัชยัภูมิ ส่วนอีกลายคือ
ลายขอนารี เดิมชาวบา้นเรียกวา่ขอกระหร่ี ซ่ึงจินตนาการมาจากตะขอท่ีคนโบราณใชต้กัน ้า (ใช้
เก่ียวกบัตะกร้าในการตกัน ้าเป็นรูปคลา้ยตวัอกัษรเอส ของภาษาองักฤษ) เปล่ียนช่ือมาเป็นขอนารี 
สืบเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2511 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดโ้ดยเสด็จพระราช
ด าเนินมาท่ีจงัหวดัชยัภูมิและมีกลุ่มทอผา้ไหมไดน้ าผา้ทอลายขอกระหร่ีไปทูลเกลา้ทูลกระหม่อม
ถวาย สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่านทรงมีพระราชเสาวนียว์า่ “ช่ือลายอะไร” 
ชาวบา้นตอบวา่ลาย “ขอกระหร่ี”  ท่านทรงรับสั่งวา่  “ช่ือไม่เพราะ” เลยพระราชทานช่ือใหใ้หม่วา่ 
“ขอนารี” หลงัจากนั้นกรมพฒันาชุมชนและกรมหม่อนไหม ไดจ้ดัและคดัเลือกใหล้ายหม่ีคัน่ขอนารี
เป็นผา้ลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ในปี 2553 (Thanomtham, 2018)  

การทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มผูท้อผา้ในเขตอ าเภอเมือง และ
อ าเภอใกลเ้คียงเป็นผูสู้งอาย ุมีอายเุฉล่ียประมาณ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงการทอผา้มดัหม่ีของกลุ่มแม่บา้น
และผูสู้งอายน้ีุมกัรวมตวักนัเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ท าการทอผา้ไหมเพื่อเป็นอาชีพรอง หรืออาชีพ
เสริมจากอาชีพหลกัคือการปลูกขา้ว ท าการทอผา้หลงัฤดูการเก็บเก่ียว หรือเวน้วา่งจากการท านา  
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การทอผา้ไหมมดัหม่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก พอ่ แม่ หรือญาติผูใ้หญ่ สืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน 
ซ่ึงพบวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีคือ กลุ่มคนท่ีขาดโอกาสการศึกษาคร้ังในวยัหนุ่มสาว จึงไดห้นัมายดึอาชีพ
การทอผา้เป็นอาชีพรอง และเห็นวา่การทอผา้เป็นอาชีพท่ีไม่มีเกียรติ จึงละเลยหรือไม่อยากให้
ลูกหลานมาสืบสานการทอผา้ไหมมดัหม่ี จึงไม่ไดมี้การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
มดัหม่ีใหแ้ก่ลูกหลาน (Thanomtham, 2014) ประกอบกบัการทอผา้ไหมมดัหม่ีพืน้เมืองตอ้งใชเ้วลา
ในการเรียนรู้และการลงมือปฏิบติัอยา่งตั้งใจและต่อเน่ืองจึงจะไดผ้า้ไหมมดัหม่ีท่ีมีคุณภาพดีและ
สวยงาม  

ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลใหก้ลุ่มผูท้อผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ อาจละเลย
ต่อการสืบสานการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
การสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ มรดกอนัล ้าค่าของ
จงัหวดัชยัภูมิท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานก็อาจจะจะสูญหายไปหากขาดการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ือง ความส าคญัของปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ทุนมนุษยซ่ึ์งคือทุนทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองนั้นมีท่ีมาอยา่งไร สามารถอนุรักษแ์ละสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองลายท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ
จะย ัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้งอาศยักระบวนการหรือวธีิการอยา่งไร จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงได้
ตั้งค  าถามวา่อตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิเป็นอยา่งไร และมีวิธีการสืบสาน
ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิไดอ้ยา่งไร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ    

 2. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง
ของจงัหวดัชยัภูมิ  

 
 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อหาแนวทางในการศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองใน
จงัหวดัชยัภูมิ มีวธีิด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหม กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองใน
เขตจงัหวดัชยัภูมิ และผูรู้้หรือปราชญด์า้นการทอผา้ไหม ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
  1.1 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม และสาวไหมในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ในเขตอ าเภอเมือง
ชยัภูมิ และอ าเภอหนองบวัแดง ท่ีมีการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และสาวไหม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มสตรี
ทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นไทรงาม และกลุ่มทอผา้ไหมศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงั 
  1.2 กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ 
อ าเภอบา้นเขวา้ อ าเภอจตุัรัส และอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
สตรีทอผา้ไหมบา้น    ไทรงาม 2) กลุ่มทอผา้ไหมศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงั 3) กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น 
เขวา้วฒันา 4) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นนาวงั หมู่ท่ี 10 5) กลุ่มเครือข่ายทอผา้ต าบลส้มป่อย 6) กลุ่ม
สตรีทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย 
  1.3 ผูรู้้หรือปราชญด์า้นการทอผา้ไหม ไดแ้ก่ 1) จากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
จ านวน 1 ท่านคือ ผูอ้  านวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ(ชยัภูมิ) (ผอ. ธีระนนัท ์พิจารโชติ) 2) ปราชญห์รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทอผา้ไหม
จากชุมชนจ านวน 7 ท่าน (1.นางสมหมาย     ชูสกุล 2.นางกิมหลัน่ แรงโนนแดง 3.นางบวัเรียน  
งามสมบติั 4.นางนวลจนัทร์ ครองสุข และ 5.นางบุญโฮม    งามสมบติั 6.นางวไิล บุญดี 7. นางสาว
บวัไข เติมศิลป์) 3) นกัวชิาการในมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิท่ีเช่ียวชาญดา้นผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง 1 
ท่าน (ดร.เดือนเพญ็พร ชยัภกัดี) รวมทั้งหมดจ านวน 9 ท่าน  
 2. เน้ือหา  
     2.1 การศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ   
     2.2 ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ  
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การทอผา้ไหมมดัหม่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก พอ่ แม่ หรือญาติผูใ้หญ่ สืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน 
ซ่ึงพบวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีคือ กลุ่มคนท่ีขาดโอกาสการศึกษาคร้ังในวยัหนุ่มสาว จึงไดห้นัมายดึอาชีพ
การทอผา้เป็นอาชีพรอง และเห็นวา่การทอผา้เป็นอาชีพท่ีไม่มีเกียรติ จึงละเลยหรือไม่อยากให้
ลูกหลานมาสืบสานการทอผา้ไหมมดัหม่ี จึงไม่ไดมี้การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
มดัหม่ีใหแ้ก่ลูกหลาน (Thanomtham, 2014) ประกอบกบัการทอผา้ไหมมดัหม่ีพืน้เมืองตอ้งใชเ้วลา
ในการเรียนรู้และการลงมือปฏิบติัอยา่งตั้งใจและต่อเน่ืองจึงจะไดผ้า้ไหมมดัหม่ีท่ีมีคุณภาพดีและ
สวยงาม  

ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลใหก้ลุ่มผูท้อผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ อาจละเลย
ต่อการสืบสานการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
การสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ มรดกอนัล ้าค่าของ
จงัหวดัชยัภูมิท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานก็อาจจะจะสูญหายไปหากขาดการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ือง ความส าคญัของปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ทุนมนุษยซ่ึ์งคือทุนทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองนั้นมีท่ีมาอยา่งไร สามารถอนุรักษแ์ละสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองลายท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ
จะย ัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้งอาศยักระบวนการหรือวธีิการอยา่งไร จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงได้
ตั้งค  าถามวา่อตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิเป็นอยา่งไร และมีวิธีการสืบสาน
ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิไดอ้ยา่งไร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ    

 2. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง
ของจงัหวดัชยัภูมิ  

 
 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อหาแนวทางในการศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองใน
จงัหวดัชยัภูมิ มีวธีิด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหม กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองใน
เขตจงัหวดัชยัภูมิ และผูรู้้หรือปราชญด์า้นการทอผา้ไหม ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
  1.1 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม และสาวไหมในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ในเขตอ าเภอเมือง
ชยัภูมิ และอ าเภอหนองบวัแดง ท่ีมีการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และสาวไหม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มสตรี
ทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นไทรงาม และกลุ่มทอผา้ไหมศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงั 
  1.2 กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ในเขตอ าเภอเมืองชยัภูมิ 
อ าเภอบา้นเขวา้ อ าเภอจตุัรัส และอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
สตรีทอผา้ไหมบา้น    ไทรงาม 2) กลุ่มทอผา้ไหมศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงั 3) กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น 
เขวา้วฒันา 4) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นนาวงั หมู่ท่ี 10 5) กลุ่มเครือข่ายทอผา้ต าบลส้มป่อย 6) กลุ่ม
สตรีทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย 
  1.3 ผูรู้้หรือปราชญด์า้นการทอผา้ไหม ไดแ้ก่ 1) จากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
จ านวน 1 ท่านคือ ผูอ้  านวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ(ชยัภูมิ) (ผอ. ธีระนนัท ์พิจารโชติ) 2) ปราชญห์รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทอผา้ไหม
จากชุมชนจ านวน 7 ท่าน (1.นางสมหมาย     ชูสกุล 2.นางกิมหลัน่ แรงโนนแดง 3.นางบวัเรียน  
งามสมบติั 4.นางนวลจนัทร์ ครองสุข และ 5.นางบุญโฮม    งามสมบติั 6.นางวไิล บุญดี 7. นางสาว
บวัไข เติมศิลป์) 3) นกัวชิาการในมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิท่ีเช่ียวชาญดา้นผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง 1 
ท่าน (ดร.เดือนเพญ็พร ชยัภกัดี) รวมทั้งหมดจ านวน 9 ท่าน  
 2. เน้ือหา  
     2.1 การศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ   
     2.2 ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ  
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 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
     3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาอตัลกัษณ์ ของ
ผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองในจงัหวดัชยัภูมิ  
     3.2 ศึกษาถึงสภาพบริบททัว่ไป ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดั
ชยัภูมิ  รวมทั้งคติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วสัดุและอุปกรณ์ในการผลิต วธีิ 
การผลิต เป็นตน้  
     3.3 ศึกษาแนวทางในการพฒันาเป็นศูนยส์าธิต เรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
     3.4 การระดมความคิดเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบการสนทนากลุ่มย่อย ตั้งค  าถาม
ในการสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     3.5 จดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีขั้นตอนในการจดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
                   3.5.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนา
กลุ่มยอ่ย จากบทความและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง        
                 3.5.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง และ
ผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ตรวจทานแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย 
เพื่อใหค้ ำถำมท่ีตัง้สอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
                  3.5.3 ปรับแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มยอ่ยตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อใหเ้ป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั        
 4. การเก็บรวมขอ้มูล 
     4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นคติความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี วสัดุและ
อุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งวิธีการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ี
พื้นเมืองในจงัหวดัชยัภูมิ 

      4.2 เก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาอตัลกัษณ์ โดยการรวบรวม
เอกสารวชิาการต่างๆ  เช่น หนงัสือ รายงานการวจิยั วารสาร บทความ และแหล่งขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
 5. ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั  มีขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
     5.1 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ประธาน
กลุ่มเป้าหมายและสมาชิกของทั้ง 6 กลุ่ม  จ านวน 12 คน การสนทนากลุ่มยอ่ยจาก 6 กลุ่ม จ านวน 12 
คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ และ
การศึกษาอตัลกัษณ์ในการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
    5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบับริบทการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ
จงัหวดัชยัภูมิ   อตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ โดยการรวบรวมเอกสาร
วชิาการต่างๆ เช่น หนงัสือ รายงานการวจิยั วารสาร บทความ และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งรูปแบบของการวางแผนการด าเนินการวจิยั เพื่อน าเสนอภาพรวมทัว่ไป  
             5.3 ศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มเพื่อรวบรวมและเพื่อคน้หาองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตผา้ไหม
มดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตผา้ไหม
มดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ อาทิ คตินิยม คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ 
             5.4 การสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อคน้หาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดั
ชยัภูมิ โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม จ านวน 12  คน และปราชญผ์ูรู้้ จ านวน 9 คน  
           5.5 สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่มยอ่ย มาจดัรวบรวมองคค์วามรู้ในการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
           5.6 การจดัเวทีประชมุเพื่อสรุปผลของการศึกษาอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ
จงัหวดัชยัภูมิ 
    5.7 การสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อคน้หาแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ี
ลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ โดยมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 



ROMMAYASAN 41Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
     3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาอตัลกัษณ์ ของ
ผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองในจงัหวดัชยัภูมิ  
     3.2 ศึกษาถึงสภาพบริบททัว่ไป ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดั
ชยัภูมิ  รวมทั้งคติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วสัดุและอุปกรณ์ในการผลิต วธีิ 
การผลิต เป็นตน้  
     3.3 ศึกษาแนวทางในการพฒันาเป็นศูนยส์าธิต เรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
     3.4 การระดมความคิดเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบการสนทนากลุ่มย่อย ตั้งค  าถาม
ในการสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     3.5 จดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีขั้นตอนในการจดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
                   3.5.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนา
กลุ่มยอ่ย จากบทความและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง        
                 3.5.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมือง และ
ผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ตรวจทานแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย 
เพื่อใหค้ ำถำมท่ีตัง้สอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
                  3.5.3 ปรับแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มยอ่ยตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อใหเ้ป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั        
 4. การเก็บรวมขอ้มูล 
     4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นคติความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี วสัดุและ
อุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งวิธีการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหมมดัหม่ี
พื้นเมืองในจงัหวดัชยัภูมิ 

      4.2 เก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาอตัลกัษณ์ โดยการรวบรวม
เอกสารวชิาการต่างๆ  เช่น หนงัสือ รายงานการวจิยั วารสาร บทความ และแหล่งขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
 5. ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั  มีขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
     5.1 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ประธาน
กลุ่มเป้าหมายและสมาชิกของทั้ง 6 กลุ่ม  จ านวน 12 คน การสนทนากลุ่มยอ่ยจาก 6 กลุ่ม จ านวน 12 
คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ และ
การศึกษาอตัลกัษณ์ในการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
    5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบับริบทการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ
จงัหวดัชยัภูมิ   อตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ โดยการรวบรวมเอกสาร
วชิาการต่างๆ เช่น หนงัสือ รายงานการวจิยั วารสาร บทความ และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งรูปแบบของการวางแผนการด าเนินการวจิยั เพื่อน าเสนอภาพรวมทัว่ไป  
             5.3 ศึกษาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มเพื่อรวบรวมและเพื่อคน้หาองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตผา้ไหม
มดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตผา้ไหม
มดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ อาทิ คตินิยม คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ 
             5.4 การสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อคน้หาคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดั
ชยัภูมิ โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม จ านวน 12  คน และปราชญผ์ูรู้้ จ านวน 9 คน  
           5.5 สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่มยอ่ย มาจดัรวบรวมองคค์วามรู้ในการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
           5.6 การจดัเวทีประชมุเพื่อสรุปผลของการศึกษาอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ
จงัหวดัชยัภูมิ 
    5.7 การสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อคน้หาแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ี
ลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ โดยมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
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          5.7.1 จดัเป็นศูนยส์าธิตการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ศูนย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และศูนยจ์ดัจ าหน่ายผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์และผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมมดัหม่ี
ลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ 
          5.7.2 จดัท าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของผา้ลายอตัลกัษณ์ เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั
ในคุณค่าของผา้ลายอตัลกัษณ์  
     5.8 การถอดองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอผา้พื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิเพื่อจดัท าคลงัขอ้มูล
และน าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาและเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาดา้นผา้ทอ
พื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 

    5.9 จดัท าส่ือท่ีแสดงถึงคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
    5.10 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  
    5.11 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินการวจิยัท่ีไดรั้บสู่สาธารณะชน 

 6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
     6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)  

    6.2 การสนทนากลุ่มยอ่ย (Small focus group) 
 

ผลการวจัิย 
1. ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ เกิดจาก 

คติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้
ไหมมดัหม่ี วธีิการลอกลาย วิธีการมดัลาย วธีิการมดัยอ้ม วิธีการทอผา้ไหมมดัหม่ี ถูกกลัน่กรอง
ออกมาเป็นภูมิปัญญาในดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม การสาวไหม วธีิการลอกลาย วธีิการมดัลาย 
วธีิการมดัยอ้ม และวธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ี พบวา่ลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์เกิดจากการน าลาย
ขอนารีและลายหม่ีคัน่ไปประยกุตผ์สมผสานกบัลายอ่ืน และลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัชยัภูมิมี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหม่ีคัน่ขอนารี 3) ลายหม่ีคัน่ขอนอ้ย 4) ลายหม่ีคัน่
หม่ีขอ้ 5) ลายโคมหา้ 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเกา้ 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสลบั 10) ลายตะขอ 
11) ลายหม่ีคัน่กระเบ้ือง 12) ลายขาเปีย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม  

16) ลายฟองน ้า 17) ลายขอนิยม  ส าหรับลายหม่ีคัน่ขอนารี มีเทคนิคการทอเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง
จากของจงัหวดัอ่ืนคือ เป็นการน าเอาลายสองลายมาทอบนผนืเดียวกนั และเทคนิคการทอท่ีแตกต่าง
จากจงัหวดัอ่ืนคือการสอดหางกระรอก โดยการทอ 4 เส้นแลว้สอดคร้ังหน่ึงและท าสลบัไปเร่ือยๆ 
และการท าเส้นยนื 4 เส้นแลว้สอดหางกระรอก 4 จึงจะไดล้ายตะขอท่ีคมชดัสวยงามเหมือนผา้สาม
มิติ ดา้นการยอ้มสีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติเช่น สีเหลืองจากตน้เข สีแดงจากคร่ัง สีเขียวตองอ่อนจาก
เปลือกเพกา สีด าจากผลมะเกลือ สีชมพูจากมะพร้าวอ่อนและเปลือกง้ิวป่า และจากคร่ัง สีน ้าตาลแก่
จากจากเปลือกตน้อะหลาง และสีเขียวจาก ใบสบู่เลือด ใบหูกวาง เปลือกเพกาและล้ินฟ้า เป็นตน้ 
วธีิการทอส่วนใหญ่ทอดว้ยมือโดยใชก่ี้กะตุก ใชเ้ส้นไหมบา้นเล้ียงเองและซ้ือจากหมู่บา้นใกลเ้คียง 
หรือเครือข่าย ลกัษณะการทอมีการทอท่ีสม ่าเสมอ และส่วนใหญ่ไดร้างวลั มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว 
และ 5 ดาวบางกลุ่มบางปี และรางวลัมาตรฐานนกยงูสีน ้าเงิน สีเงิน และสีทองเป็นบางกลุ่ม ท่ีมาของ
ลวดลายบนผนืผา้ของจงัหวดัชยัภูมิ มาจากอิทธิพลความเช่ือในพุทธศาสนา และส่ิงท่ีพบเห็นจาก
สภาพแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถจ าแนกลวดลายของผา้มาจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

            1. ลายท่ีเก่ียวกบัสัตว ์มกัจะถอดแบบมาจากสัตวท่ี์รู้จกักนัดี ทั้งสัตวป่์า สัตวเ์ล้ียง 
สัตวท่ี์มีพิษ สัตวท่ี์สวยงาม สัตวท่ี์เป็นอาหาร สัตวท่ี์เป็นพาหนะเช่น ลายมา้ ลายเสือ ลายนกยงู  
ลายแมงงอด (แมลงป่อง) ลายแมงมุม ลายขอปลาฝา ลายพญานาคหรือลายนาคกนก ลายเง่ียงปลา 
ลายขอมา้น ้า ลายปลาหมึก ฯลฯ 

            2. ลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช พืช เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากอยา่งยิง่ในชีวติประจ าวนัของ
คนเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัเป็นท่ีมาของลวดลายพนัธ์ุไมบ้นเน้ือผา้ เช่น ลายหมากบก 
(กระบก) ดอกพุดซ้อน ลายดอกแกว้ ลายพิกุล ลายดอกจนั ลายดอกสร้อย ลายตน้สน ลายกลีบ
มะเฟือง ลายดอกฟักทอง ลายกอตะไค ้และลายเมด็มะยม ฯลฯ 

            3. ลายท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั เช่น ลายขอนารี (ขอตกัน ้ า
โบราณของคนโบราณ)  ลายขอนอ้ย (กระบวนตกัน ้าท่ีท าจากกะลามะพร้าว)  ลายคนัไถ ลายดุม
เกวยีน ลายจ้ีเพชร (ลายโคมเกา้) ลายฉตัร ลายด่างแห ลายเชิงเทียน ลายหม่ีคัน่กระเบ้ือง ลายกุญแจ 
บ่ไข ลายบนัไดลิง ลายกระเบ้ือง ลายหม่ีคนัแอก ลายหม่ีสายการบิน ลายตะขอ ลายหม่ีสายโซ่ ลาย
หม่ีคัน่ธงชาติ ลายหม่ีมงกุฎ ลายขอใหญ่ ลายขอพว่ง ลายหม่ีหนา้ต่าง ฯลฯ  
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          5.7.1 จดัเป็นศูนยส์าธิตการผลิตผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ศูนย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และศูนยจ์ดัจ าหน่ายผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์และผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมมดัหม่ี
ลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ 
          5.7.2 จดัท าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของผา้ลายอตัลกัษณ์ เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั
ในคุณค่าของผา้ลายอตัลกัษณ์  
     5.8 การถอดองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอผา้พื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิเพื่อจดัท าคลงัขอ้มูล
และน าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาและเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาดา้นผา้ทอ
พื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 

    5.9 จดัท าส่ือท่ีแสดงถึงคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ 
    5.10 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  
    5.11 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินการวจิยัท่ีไดรั้บสู่สาธารณะชน 

 6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
     6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)  

    6.2 การสนทนากลุ่มยอ่ย (Small focus group) 
 

ผลการวจัิย 
1. ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ เกิดจาก 

คติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้
ไหมมดัหม่ี วธีิการลอกลาย วิธีการมดัลาย วธีิการมดัยอ้ม วิธีการทอผา้ไหมมดัหม่ี ถูกกลัน่กรอง
ออกมาเป็นภูมิปัญญาในดา้นการปลูกหม่อนเล้ียงไหม การสาวไหม วธีิการลอกลาย วธีิการมดัลาย 
วธีิการมดัยอ้ม และวธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ี พบวา่ลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์เกิดจากการน าลาย
ขอนารีและลายหม่ีคัน่ไปประยกุตผ์สมผสานกบัลายอ่ืน และลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัชยัภูมิมี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหม่ีคัน่ขอนารี 3) ลายหม่ีคัน่ขอนอ้ย 4) ลายหม่ีคัน่
หม่ีขอ้ 5) ลายโคมหา้ 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเกา้ 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสลบั 10) ลายตะขอ 
11) ลายหม่ีคัน่กระเบ้ือง 12) ลายขาเปีย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม  

16) ลายฟองน ้า 17) ลายขอนิยม  ส าหรับลายหม่ีคัน่ขอนารี มีเทคนิคการทอเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง
จากของจงัหวดัอ่ืนคือ เป็นการน าเอาลายสองลายมาทอบนผนืเดียวกนั และเทคนิคการทอท่ีแตกต่าง
จากจงัหวดัอ่ืนคือการสอดหางกระรอก โดยการทอ 4 เส้นแลว้สอดคร้ังหน่ึงและท าสลบัไปเร่ือยๆ 
และการท าเส้นยนื 4 เส้นแลว้สอดหางกระรอก 4 จึงจะไดล้ายตะขอท่ีคมชดัสวยงามเหมือนผา้สาม
มิติ ดา้นการยอ้มสีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติเช่น สีเหลืองจากตน้เข สีแดงจากคร่ัง สีเขียวตองอ่อนจาก
เปลือกเพกา สีด าจากผลมะเกลือ สีชมพูจากมะพร้าวอ่อนและเปลือกง้ิวป่า และจากคร่ัง สีน ้าตาลแก่
จากจากเปลือกตน้อะหลาง และสีเขียวจาก ใบสบู่เลือด ใบหูกวาง เปลือกเพกาและล้ินฟ้า เป็นตน้ 
วธีิการทอส่วนใหญ่ทอดว้ยมือโดยใชก่ี้กะตุก ใชเ้ส้นไหมบา้นเล้ียงเองและซ้ือจากหมู่บา้นใกลเ้คียง 
หรือเครือข่าย ลกัษณะการทอมีการทอท่ีสม ่าเสมอ และส่วนใหญ่ไดร้างวลั มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว 
และ 5 ดาวบางกลุ่มบางปี และรางวลัมาตรฐานนกยงูสีน ้าเงิน สีเงิน และสีทองเป็นบางกลุ่ม ท่ีมาของ
ลวดลายบนผนืผา้ของจงัหวดัชยัภูมิ มาจากอิทธิพลความเช่ือในพุทธศาสนา และส่ิงท่ีพบเห็นจาก
สภาพแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถจ าแนกลวดลายของผา้มาจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

            1. ลายท่ีเก่ียวกบัสัตว ์มกัจะถอดแบบมาจากสัตวท่ี์รู้จกักนัดี ทั้งสัตวป่์า สัตวเ์ล้ียง 
สัตวท่ี์มีพิษ สัตวท่ี์สวยงาม สัตวท่ี์เป็นอาหาร สัตวท่ี์เป็นพาหนะเช่น ลายมา้ ลายเสือ ลายนกยงู  
ลายแมงงอด (แมลงป่อง) ลายแมงมุม ลายขอปลาฝา ลายพญานาคหรือลายนาคกนก ลายเง่ียงปลา 
ลายขอมา้น ้า ลายปลาหมึก ฯลฯ 

            2. ลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช พืช เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากอยา่งยิง่ในชีวติประจ าวนัของ
คนเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัเป็นท่ีมาของลวดลายพนัธ์ุไมบ้นเน้ือผา้ เช่น ลายหมากบก 
(กระบก) ดอกพุดซ้อน ลายดอกแกว้ ลายพิกุล ลายดอกจนั ลายดอกสร้อย ลายตน้สน ลายกลีบ
มะเฟือง ลายดอกฟักทอง ลายกอตะไค ้และลายเมด็มะยม ฯลฯ 

            3. ลายท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั เช่น ลายขอนารี (ขอตกัน ้ า
โบราณของคนโบราณ)  ลายขอนอ้ย (กระบวนตกัน ้าท่ีท าจากกะลามะพร้าว)  ลายคนัไถ ลายดุม
เกวยีน ลายจ้ีเพชร (ลายโคมเกา้) ลายฉตัร ลายด่างแห ลายเชิงเทียน ลายหม่ีคัน่กระเบ้ือง ลายกุญแจ 
บ่ไข ลายบนัไดลิง ลายกระเบ้ือง ลายหม่ีคนัแอก ลายหม่ีสายการบิน ลายตะขอ ลายหม่ีสายโซ่ ลาย
หม่ีคัน่ธงชาติ ลายหม่ีมงกุฎ ลายขอใหญ่ ลายขอพว่ง ลายหม่ีหนา้ต่าง ฯลฯ  
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            4. ลายท่ีเก่ียวกบัสภาพธรรมชาติ เช่น ลายฟองน ้า ลายดาวลอ้มเดือน เป็นตน้ 
2. ดา้นขอ้เสนอแนะแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ

จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงสามารถด าเนินการโดยการจดัรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อพฒันาเป็นหลกัสูตรใน
สถานศึกษา และการพฒันาเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มท่ีสามารถ
พฒันาเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มี 6 กลุ่มไดแ้ก่  

 2.1 กลุ่มศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงับา้นหนองหอย อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเขวา้วฒันา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ  
 2.3 กลุ่มเครือข่ายทอผา้ต าบลส้มป่อย อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.4 กลุ่มทอผา้ไหมบา้นนาวงัหมู่ 10 อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.5 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.6 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นไทรงาม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเร่ืองคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ วตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 1) พบวา่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Chantachon  et al (2009) คุณค่าอตัลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินกบัการน ามาประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ 
การส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตอ้งมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หโ้ดดเด่น
เหมาะกบัยคุสมยัในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  2) พบวา่การส่งเสริมอาชีพใหก้บั
คนในทอ้งถ่ิน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ใหสู้ญหาย มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยส์าธิตกระ
บวนการผลิต การจดันิทรรศการและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ ภายในทอ้งถ่ิน เพื่อ 
เป็นแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหก้บัผูเ้ยีย่มชม และ
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Research Team of Sisaket Rajabhat University (2011) พบวา่ภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ผา้ไหมของกลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการออกแบบ
ตราสัญลกัษณ์ผา้ไหมกลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ ดา้นเทคนิควธีิในการมดัหม่ีไหม ควบเส้น  

ตีเกลียว ยกดอก และขิด จนกลายเป็นแพรพรรณท่ีมีคุณภาพ บรรจงทอและสรรสร้างลวดลายท่ีมี
คุณค่าทางความงาม ความเช่ือ และประโยชน์ใชส้อยอนัแฝงไปดว้ยภูมิปัญญาอนัล ้าค่าของชาติพนัธ์ุ
แห่งนครชยับุรินทร์อู่อารยธรรมแห่งไหม และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Thimakhum (2011) พบวา่
รูปแบบก่ีทอผา้ท่ีใชท้อผา้ยกล าพูนคือ ก่ีทอผา้พื้นเมืองโบราณและก่ีทอผา้พื้นเมืองประยกุต ์รูปแบบ
ลวดลายดั้งเดิมของผา้ยกล าพูนยงัเป็นท่ีนิยมปัจจุบนัคือ ลายดอกพิกุล ส่วนองคค์วามรู้กระบวนการ
ทอผา้ยกล าพูนไดแ้ก่ การออกแบบลายกราฟ  การกรอไหม การสาวไหม การเขา้หวัมว้น การน าหวั
มว้นข้ึนก่ีทอผา้ (การสืบหูก) การเก็บตะกอเหยยีบ การคดัลายบนเส้นไหม การเก็บตะกอดอก การทอ
ผา้ยก และการทอหนา้นาง ขั้นตอนท่ียากท่ีสุดและซบัซอ้นท่ีสุดในการทอผา้คือ การคดัลาย ซ่ึง
ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวนลดนอ้ยลง ผูค้ดัลายตอ้งมีความรู้ทั้งการออกแบบลายกราฟ การสาวไหม 
การทอผา้ยกและการทอหนา้นาง ลกัษณะเด่นของผา้ยกล าพูนคือ เน้ือผา้แน่น สม ่าเสมอ เพราะผูท้อมี
เทคนิคเฉพาะในการทอ และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Tuanthet (2012) พบวา่ชาวบา้นทอผา้ไว ้
เพื่อจ าหน่ายและเพื่อสวมใส่ กระบวนการถ่ายทอดมกัเป็นบุคคลในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ด  
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลกัษณะของการถ่ายทอดเป็นการปฏิบติั สาธิตใหดู้ อธิบายช้ีแนะ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ใหผู้ไ้ดรั้บการถ่ายทอดไดเ้รียนรู้ และไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะได้
มีทกัษะความรู้และประสบการณ์ตรงกบัตนเอง แต่ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ สนใจ อดทน มีปฏิภาณ  
ไหวพริบสามารถรับรู้ในส่ิงท่ีครูภูมิปัญญาถ่ายทอด นอกจากผูเ้รียนรู้มีประสบการณ์ความช านาญ
แลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษสื์บทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยใหย้งัคงด ารงอยูสื่บไป 
และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Suthirak and Thammarathiwat (2012) พบวา่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2. แนวทางในการอนุรักษแ์ละสืบสานอตัลกัษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนืนั้น ควรจดัท าเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน จดัท าเป็นฐานขอ้มูล
ในเวบ็ไซตข์ององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและจดัท าเป็นหนงัสือ วีดิทศัน์ ซีดีเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ เพื่อเป็นแนว
ทางการอนุรักษแ์ละสืบสานอตัลกัษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบั 
การวจิยัของ Srijoi (2013) พบวา่องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการทอผา้ของชุมชนบา้นเนินขาม 
สืบเช้ือสายมาจากลาวเวยีงจนัทร์ มีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ประเพณีวฒันธรรม ผา้ท่ีทอคือผา้
มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้จก ผา้ขาวมา้ ส่วนกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ของชุมชนในระดบับุคคล 
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            4. ลายท่ีเก่ียวกบัสภาพธรรมชาติ เช่น ลายฟองน ้า ลายดาวลอ้มเดือน เป็นตน้ 
2. ดา้นขอ้เสนอแนะแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของ

จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงสามารถด าเนินการโดยการจดัรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อพฒันาเป็นหลกัสูตรใน
สถานศึกษา และการพฒันาเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มท่ีสามารถ
พฒันาเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มี 6 กลุ่มไดแ้ก่  

 2.1 กลุ่มศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงับา้นหนองหอย อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเขวา้วฒันา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ  
 2.3 กลุ่มเครือข่ายทอผา้ต าบลส้มป่อย อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.4 กลุ่มทอผา้ไหมบา้นนาวงัหมู่ 10 อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.5 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.6 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นไทรงาม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเร่ืองคุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ วตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 1) พบวา่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Chantachon  et al (2009) คุณค่าอตัลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินกบัการน ามาประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ 
การส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตอ้งมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หโ้ดดเด่น
เหมาะกบัยคุสมยัในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี  2) พบวา่การส่งเสริมอาชีพใหก้บั
คนในทอ้งถ่ิน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ใหสู้ญหาย มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยส์าธิตกระ
บวนการผลิต การจดันิทรรศการและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ ภายในทอ้งถ่ิน เพื่อ 
เป็นแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหก้บัผูเ้ยีย่มชม และ
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Research Team of Sisaket Rajabhat University (2011) พบวา่ภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ผา้ไหมของกลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการออกแบบ
ตราสัญลกัษณ์ผา้ไหมกลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์ ดา้นเทคนิควธีิในการมดัหม่ีไหม ควบเส้น  

ตีเกลียว ยกดอก และขิด จนกลายเป็นแพรพรรณท่ีมีคุณภาพ บรรจงทอและสรรสร้างลวดลายท่ีมี
คุณค่าทางความงาม ความเช่ือ และประโยชน์ใชส้อยอนัแฝงไปดว้ยภูมิปัญญาอนัล ้าค่าของชาติพนัธ์ุ
แห่งนครชยับุรินทร์อู่อารยธรรมแห่งไหม และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Thimakhum (2011) พบวา่
รูปแบบก่ีทอผา้ท่ีใชท้อผา้ยกล าพูนคือ ก่ีทอผา้พื้นเมืองโบราณและก่ีทอผา้พื้นเมืองประยกุต ์รูปแบบ
ลวดลายดั้งเดิมของผา้ยกล าพูนยงัเป็นท่ีนิยมปัจจุบนัคือ ลายดอกพิกุล ส่วนองคค์วามรู้กระบวนการ
ทอผา้ยกล าพูนไดแ้ก่ การออกแบบลายกราฟ  การกรอไหม การสาวไหม การเขา้หวัมว้น การน าหวั
มว้นข้ึนก่ีทอผา้ (การสืบหูก) การเก็บตะกอเหยยีบ การคดัลายบนเส้นไหม การเก็บตะกอดอก การทอ
ผา้ยก และการทอหนา้นาง ขั้นตอนท่ียากท่ีสุดและซบัซอ้นท่ีสุดในการทอผา้คือ การคดัลาย ซ่ึง
ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวนลดนอ้ยลง ผูค้ดัลายตอ้งมีความรู้ทั้งการออกแบบลายกราฟ การสาวไหม 
การทอผา้ยกและการทอหนา้นาง ลกัษณะเด่นของผา้ยกล าพูนคือ เน้ือผา้แน่น สม ่าเสมอ เพราะผูท้อมี
เทคนิคเฉพาะในการทอ และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Tuanthet (2012) พบวา่ชาวบา้นทอผา้ไว ้
เพื่อจ าหน่ายและเพื่อสวมใส่ กระบวนการถ่ายทอดมกัเป็นบุคคลในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ด  
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลกัษณะของการถ่ายทอดเป็นการปฏิบติั สาธิตใหดู้ อธิบายช้ีแนะ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ใหผู้ไ้ดรั้บการถ่ายทอดไดเ้รียนรู้ และไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะได้
มีทกัษะความรู้และประสบการณ์ตรงกบัตนเอง แต่ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ สนใจ อดทน มีปฏิภาณ  
ไหวพริบสามารถรับรู้ในส่ิงท่ีครูภูมิปัญญาถ่ายทอด นอกจากผูเ้รียนรู้มีประสบการณ์ความช านาญ
แลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษสื์บทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยใหย้งัคงด ารงอยูสื่บไป 
และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Suthirak and Thammarathiwat (2012) พบวา่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2. แนวทางในการอนุรักษแ์ละสืบสานอตัลกัษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนืนั้น ควรจดัท าเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน จดัท าเป็นฐานขอ้มูล
ในเวบ็ไซตข์ององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและจดัท าเป็นหนงัสือ วีดิทศัน์ ซีดีเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ เพื่อเป็นแนว
ทางการอนุรักษแ์ละสืบสานอตัลกัษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบั 
การวจิยัของ Srijoi (2013) พบวา่องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการทอผา้ของชุมชนบา้นเนินขาม 
สืบเช้ือสายมาจากลาวเวยีงจนัทร์ มีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ประเพณีวฒันธรรม ผา้ท่ีทอคือผา้
มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้จก ผา้ขาวมา้ ส่วนกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ของชุมชนในระดบับุคคล 
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เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากแม่สู่ลูก ญาติพี่นอ้ง จากเพื่อนบา้นใกลเ้คียงในลกัษณะการถ่ายทอด
แบบตวัต่อตวั และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Lynposarn (2013) พบวา่คุณค่าอตัลกัษณ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัการน ามาประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม อตัลกัษณ์ของผา้ไหมจงัหวดัสกลนคร คือ ผา้ไหมมดัหม่ี ผา้ไหม
โสร่ง ผา้ไหมลายเกล็ดเต่า สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบลวดลายใหมี้ความหลากหลาย
ผสมผสานระหวา่งลายเก่ากบัลายใหม่ หรือน าลายเก่าท่ีมีมาแต่เดิมทอสลบัลายกนั ก่อใหเ้กิดเป็นลาย
ใหม่ข้ึน น าผลิตภณัฑ ์ ผา้ไหมมาออกแบบตดัเยบ็เป็นชุดหรือแปรรูปเป็นเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
หรือเคร่ืองนุ่มห่มและมีกล่องใส่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม มีการส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนรุ่น
หลงัเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ศูนยส์าธิตและจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ ภายในชุมชน และการจดัท าเส้นทางการศึกษาวฒันธรรมเชิงท่องเท่ียวของ
ผา้พื้นเมืองท่ีส าคญัของจงัหวดัสกลนคร และสอดคล้องกบักำรวิจยัของ Nateepayapthis (2014) 
พบวา่อตัลกัษณ์ผา้ทอมือกะเหร่ียงปกาเกอะญอมีลวดลายการทอท่ีแฝงคติความเช่ือตามเร่ืองเล่าและ
ค าสอน พิธีกรรม วถีิชีวิต จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีอตัลกัษณ์และทฤษฎีการบูรณาการ 
โดยใชล้วดลายทอเป็นส่ือสัญลกัษณ์สร้างสรรคล์วดลายผา้ทอกะเหร่ียงปกาเกอะญอ บนบรรจุภณัฑ ์
ท่ีเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์ ผา้ทอมือกะเหร่ียงปกาเกอะญอสู่เศรษฐกิจชุมชนดว้ยตน้ทุนทางวฒันธรรม
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์กะเหร่ียง  และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Burapajatana (2016) พบวา่ท่ีมาของผา้ทอ
ตีนจกแม่แจ่ม ผา้ทอตีนจกประเภทผา้ซ่ินท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายสตรี ท่ีมีความโดดเด่นแสดงถึง 
อตัลกัษณ์ของผา้ทอลา้นนาโดยลวดลายของผา้ทอตีนจกแม่แจ่มมีแนวคิดท่ีส่ือถึงความเช่ือความ
ศรัทธาในศาสนา กรรมวธีิการผลิตลวดลายใชว้ธีิการทอเทคนิคจกแบบดั้งเดิม จกเป็นการทอผา้โดย
การเพิ่มเส้นดา้ยพิเศษในเส้นพุง่ ใชก้ารจกลายดว้ยขนเม่น ไม ้หรือน้ิวมือ ให้เกิดเป็นลายเฉพาะใน
ส่วนท่ีตอ้งการ ผา้ลายจกมีความละเอียดประณีต งดงามดว้ยลวดลายและสีสันท่ีสลบัซบัซอ้นของการ
ทอ ดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาผา้ทอตีนจกแม่แจ่มใหใ้ชป้ระโยชน์ไดใ้นปัจจุบนัคือ การปรับรูปแบบ
ใหเ้ขา้กบัรสนิยมของคนในปัจจุบนั โดยน าความงามของผา้ทอแม่แจ่มมาใชป้ระโยชน์มาประยกุตใ์ช้
กบัการผลิตน าไปใชอ้อกแบบเป็นรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค  และ
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Chemsripong and Petmee (2017) พบวา่แนวทางการน าผลิตภณัฑผ์า้ทอ

มือมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน การสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิตงานและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินจงัหวดัสกลนคร ศิลปหตัถกรรมของผา้ไหมมดัหม่ี ผา้ไหมหางกระรอก 
ผา้ไหมพื้นเรียบ ผา้ไหมลายลูกแกว้ ผา้ไหมลายมดัหม่ีผา้ฝ้ายผา้พื้น ผา้ฝ้ายลายมุก โดยแนวทางในการ
เพิ่มศกัยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินข้ึนอยูก่บัการแนะน าในการเลือกใชว้สัดุหรือ
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิต สนบัสนุนดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงามสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายและทนัสมยั มีการส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนรุ่นหลงัเพื่อสืบทอดภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ศูนยส์าธิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ภายในชุมชน 
 
สรุปผล 
 1. คุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ  

คุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ คุณค่าทางความงาม ความเช่ือ และ
ประโยชน์ใชส้อยอนัแฝงไปดว้ยภูมิปัญญาอนัล ้าค่า ประโยชน์ของผา้ทอลายอตัลกัษณ์นอกจากจะ
เป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์แลว้ยงัมีความภูมิใจท่ีไดรั้กษาภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
มดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ ตา ยาย ซ่ึงองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ี
ประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้ไหมมดัหม่ี วธีิการลอกลาย วธีิการมดัลาย 
วธีิการมดัยอ้ม วธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ี พบวา่ลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ มี 17 
ลาย คือ 1)ลายขอนารี 2)ลายหม่ีคัน่ขอนารี 3)ลายหม่ีคัน่ขอนอ้ย 4) ลายหม่ีคัน่หม่ีขอ้ 5) ลายโคมหา้ 
6) ลายโคมเจด็ 7) ลายโคมเกา้ 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสนบั 10) ลายตะขอ 11) ลายหม่ีคัน่
กระเบ้ือง 12) ลายขาเปีย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน ้า 17) ลายขอ
นิยม ดา้นการใหสี้นิยมสีเหลืองจากตน้เข สีแดงจากคร่ัง สีเขียวตองอ่อนจากเปลือกเพกา สีด าจากผล
มะเกลือ สีชมพจูากมะพร้าวอ่อนและเปลือกง้ิวป่า และจากคร่ัง สีน าตาลแก่จากจากเปลือกตน้ 
อะหลาง และสีเขียวจาก ใบสบู่เลือด ใบหูกวาง เปลือกเพกาและล้ินฟ้า เป็นตน้ วธีิการทอส่วนใหญ่
ทอดว้ยมือโดยใชก่ี้กระตุก ใชไ้หมบา้นเล้ียงเองและซ้ือจากหมู่บา้นใกลเ้คียง หรือเครือข่าย ใชว้ตัถุดิบ
การใหสี้จากธรรมชาติ มีการทอท่ีสม ่าเสมอ และส่วนใหญ่ไดร้างวลั มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว  
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เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากแม่สู่ลูก ญาติพี่นอ้ง จากเพื่อนบา้นใกลเ้คียงในลกัษณะการถ่ายทอด
แบบตวัต่อตวั และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Lynposarn (2013) พบวา่คุณค่าอตัลกัษณ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัการน ามาประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม อตัลกัษณ์ของผา้ไหมจงัหวดัสกลนคร คือ ผา้ไหมมดัหม่ี ผา้ไหม
โสร่ง ผา้ไหมลายเกล็ดเต่า สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบลวดลายใหมี้ความหลากหลาย
ผสมผสานระหวา่งลายเก่ากบัลายใหม่ หรือน าลายเก่าท่ีมีมาแต่เดิมทอสลบัลายกนั ก่อใหเ้กิดเป็นลาย
ใหม่ข้ึน น าผลิตภณัฑ ์ ผา้ไหมมาออกแบบตดัเยบ็เป็นชุดหรือแปรรูปเป็นเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
หรือเคร่ืองนุ่มห่มและมีกล่องใส่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม มีการส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนรุ่น
หลงัเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ศูนยส์าธิตและจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ ภายในชุมชน และการจดัท าเส้นทางการศึกษาวฒันธรรมเชิงท่องเท่ียวของ
ผา้พื้นเมืองท่ีส าคญัของจงัหวดัสกลนคร และสอดคล้องกบักำรวิจยัของ Nateepayapthis (2014) 
พบวา่อตัลกัษณ์ผา้ทอมือกะเหร่ียงปกาเกอะญอมีลวดลายการทอท่ีแฝงคติความเช่ือตามเร่ืองเล่าและ
ค าสอน พิธีกรรม วถีิชีวิต จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีอตัลกัษณ์และทฤษฎีการบูรณาการ 
โดยใชล้วดลายทอเป็นส่ือสัญลกัษณ์สร้างสรรคล์วดลายผา้ทอกะเหร่ียงปกาเกอะญอ บนบรรจุภณัฑ ์
ท่ีเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์ ผา้ทอมือกะเหร่ียงปกาเกอะญอสู่เศรษฐกิจชุมชนดว้ยตน้ทุนทางวฒันธรรม
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์กะเหร่ียง  และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Burapajatana (2016) พบวา่ท่ีมาของผา้ทอ
ตีนจกแม่แจ่ม ผา้ทอตีนจกประเภทผา้ซ่ินท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายสตรี ท่ีมีความโดดเด่นแสดงถึง 
อตัลกัษณ์ของผา้ทอลา้นนาโดยลวดลายของผา้ทอตีนจกแม่แจ่มมีแนวคิดท่ีส่ือถึงความเช่ือความ
ศรัทธาในศาสนา กรรมวธีิการผลิตลวดลายใชว้ธีิการทอเทคนิคจกแบบดั้งเดิม จกเป็นการทอผา้โดย
การเพิ่มเส้นดา้ยพิเศษในเส้นพุง่ ใชก้ารจกลายดว้ยขนเม่น ไม ้หรือน้ิวมือ ให้เกิดเป็นลายเฉพาะใน
ส่วนท่ีตอ้งการ ผา้ลายจกมีความละเอียดประณีต งดงามดว้ยลวดลายและสีสันท่ีสลบัซบัซอ้นของการ
ทอ ดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาผา้ทอตีนจกแม่แจ่มใหใ้ชป้ระโยชน์ไดใ้นปัจจุบนัคือ การปรับรูปแบบ
ใหเ้ขา้กบัรสนิยมของคนในปัจจุบนั โดยน าความงามของผา้ทอแม่แจ่มมาใชป้ระโยชน์มาประยกุตใ์ช้
กบัการผลิตน าไปใชอ้อกแบบเป็นรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค  และ
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Chemsripong and Petmee (2017) พบวา่แนวทางการน าผลิตภณัฑผ์า้ทอ

มือมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน การสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิตงานและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินจงัหวดัสกลนคร ศิลปหตัถกรรมของผา้ไหมมดัหม่ี ผา้ไหมหางกระรอก 
ผา้ไหมพื้นเรียบ ผา้ไหมลายลูกแกว้ ผา้ไหมลายมดัหม่ีผา้ฝ้ายผา้พื้น ผา้ฝ้ายลายมุก โดยแนวทางในการ
เพิ่มศกัยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินข้ึนอยูก่บัการแนะน าในการเลือกใชว้สัดุหรือ
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิต สนบัสนุนดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงามสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายและทนัสมยั มีการส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนรุ่นหลงัเพื่อสืบทอดภูมิ
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สรุปผล 
 1. คุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ  

คุณค่าอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ คุณค่าทางความงาม ความเช่ือ และ
ประโยชน์ใชส้อยอนัแฝงไปดว้ยภูมิปัญญาอนัล ้าค่า ประโยชน์ของผา้ทอลายอตัลกัษณ์นอกจากจะ
เป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์แลว้ยงัมีความภูมิใจท่ีไดรั้กษาภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
มดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ ตา ยาย ซ่ึงองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ี
ประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้ไหมมดัหม่ี วธีิการลอกลาย วธีิการมดัลาย 
วธีิการมดัยอ้ม วธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ี พบวา่ลายผา้ไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ มี 17 
ลาย คือ 1)ลายขอนารี 2)ลายหม่ีคัน่ขอนารี 3)ลายหม่ีคัน่ขอนอ้ย 4) ลายหม่ีคัน่หม่ีขอ้ 5) ลายโคมหา้ 
6) ลายโคมเจด็ 7) ลายโคมเกา้ 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสนบั 10) ลายตะขอ 11) ลายหม่ีคัน่
กระเบ้ือง 12) ลายขาเปีย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน ้า 17) ลายขอ
นิยม ดา้นการใหสี้นิยมสีเหลืองจากตน้เข สีแดงจากคร่ัง สีเขียวตองอ่อนจากเปลือกเพกา สีด าจากผล
มะเกลือ สีชมพจูากมะพร้าวอ่อนและเปลือกง้ิวป่า และจากคร่ัง สีน าตาลแก่จากจากเปลือกตน้ 
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การใหสี้จากธรรมชาติ มีการทอท่ีสม ่าเสมอ และส่วนใหญ่ไดร้างวลั มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว  
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และ 5 ดาวบางกลุ่มบางปี และรางวลัมาตรฐานนกยงูสีน ้าเงิน สีเงิน และสีทองเป็นบางกลุ่ม ท่ีมาของ
ลวดลายบนผนืผา้ของชยัภูมิ มาจากอิทธิพลความเช่ือในพุทธศาสนา ตลอดจนความเช่ือเร่ือง
พญานาคในต านานพุทธศาสนา ก็คือท่ีมาของลวดลายนาค และส่ิงท่ีพบเห็นจากสภาพแวดลอ้มใน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงสามารถจ าแนกลวดลายของผา้มาจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 1) ลายท่ีเก่ียวกบัสัตว ์   2) ลาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช 3) ลายท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั 4) ลายท่ีเก่ียวกบัสภาพ
ธรรมชาติ  

2. ด้านข้อเสนอแนะในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดั
ชยัภูมิ 

    การสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีพื้นเมืองของจงัหวดัชยัภูมิ นั้นตอ้งส่งผลต่อ
การเกิดรายไดข้องชุมชน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถด าเนินการโดย
การจดัรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อพฒันาเป็นหลกัสูตรในสถานศึกษา และการพฒันาเป็นศูนยส์าธิต/
เรียนรู้/และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์จากการประชุมกลุ่มยอ่ยและการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเป้าหมาย 
พบวา่กลุ่มท่ีสามารถพฒันาเป็นศูนยส์าธิต/เรียนรู้/และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  

  2.1 กลุ่มศูนยศิ์ลปาชีพทุ่งกะมงับา้นหนองหอย อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 
  2.2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเขวา้วฒันา  อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ  
  2.3 กลุ่มเครือข่ายทอผา้ต าบลส้มป่อย อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
  2.4 กลุ่มทอผา้ไหมบา้นนาวงัหมู่ 10 อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 
  2.5 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นเส้ียวนอ้ย อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 
  2.6 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นไทรงาม อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 
  

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ผลการวิจยัดา้นการศึกษาอตัลกัษณ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เพื่อน าไปสู่

การสร้างความตระหนกัในการอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาอนัล ้าค่าในการทอผา้ไหมมดัหม่ีลาย 
อตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิสืบไป 

 2. ผา้ไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีเป็นลายโบราณบางลายหาดูไดย้าก ควรมี
การน าลายผา้โบราณเหล่านั้นจดัท าเป็นคลงัขอ้มูลเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ และควรปลูกจิตส านึก
ในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ   

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรด าเนินการวจิยัศึกษาการน าอตัลกัษณ์และภูมิปัญญาการทอผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดั

ชยัภูมิมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจดัเป็นเส้นทางเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดั
ชยัภูมิ 

 2. ควรด าเนินการวจิยัแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑท์ั้งทางดา้นคุณภาพของผา้ไหมและ
การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมของผูผ้ลิตผา้ไหมของจงัหวดัชยัภูมิเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มี
มาตรฐานและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3. ควรด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการตลาดของผูผ้ลิตผา้ไหมของจงัหวดั
ชยัภูมิ และของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมของจงัหวดัชยัภูมิ 
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ผูห้ญิงชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมก่อนแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนิน
ชีวติเป็นแบบธรรมดา คือ บริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารไทย  ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนเพื่อสนอง
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Abstract 
The study consisted of three main objectives: 1) to study ways of life of Thai women in 

the Northeast (Isan) who got cross-culturally married, 2) to investigate factors and causes of 
making a decision to get cross-culturally married, and 3) to find out values of Isan Thai women 
who got cross-culturally married. The results showed that: Regarding the way of life of the Isan 
women who married across cultures before marriage with foreigners. Their main factor in living a 
simple life was to consume simple Thai food. Their house was built in order to meet the needs of 
the main use, not emphasize the exquisite and beautiful house. Their clothes in the normal time 
was simple. The main reason why Isan women made the decision to have a foreign husband was the repetitive 
poverty and to return gratitude to their parents. It was the value of being a good daughter to raise a parent. And because 
of marriage to a foreigner, it often results in better quality of life, money, opportunities and stability in life. For the 
value of Isan Thai women married across cultures, they wanted to marry foreigners in order to elevate themselves in 
the aspects of economic success and life stability.  
 
Keyword: values, Thai women in the northeast, marry across cultures 
 
บทน า 

ในสมยัก่อนการท่ีหญิงชายต่างเช้ือชาติ ศาสนา หรือต่างถ่ินต่างแดนจะมาพบรักและแต่งงาน
กนัมิใช่เป็นเร่ืองง่าย เพราะนอกจากปัญหาระยะทางท่ีห่างไกลแลว้ ยงัมีอุปสรรคในเร่ืองวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัอีกดว้ย แต่ปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการพฒันาทางคมนาคมท่ี
ทนัสมยัไดท้  าใหโ้ลกกลายเป็นหมู่บา้นเดียวกนั ดงันั้น การแต่งงานขา้มชาติ ต่างศาสนาจึงมิใช่เร่ือง
แปลกอีกต่อไป แต่กลบัทวจี  านวนมากข้ึนดว้ยซ ้ า อยา่งไรก็ดี การท่ีหญิงสาวชายหนุ่มเลือกคู่ครอง
เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาจะเกิดข้ึนเพราะความรักหรือสาเหตุอ่ืนใด โดยเฉพาะหญิงไทยในชนบทท่ี
สมยัหน่ึง หากใครแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัเป็นท่ีดูถูกดูแคลน แต่มายคุน้ีกลบัเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
การแต่งงานขา้มชาติไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทางสู่การมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนการท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์น้ีตอ้งสะทอ้นความหลากหลายของเง่ือนไขต่าง ๆ และความซับซอ้นของผลท่ีเกิดข้ึน
ต่อชุมชนรวมทั้งการมองปรากฏการณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมภายใต ้

การเผชิญหนา้ของทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ซ่ึงทา้ทายต่อเพศสภาวะ ชนชั้น และบรรทดัฐานของสังคม 
เหตุผลท่ีผูห้ญิงเลือกชาวต่างชาตินั้นแมห้ลายคนอาจไม่เขา้ใจวา่เป็นการเลือกในลกัษณะทาง
เศรษฐกิจหรือเงินทองแต่ผูห้ญิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นในหมู่บา้นรวมถึงตนเองเกิดการเรียนการใชชี้วติ
เรียนรู้ความอดทนเรียนรู้การวางแผนการใชเ้งินและความรับผดิชอบ ผูห้ญิงไทยท่ีไปอยูก่บั
ชาวต่างชาตินั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแม่บา้นธรรมดาๆแต่ไปท างานเพราะจริงๆ แลว้ชาวต่างชาติไม่ได้
ร ่ ารวย ฝ่ายหญิงต่างหากท่ีร ่ ารวย เป็นเพราะค่าเงินท่ีแตกต่างกนัท าใหม้องดูวา่ฐานะและเศรษฐกิจ
ของฝร่ังนั้นรวยมากกวา่คนไทย การท่องเท่ียวของสามีฝร่ังจะใชจ่้ายในลกัษณะท่ีไม่ไดใ้ชจ่้ายใน
ประเทศบา้นเกิดของเขา เวลามาเมืองไทยเขาอยากจะมีความสุข ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัภาพ
ความเป็นไทยกบัความเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นสวรรคส์ าหรับชาวต่างชาติ สามีฝร่ังจ านวนมากมี
โอกาสทางดา้นเศรษฐกิจ มีหลายคู่ท่ีมาลงทุนทางธุรกิจในเมืองไทย เช่น ท าสวนยางพาราในภาค
อีสาน ใชแ้รงงานญาติของภรรยา โดยไม่ตอ้งท าอะไรนอกจากมีท่ีดินและญาติภรรยา และยงัเป็น ผู ้
อุปถมัภญ์าติภรรยาอีกดว้ย ในเร่ืองบา้นเกิดของภรรยากบัภาพลกัษณ์ความเป็นไทย สามีจ านวนมาก
บ่นวา่บา้นเกิดภรรยาไม่ใช่ตวัแทนภาพลกัษณ์เมืองไทยอยา่งท่ีเขารู้จกัและรู้สึก ในขณะท่ีภรรยาจะ
รบเร้าตอ้งการสร้างบา้นท่ีบา้นเกิดเพื่อจะไดอ้ยูใ่กลญ้าติพอ่แม่พี่นอ้งและเครือข่ายความสัมพนัธ์เดิม
ของตวัเอง 

นอกจากน้ี จ านวนการแต่งงานขา้มวฒันธรรมยงัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก 
การท่ีสังคมชนบทใหก้ารสนบัสนุนลูกหลานของตนเองไปแต่งงานกบัชาวต่างชาติมากข้ึน ซ่ึงหาก
ฝ่ายหญิงมีญาติท่ีเคยแต่งงานกบัชาวต่างชาติมาแลว้ ก็จะพยายามแนะน าใหญ้าติพี่นอ้งของตนเองได้
รู้จกักบัญาติของสามีท่ีเป็นชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ั้งสองฝ่ายรู้จกักนัมากข้ึน รวมทั้งพอ่และ
แม่ของฝ่ายหญิงก็ใหก้ารสนบัสนุน เพราะมองวา่การแต่งงานดงักล่าวจะช่วยใหฐ้านะของครอบครัว
ดีข้ึน 

ปัจจุบนัสังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รูปแบบใหม่ท่ีเป็นการสร้าง
ครอบครัว ร่วมกบัชาวตะวนัตกหรือครอบครัวขา้มวฒันธรรม ถือ เป็นปรากฎการณ์ท่ีสะทอ้น 
ปฎิสัมพนัธ์ท่ีซบัชอ้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และทศันคติ ท่ีถูกหล่อหลอม
ดว้ยวถีิการด าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีเขา้มา พร้อมทบักระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีมีความซบัชอ้น มากกวา่รูปแบบท่ีเคยเป็นมาในอดีต (Thawesit et 
al, 2556: 23-46) ปรากฏการณ์การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกบัคู่สมรสชาวต่างประเทศ 
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แปลกอีกต่อไป แต่กลบัทวจี  านวนมากข้ึนดว้ยซ ้ า อยา่งไรก็ดี การท่ีหญิงสาวชายหนุ่มเลือกคู่ครอง
เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาจะเกิดข้ึนเพราะความรักหรือสาเหตุอ่ืนใด โดยเฉพาะหญิงไทยในชนบทท่ี
สมยัหน่ึง หากใครแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัเป็นท่ีดูถูกดูแคลน แต่มายคุน้ีกลบัเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
การแต่งงานขา้มชาติไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทางสู่การมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนการท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์น้ีตอ้งสะทอ้นความหลากหลายของเง่ือนไขต่าง ๆ และความซับซอ้นของผลท่ีเกิดข้ึน
ต่อชุมชนรวมทั้งการมองปรากฏการณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมภายใต ้

การเผชิญหนา้ของทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ซ่ึงทา้ทายต่อเพศสภาวะ ชนชั้น และบรรทดัฐานของสังคม 
เหตุผลท่ีผูห้ญิงเลือกชาวต่างชาตินั้นแมห้ลายคนอาจไม่เขา้ใจวา่เป็นการเลือกในลกัษณะทาง
เศรษฐกิจหรือเงินทองแต่ผูห้ญิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นในหมู่บา้นรวมถึงตนเองเกิดการเรียนการใชชี้วติ
เรียนรู้ความอดทนเรียนรู้การวางแผนการใชเ้งินและความรับผดิชอบ ผูห้ญิงไทยท่ีไปอยูก่บั
ชาวต่างชาตินั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแม่บา้นธรรมดาๆแต่ไปท างานเพราะจริงๆ แลว้ชาวต่างชาติไม่ได้
ร ่ ารวย ฝ่ายหญิงต่างหากท่ีร ่ ารวย เป็นเพราะค่าเงินท่ีแตกต่างกนัท าใหม้องดูวา่ฐานะและเศรษฐกิจ
ของฝร่ังนั้นรวยมากกวา่คนไทย การท่องเท่ียวของสามีฝร่ังจะใชจ่้ายในลกัษณะท่ีไม่ไดใ้ชจ่้ายใน
ประเทศบา้นเกิดของเขา เวลามาเมืองไทยเขาอยากจะมีความสุข ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัภาพ
ความเป็นไทยกบัความเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นสวรรคส์ าหรับชาวต่างชาติ สามีฝร่ังจ านวนมากมี
โอกาสทางดา้นเศรษฐกิจ มีหลายคู่ท่ีมาลงทุนทางธุรกิจในเมืองไทย เช่น ท าสวนยางพาราในภาค
อีสาน ใชแ้รงงานญาติของภรรยา โดยไม่ตอ้งท าอะไรนอกจากมีท่ีดินและญาติภรรยา และยงัเป็น ผู ้
อุปถมัภญ์าติภรรยาอีกดว้ย ในเร่ืองบา้นเกิดของภรรยากบัภาพลกัษณ์ความเป็นไทย สามีจ านวนมาก
บ่นวา่บา้นเกิดภรรยาไม่ใช่ตวัแทนภาพลกัษณ์เมืองไทยอยา่งท่ีเขารู้จกัและรู้สึก ในขณะท่ีภรรยาจะ
รบเร้าตอ้งการสร้างบา้นท่ีบา้นเกิดเพื่อจะไดอ้ยูใ่กลญ้าติพอ่แม่พี่นอ้งและเครือข่ายความสัมพนัธ์เดิม
ของตวัเอง 

นอกจากน้ี จ านวนการแต่งงานขา้มวฒันธรรมยงัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก 
การท่ีสังคมชนบทใหก้ารสนบัสนุนลูกหลานของตนเองไปแต่งงานกบัชาวต่างชาติมากข้ึน ซ่ึงหาก
ฝ่ายหญิงมีญาติท่ีเคยแต่งงานกบัชาวต่างชาติมาแลว้ ก็จะพยายามแนะน าใหญ้าติพี่นอ้งของตนเองได้
รู้จกักบัญาติของสามีท่ีเป็นชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ั้งสองฝ่ายรู้จกักนัมากข้ึน รวมทั้งพอ่และ
แม่ของฝ่ายหญิงก็ใหก้ารสนบัสนุน เพราะมองวา่การแต่งงานดงักล่าวจะช่วยใหฐ้านะของครอบครัว
ดีข้ึน 

ปัจจุบนัสังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รูปแบบใหม่ท่ีเป็นการสร้าง
ครอบครัว ร่วมกบัชาวตะวนัตกหรือครอบครัวขา้มวฒันธรรม ถือ เป็นปรากฎการณ์ท่ีสะทอ้น 
ปฎิสัมพนัธ์ท่ีซบัชอ้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และทศันคติ ท่ีถูกหล่อหลอม
ดว้ยวถีิการด าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีเขา้มา พร้อมทบักระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีมีความซบัชอ้น มากกวา่รูปแบบท่ีเคยเป็นมาในอดีต (Thawesit et 
al, 2556: 23-46) ปรากฏการณ์การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกบัคู่สมรสชาวต่างประเทศ 
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โดยเฉพาะชาวยโุรป และอเมริกา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือเป็นค่านิยมใหม่ในการสร้าง
ครอบครัวและมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน (Tosakul, 2010: 179-200) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมคือ เศรษฐกิจครัวเรือนของ
ผูห้ญิงท่ีสมรส ขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งการมีทรัพยสิ์น มี
ความสามารถในการจุนเจือ ครอบครัว และมีท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพิ่มข้ึน ตลอดจนเคร่ืองอ านวย 
ความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรือมีกิจการเป็นของตนเอง (Prompakping et al, 2548: 
23) นอกจากน้ี ยงัพบวา่แรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจ ถือเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ห้ญิงจากประเทศก าลงั
พฒันา ตดัสินใจสมรสขา้มวฒันธรรมและผูห้ญิงรับรู้วา่ สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ึนเม่ือ
ไดส้มรสกบัชาวตะวนัตก (Borjas, 1989: 457-485) อีกทั้งผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมี 
ความพึงพอใจท่ีจะใชชี้วติคู่ร่วมกบัสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรือนของผูห้ญิงไดรั้บความสุข 
สะดวกสบายดว้ย (Adulakul, 2006: 296-311)  

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสะท้อนว่า การสมรสข้ามวฒันธรรมไม่ได้น ามาซ่ึง
สถานะ เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูข่องผูห้ญิงดีข้ึน เพียงอยา่งเดียว ผูว้จิยัจึงเช่ือวา่  
การสมรสขา้มวฒันธรรม อาจน ามาซ่ึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดอ้ยลงดว้ยเช่นกนั ผล
การศึกษาจะก่อให้เกิดความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน และความเป็นอยู่
ของครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนใน 
การช่วยเหลือครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมให้สอดคลอ้งตามสถานะทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู ่

อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์การสมรสขา้มวฒันธรรมยงัส่งผลต่อขอ้จ ากดัในการท านิติกรรม
ในเชิงกฎหมาย เช่น การท่ีสามีชาวต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยาคนไทย โดยเดินทางกลบัประเทศของ
ตนและไม่กลบัมา ประเทศไทยอีก ท าใหผู้ห้ญิงไทยไม่สามารถท านิติกรรมบางอยา่งท่ีกฎหมาย
ก าหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรส เช่น นิติกรรมการซ้ือขาย อสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัการท่ีผูห้ญิงไทยบางราย ถูกบงัคบัจากคู่ครองของตนใหอ้อกไปหางาน
ท านอกบา้น โดยการบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ ซ่ึงหากไม่ยนิยอม ก็จะถูกท าร้ายร่างกายอีกดว้ย 
(Aryuwat et al, 2011: 2)  

ดงันั้น ผูว้ิจยัสนใจจะท างานวิจยัน้ีจะศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงาน
ขา้มวฒันธรรมอนัเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม วฒันธรรม ดงักล่าว จึงเป็นท่ี

น่าสนใจศึกษาการแต่งงานขา้มวฒันธรรมเหล่านั้น ลกัษณะและสาเหตุ การแต่งงานของพวกเขามี
ลกัษณะการแต่งงานเป็นอยา่งไรมาจากอะไร ผลกระทบท่ีมีต่อวถีิการด าเนินชีวติของบุคคลเหล่าน้ี 
โดยการแต่งงานกบัชาวต่างชาติของผูห้ญิง/ชายอีสานมนัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในวถีิชีวติท่ีเป็น
ทางเลือกท่ีเปิดกวา้งในสังคมปัจจุบนัท่ีพวกเขาจะเรียนรู้มนัและตดัสินใจดว้ยตวัของพวกเขาเอง และ
ทศันคติของครอบครัวและสังคมคิดอยา่งไรตลอดจนวถีิการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร
แนวทางใหก้ารคุม้ครองและหลกัประกนัของสตรีอีสานท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ 
 
 วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาวถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
2. ศึกษาปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
3. ศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
 

ข้อมูลจากการศึกษา 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาวจิยัในเชิงปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยงความรู้  หลกัการ
ทางพระพุทธศาสนา บุคคล และการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธจิตวทิยา ในศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทย
ชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม โดยมีวธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาขอ้มูล เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรมจากพระไตรปิฎก หนงัสือ รายงาน
การวจิยั บทความ วทิยานิพนธ์ และเอกสารประกอบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจในวถีิ
ชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัและสาเหตุ
ของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม พร้อมกบัเสนอความคิดเห็นของผูว้จิยัเพื่อใหง้านวจิยัมี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
  
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
 หญิงไทยในภาคอีสาน จริงหรือไม่วา่ หญิงชาวอีสานก่อนแต่งงานมีความเป็นอยูดี่ พบวา่
ส่วนใหญ่ มีความเป็นอยูท่ี่ยากจนบา้งและบา้งครอบครัวมีฐานะท่ีดีข้ึน เม่ือวถีิการด ารงชีวติ
เปล่ียนไป กลายเป็นบริโภคนิยม ท าใหเ้กิดค่านิยมเร่ือง การแต่งงานกบัชาวต่างชาติในกลุ่มหญิงไทย 
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โดยเฉพาะชาวยโุรป และอเมริกา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือเป็นค่านิยมใหม่ในการสร้าง
ครอบครัวและมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน (Tosakul, 2010: 179-200) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมคือ เศรษฐกิจครัวเรือนของ
ผูห้ญิงท่ีสมรส ขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งการมีทรัพยสิ์น มี
ความสามารถในการจุนเจือ ครอบครัว และมีท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพิ่มข้ึน ตลอดจนเคร่ืองอ านวย 
ความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรือมีกิจการเป็นของตนเอง (Prompakping et al, 2548: 
23) นอกจากน้ี ยงัพบวา่แรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจ ถือเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ห้ญิงจากประเทศก าลงั
พฒันา ตดัสินใจสมรสขา้มวฒันธรรมและผูห้ญิงรับรู้วา่ สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ึนเม่ือ
ไดส้มรสกบัชาวตะวนัตก (Borjas, 1989: 457-485) อีกทั้งผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมี 
ความพึงพอใจท่ีจะใชชี้วติคู่ร่วมกบัสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรือนของผูห้ญิงไดรั้บความสุข 
สะดวกสบายดว้ย (Adulakul, 2006: 296-311)  

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสะท้อนว่า การสมรสข้ามวฒันธรรมไม่ได้น ามาซ่ึง
สถานะ เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูข่องผูห้ญิงดีข้ึน เพียงอยา่งเดียว ผูว้จิยัจึงเช่ือวา่  
การสมรสขา้มวฒันธรรม อาจน ามาซ่ึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดอ้ยลงดว้ยเช่นกนั ผล
การศึกษาจะก่อให้เกิดความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน และความเป็นอยู่
ของครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนใน 
การช่วยเหลือครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมให้สอดคลอ้งตามสถานะทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู ่

อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์การสมรสขา้มวฒันธรรมยงัส่งผลต่อขอ้จ ากดัในการท านิติกรรม
ในเชิงกฎหมาย เช่น การท่ีสามีชาวต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยาคนไทย โดยเดินทางกลบัประเทศของ
ตนและไม่กลบัมา ประเทศไทยอีก ท าใหผู้ห้ญิงไทยไม่สามารถท านิติกรรมบางอยา่งท่ีกฎหมาย
ก าหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรส เช่น นิติกรรมการซ้ือขาย อสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัการท่ีผูห้ญิงไทยบางราย ถูกบงัคบัจากคู่ครองของตนใหอ้อกไปหางาน
ท านอกบา้น โดยการบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ ซ่ึงหากไม่ยนิยอม ก็จะถูกท าร้ายร่างกายอีกดว้ย 
(Aryuwat et al, 2011: 2)  

ดงันั้น ผูว้ิจยัสนใจจะท างานวิจยัน้ีจะศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงาน
ขา้มวฒันธรรมอนัเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม วฒันธรรม ดงักล่าว จึงเป็นท่ี

น่าสนใจศึกษาการแต่งงานขา้มวฒันธรรมเหล่านั้น ลกัษณะและสาเหตุ การแต่งงานของพวกเขามี
ลกัษณะการแต่งงานเป็นอยา่งไรมาจากอะไร ผลกระทบท่ีมีต่อวถีิการด าเนินชีวติของบุคคลเหล่าน้ี 
โดยการแต่งงานกบัชาวต่างชาติของผูห้ญิง/ชายอีสานมนัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในวถีิชีวติท่ีเป็น
ทางเลือกท่ีเปิดกวา้งในสังคมปัจจุบนัท่ีพวกเขาจะเรียนรู้มนัและตดัสินใจดว้ยตวัของพวกเขาเอง และ
ทศันคติของครอบครัวและสังคมคิดอยา่งไรตลอดจนวถีิการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร
แนวทางใหก้ารคุม้ครองและหลกัประกนัของสตรีอีสานท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ 
 
 วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาวถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
2. ศึกษาปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
3. ศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม 
 

ข้อมูลจากการศึกษา 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาวจิยัในเชิงปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยงความรู้  หลกัการ
ทางพระพุทธศาสนา บุคคล และการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธจิตวทิยา ในศึกษาค่านิยมของผูห้ญิงไทย
ชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม โดยมีวธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาขอ้มูล เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรมจากพระไตรปิฎก หนงัสือ รายงาน
การวจิยั บทความ วทิยานิพนธ์ และเอกสารประกอบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจในวถีิ
ชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัและสาเหตุ
ของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม พร้อมกบัเสนอความคิดเห็นของผูว้จิยัเพื่อใหง้านวจิยัมี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
  
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
 หญิงไทยในภาคอีสาน จริงหรือไม่วา่ หญิงชาวอีสานก่อนแต่งงานมีความเป็นอยูดี่ พบวา่
ส่วนใหญ่ มีความเป็นอยูท่ี่ยากจนบา้งและบา้งครอบครัวมีฐานะท่ีดีข้ึน เม่ือวถีิการด ารงชีวติ
เปล่ียนไป กลายเป็นบริโภคนิยม ท าใหเ้กิดค่านิยมเร่ือง การแต่งงานกบัชาวต่างชาติในกลุ่มหญิงไทย 
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จากการวจิยัของนกัวจิยัหลายสถาบนัก็มีทั้งผลดีและผลเสีย เม่ือเด็กๆ รับรู้วา่การแต่งงานกบั
ชาวต่างชาติท าใชชี้วิตความเป็นอยูดี่ข้ึน ตอ้งการยกฐานะตวัเองข้ึนมาดว้ยวธีิน้ีเช่นกนั แนวคิด
ดงักล่าวเช่ือวา่พื้นฐานทางครอบครัวเป็นส่ิงท่ีส าคญั สภาพทางสังคมและการบริโภคนิยมเป็นตวัช่วย
ผลกัดนั ท าใหค้าดการณ์วา่แนวโนม้เยาวชนอยากแต่งงานกบัชาวต่างชาติมีสูงข้ึนช้ีใหเ้ห็นถึงทศันคติ
วา่คนเช่ือมโยงกบัสังคมวตัถุนิยมมากข้ึน เป็นตวักระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการมากข้ึน ใจร้อนมากข้ึน 
ไม่รอเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะแต่ตอ้งการจะใชว้ธีิน้ีแทนเรียกไดว้า่ “ใชเ้ศรษฐกิจเป็นตวัน า
สังคม”  ปัจจุบนัสังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รูปแบบใหม่ท่ีเป็นการสร้าง
ครอบครัวร่วมกบัชาวตะวนัตกหรือครอบครัวขา้มวฒันธรรม ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และทศันคติท่ีถูกหล่อหลอม
ดว้ยวถีิการด าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีเขา้มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่รูปแบบท่ีเคยเป็นมาในอดีต ปรากฏการณ์
การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกบัคู่สมรสชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปและ
อเมริกา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือเป็นค่านิยมใหม่ในการสร้างครอบครัวและมีจ านวนเพิ่ม
สูงข้ึน (Tosakul, 2010: 179-200) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม คือค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาว
อีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งการมีทรัพยสิ์น มีความสามารถในการจุนเจือครอบครัว และมีท่ีดินส่ิงปลูก
สร้างเพิ่มข้ึน ตลอดจนเคร่ืองอ านวยความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรือมีกิจการเป็น
ของตนเอง (Prompakping et al, 2548: 45) นอกจากน้ี ยงัพบวา่แรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจถือเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้ห้ญิงจากประเทศก าลงัพฒันาตดัสินใจสมรสขา้มวฒันธรรม และผูห้ญิงรับรู้วา่
สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ึนเม่ือไดส้มรสกบัชาวตะวนัตก (Borjas, 1989: 457-485)  อีกทั้ง
ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีความพึงพอใจท่ีจะใชชี้วติคู่ร่วมกบัสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรือน
ของผูห้ญิงไดรั้บความสุขสะดวกสบายดว้ย (Aedsakul, 2006: 296-311) 
 
ผลการวจัิย 

1.วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ วถีิชีวติผูห้ญิงชาวอีสาน
ท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมก่อนแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวิตเป็นแบบ

ธรรมดา  คือบริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารไทย  ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทาง
ประโยชน์ ใชส้อยเป็นหลกัไม่เนน้ความประณีต สวยงาม  เคร่ืองนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรียบง่าย  
ในงานบุญประเพณีจะแต่งตามสมยันิยมแต่ไม่โชวส์ัดส่วน  การรักษาโรคส่วนใหญ่ใชว้ิธีการพบ
แพทยต์ามโรงพยาบาลของรัฐบาล วถีิชีวติโดยทัว่ไปของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้ม
วฒันธรรมหลงัแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวติเป็นท่ีดีข้ึนมีการรับประทาน
อาหารผสมผสานกนั ระหวา่งของคนไทยกบัต่างชาติ ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนมีลกัษณะสีสัน
สวยงาม มีร้ัว มีบริเวณ รูปทรงทนัสมยัคลา้ยวฒันธรรมต่างชาติ เคร่ืองนุ่งห่มนิยมสวมกางเกงและ
เส้ือส าเร็จรูปท่ีหาช้ือไดต้ามทอ้งตลาดโดยเนน้การโชวส์ัดส่วน   การรักษาโรคส่วนใหญ่ใชว้ธีิการ
พบแพทยต์ามโรงพยาบาลของรัฐบาล  วถีิชีวติความ เป็นอยูส่ะดวกสบายมากยิง่ข้ึน การเปล่ียนแปลง
วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมหลงัแต่งงานกบัชาวต่างชาติ ตอ้งเดินทาง
ติดตามสามีตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมคือ ห่างเหินครอบครัวเดิม สภาพ
โภชนาการในครอบครัวเดิมดีข้ึน น ารายไดม้าใชจ่้ายในการบริโภคเคร่ืองอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน 
สามารถส่งสมาชิกในครอบครัวเรียนในระดบัสูงข้ึนเพราะมีรายไดป้ระจ าเดือน จนมีเงินเหลือ
ส าหรับเก็บออมมีการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาใช ้ ไดแ้ก่ พฒันาการแต่งกายเป็นแบบสากลมาก
ข้ึน วฒันธรรมการรับประทานอาหารเป็นแบบชาวตะวนัตก ท าใหเ้กิดการผสมกลมกลืนระหวา่ง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานกบัวฒันธรรมตะวนัตกและผูห้ญิงไทยชาวอีสานมีทศันคติท่ีดีต่อสามี
ชาวต่างชาติ รวมทั้งใหค้วามเคารพสามีและปฏิบติัตวัเป็นภรรยาท่ีดี 

2. ปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ เหตุผลส าคญัท่ีท าให้
ผูห้ญิงอีสานตดัสินใจเป็นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ ้ าซาก และความกตญัญู (ค่านิยมเร่ือง
การเป็นลูกสาวท่ีดีท่ีตอ้งเล้ียงดูพอ่แม่) เพราะการแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน 
มีเงิน โอกาส และความมัน่คงในชีวติมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญิงกลุ่มน้ีอธิบายวา่ 
เงินไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีท าใหต้นตดัสินใจแต่งงานกบัผูช้ายต่างชาติ  เหตุผลท่ีส าคญัมากเช่นกนัก็คือ 
ผูช้ายต่างชาติไม่ยดึติดกบัอดีตและพรหมจรรยข์องผูห้ญิง ใหเ้กียรติผูห้ญิง และมีความรับผดิชอบสูง
กวา่ผูช้ายไทย  ผูห้ญิงบางคนท่ีผา่นการแต่งงานมาแลว้ เป็นหมา้ยและมีลูกติด กล่าววา่ เป็นเหมือน 
“ปาฏิหาริย”์ ท่ีร่างกายของตนยงัมีคุณค่าอยู ่และมีอ านาจข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง 

การแต่งงานใชชี้วิตร่วมกนัระหวา่งคนท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมเดียวกนันั้นเป็นเร่ืองยาก
อยูแ่ลว้ การแต่งงานขา้มวฒันธรรมระหวา่งคนท่ีมีภูมิหลงัทางภาษา ศาสนา วฒันธรรม ตลอดจน
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จากการวจิยัของนกัวจิยัหลายสถาบนัก็มีทั้งผลดีและผลเสีย เม่ือเด็กๆ รับรู้วา่การแต่งงานกบั
ชาวต่างชาติท าใชชี้วิตความเป็นอยูดี่ข้ึน ตอ้งการยกฐานะตวัเองข้ึนมาดว้ยวธีิน้ีเช่นกนั แนวคิด
ดงักล่าวเช่ือวา่พื้นฐานทางครอบครัวเป็นส่ิงท่ีส าคญั สภาพทางสังคมและการบริโภคนิยมเป็นตวัช่วย
ผลกัดนั ท าใหค้าดการณ์วา่แนวโนม้เยาวชนอยากแต่งงานกบัชาวต่างชาติมีสูงข้ึนช้ีใหเ้ห็นถึงทศันคติ
วา่คนเช่ือมโยงกบัสังคมวตัถุนิยมมากข้ึน เป็นตวักระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการมากข้ึน ใจร้อนมากข้ึน 
ไม่รอเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะแต่ตอ้งการจะใชว้ธีิน้ีแทนเรียกไดว้า่ “ใชเ้ศรษฐกิจเป็นตวัน า
สังคม”  ปัจจุบนัสังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รูปแบบใหม่ท่ีเป็นการสร้าง
ครอบครัวร่วมกบัชาวตะวนัตกหรือครอบครัวขา้มวฒันธรรม ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และทศันคติท่ีถูกหล่อหลอม
ดว้ยวถีิการด าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีเขา้มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่รูปแบบท่ีเคยเป็นมาในอดีต ปรากฏการณ์
การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกบัคู่สมรสชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปและ
อเมริกา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือเป็นค่านิยมใหม่ในการสร้างครอบครัวและมีจ านวนเพิ่ม
สูงข้ึน (Tosakul, 2010: 179-200) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม คือค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาว
อีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทั้งการมีทรัพยสิ์น มีความสามารถในการจุนเจือครอบครัว และมีท่ีดินส่ิงปลูก
สร้างเพิ่มข้ึน ตลอดจนเคร่ืองอ านวยความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรือมีกิจการเป็น
ของตนเอง (Prompakping et al, 2548: 45) นอกจากน้ี ยงัพบวา่แรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจถือเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้ห้ญิงจากประเทศก าลงัพฒันาตดัสินใจสมรสขา้มวฒันธรรม และผูห้ญิงรับรู้วา่
สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ึนเม่ือไดส้มรสกบัชาวตะวนัตก (Borjas, 1989: 457-485)  อีกทั้ง
ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีความพึงพอใจท่ีจะใชชี้วติคู่ร่วมกบัสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรือน
ของผูห้ญิงไดรั้บความสุขสะดวกสบายดว้ย (Aedsakul, 2006: 296-311) 
 
ผลการวจัิย 

1.วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ วถีิชีวติผูห้ญิงชาวอีสาน
ท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมก่อนแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวิตเป็นแบบ

ธรรมดา  คือบริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารไทย  ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทาง
ประโยชน์ ใชส้อยเป็นหลกัไม่เนน้ความประณีต สวยงาม  เคร่ืองนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรียบง่าย  
ในงานบุญประเพณีจะแต่งตามสมยันิยมแต่ไม่โชวส์ัดส่วน  การรักษาโรคส่วนใหญ่ใชว้ิธีการพบ
แพทยต์ามโรงพยาบาลของรัฐบาล วถีิชีวติโดยทัว่ไปของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้ม
วฒันธรรมหลงัแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวติเป็นท่ีดีข้ึนมีการรับประทาน
อาหารผสมผสานกนั ระหวา่งของคนไทยกบัต่างชาติ ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนมีลกัษณะสีสัน
สวยงาม มีร้ัว มีบริเวณ รูปทรงทนัสมยัคลา้ยวฒันธรรมต่างชาติ เคร่ืองนุ่งห่มนิยมสวมกางเกงและ
เส้ือส าเร็จรูปท่ีหาช้ือไดต้ามทอ้งตลาดโดยเนน้การโชวส์ัดส่วน   การรักษาโรคส่วนใหญ่ใชว้ธีิการ
พบแพทยต์ามโรงพยาบาลของรัฐบาล  วถีิชีวติความ เป็นอยูส่ะดวกสบายมากยิง่ข้ึน การเปล่ียนแปลง
วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรมหลงัแต่งงานกบัชาวต่างชาติ ตอ้งเดินทาง
ติดตามสามีตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมคือ ห่างเหินครอบครัวเดิม สภาพ
โภชนาการในครอบครัวเดิมดีข้ึน น ารายไดม้าใชจ่้ายในการบริโภคเคร่ืองอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน 
สามารถส่งสมาชิกในครอบครัวเรียนในระดบัสูงข้ึนเพราะมีรายไดป้ระจ าเดือน จนมีเงินเหลือ
ส าหรับเก็บออมมีการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาใช ้ ไดแ้ก่ พฒันาการแต่งกายเป็นแบบสากลมาก
ข้ึน วฒันธรรมการรับประทานอาหารเป็นแบบชาวตะวนัตก ท าใหเ้กิดการผสมกลมกลืนระหวา่ง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานกบัวฒันธรรมตะวนัตกและผูห้ญิงไทยชาวอีสานมีทศันคติท่ีดีต่อสามี
ชาวต่างชาติ รวมทั้งใหค้วามเคารพสามีและปฏิบติัตวัเป็นภรรยาท่ีดี 

2. ปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ เหตุผลส าคญัท่ีท าให้
ผูห้ญิงอีสานตดัสินใจเป็นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ ้ าซาก และความกตญัญู (ค่านิยมเร่ือง
การเป็นลูกสาวท่ีดีท่ีตอ้งเล้ียงดูพอ่แม่) เพราะการแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน 
มีเงิน โอกาส และความมัน่คงในชีวติมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญิงกลุ่มน้ีอธิบายวา่ 
เงินไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีท าใหต้นตดัสินใจแต่งงานกบัผูช้ายต่างชาติ  เหตุผลท่ีส าคญัมากเช่นกนัก็คือ 
ผูช้ายต่างชาติไม่ยดึติดกบัอดีตและพรหมจรรยข์องผูห้ญิง ใหเ้กียรติผูห้ญิง และมีความรับผดิชอบสูง
กวา่ผูช้ายไทย  ผูห้ญิงบางคนท่ีผา่นการแต่งงานมาแลว้ เป็นหมา้ยและมีลูกติด กล่าววา่ เป็นเหมือน 
“ปาฏิหาริย”์ ท่ีร่างกายของตนยงัมีคุณค่าอยู ่และมีอ านาจข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง 

การแต่งงานใชชี้วิตร่วมกนัระหวา่งคนท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมเดียวกนันั้นเป็นเร่ืองยาก
อยูแ่ลว้ การแต่งงานขา้มวฒันธรรมระหวา่งคนท่ีมีภูมิหลงัทางภาษา ศาสนา วฒันธรรม ตลอดจน
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ทศันคติและค่านิยมแตกต่างกนั ยิง่เป็นเร่ืองยากข้ึนไปอีก  ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปรับตวัเขา้หากนัเพื่อ
ประคบัประคองใหชี้วติคู่อยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  อุปสรรคส าคญัในช่วงแรกคือเร่ืองภาษา บางคู่อยูก่นั 
3 เดือนโดยไม่ไดพู้ดกนัเลย เพราะพูดภาษาไม่ได ้ตอ้งส่ือสารกนัโดยใชภ้าษาใบแ้ละวาดรูปเอา แต่
โดยทัว่ไปแลว้สามีฝร่ังจะส่งภรรยาไปเรียนภาษา ซ่ึงผูห้ญิงเหล่าน้ีก็จะพูดไดค้ล่องมาก (แต่มกัอ่าน-
เขียนไม่ได)้ เม่ือปรับตวัไดแ้ลว้ ผูห้ญิงมกัจะหาช่องทางท าธุรกิจของตวัเอง เช่น เปิดร้านอาหาร ผบั 
บาร์เล็กๆ  

ชายฝร่ังท่ีแต่งงานกบัหญิงไทย ส่วนใหญ่เป็นชายชราท่ีผา่นการหยา่ร้างหรือภรรยาเดิม
เสียชีวติไปแลว้ รู้สึกวา้เหว ่และรู้สึกวา่ไดรั้บการเติมเตม็จากชีวติชุมชนแบบอีสาน  ความสัมพนัธ์
ของทั้งสองฝ่ายเป็นแบบเติมเตม็กนัและกนั ฝ่ายชายไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ส่วนฝ่ายหญิงก็ไดรั้บ
ความมัน่คงในชีวติ  สามีฝร่ังส่วนใหญ่เขา้ใจดีวา่ภรรยาของตนมีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่
นอ้งของเธอ  หลายคนท่ีไดม้าเยีย่มบา้นเกิดของภรรยาก็ประทบัใจวฒันธรรมไทย 

ผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัจะมีเหตุผลส่วนตวัในการตดัสินใจเลือกสามีท่ี
แตกต่างกนัไป แต่เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูห้ญิงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกสามีชาวต่างชาติ เม่ือ
ถูกถามวา่เป็น เพราะเหตุใดเธอจงเลือกสามีคนน้ี คือ เขาเป็นคนดี ไม่รังเกียจท่ีจะช่วยเหลือเธอและ
ครอบครัว เขาเขา้ใจ ให้เกียรติในทุกเร่ือง แต่ชาวต่างชาติบางคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นทุกคน 

ดงันั้น  ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจแต่งงานกบัชาวต่างชาติ การเตรียมการและเตรียมตวัท่ีดี
เป็นส่ิงส าคญัเพราะส่ิงน้ีเองจะเป็นเหมือนอาวธุประจ ากายไม่ใหใ้ครมาเอาเปรียบและท าร้ายท่านได้
โดยท่ีท่านไม่มีทางสู้ จะเห็นไดว้า่การแต่งงานกบัชาวต่างชาติไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีก
ต่อไปถา้หากท่านรู้วธีิการท่ีถูกตอ้งวา่ท่านควรจะเตรียมตวัอยา่งไร เลือกอยา่งไร และท าอยา่งไรกบั
ชีวติของท่าน และส่ิงน้ีเองท่ีจะบ่งบอกไดว้า่ท่านไดเ้ลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดและท าดีท่ีสุดใหก้บัชีวติของท่าน
แลว้หรือยงัผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เส้นทางการเขา้สู่การแต่งงานขา้มชาติมีหลายเส้นทางไดแ้ก่การพบ
รักดว้ยการน าพาของโชคชะตา การติดต่อผา่นเครือข่าย การไปท างานต่างประเทศ การแสวงหาตาม
แหล่งท่องเท่ียว และการติดต่อผา่นเอเยน่ต ์การแต่งงานกบัชาวตะวนัออก ส่วนใหญ่เกิดจากการพบ
รักดว้ยการน าพาของโชคชะตา ส่วนการแต่งงานกบัชาวตะวนัตกส่วนใหญ่เป็นความตั้งใจท่ีจะ
แสวงหา สามี และมีการใชช่้องทางหลายช่องทาง การวิจยัพบวา่ หญิงท่ีเขา้สู่การแต่งงานแมว้า่จะมี
สภาพในการด ารงชีวิตท่ีล าบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีจนท่ีสุดของชุมชน ภายหลงัจาการเขา้สู่ 
การแต่งงาน ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน โดยเฉพาะทรัพยากรทางวตัถุ และ 

การเปล่ียนสถานภาพทางสังคมและวฒันธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาว
ตะวนัออก มีการช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน และการลงทุนปรับปรุงหรือสร้างบา้นใหม่ 
มากกวา่หญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก การแต่งงานกบัชาวต่างชาติ เป็นเร่ืองท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ
และมิไดมี้การกีดกนั หรือมีทศันะในทางลบต่อการแต่งงาน และผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ 
ชุมชนไม่ค่อยพอใจกบัการประพฤติตวัในบางดา้น อยา่งเช่นการแต่งกายหรือการเล่นการพนนัของ
หญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก ใหคุ้ณค่าในเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจก มากกวา่กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัออก ทั้งกลุ่มท่ีแต่งงานกบั
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ต่างก็ยงัด ารงความสัมพนัธ์กบัครัวเรือนและชุมชนอยา่งดีต่อไป 
และในบางดา้นพบวา่ ความสัมพนัธ์มีมากข้ึน 

3. ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ การศึกษาถึง
ค่านิยมท่ีก าลงัเติบโตข้ึนของผูห้ญิงไทยท่ีแต่งงานกบัสามีชาวต่างชาติไดร้ะบุถึงแรงกระตุน้ทาง
วฒันธรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีก าลงัขบัเคล่ือนใหผู้ห้ญิงไทยเดินเขา้สู่การแต่งงานกบัชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกบัในสังคมอ่ืนๆ มนัเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูห้ญิงท่ีตอ้งการ “แต่งงานกบัชาวต่างชาติเพื่อ
ยกระดบัตนเองข้ึน” แน่นอนวา่น่ีคือคุณภาพท่ีเป็นปกติวสิัยท่ีก าลงัขบัเคล่ือนผูห้ญิงท่ีประสบ
ความส าเร็จทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ และในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปสู่การไม่แต่งงานหรือมอง
หาการแต่งงานกบัคู่ชีวติท่ีคู่ควรมากกวา่ ในการศึกษาวจิยัคน้พบวา่ ผูช้ายจ านวนมากท่ีมองหาภรรยา
ชาวไทยนั้น จะมีพื้นฐานความปลอดภยัทางการเงินท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงบ่อยคร้ังจะเก่ียวเน่ืองกนักบั 
การขาดการศึกษาดว้ย ท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มนกัธุรกิจชายท่ีเดินทางบ่อยและผูท่ี้ท  างานอยูใ่นงานบริการ
นานาชาติ ก็เขา้มาเป็นหน่ึงในส่วนน้ีดว้ยเช่นกนั แรงขบัทางอินเตอร์เน็ตและแรงขบัทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัน้ีไดเ้ปิดโอกาสในเร่ืองแนวความคิดของการมีสามีชาวต่างชาติต่อผูห้ญิงไทยซ่ึงก าลงัมองหา
สามีเพื่อเขา้เป็นส่วนหน่ึง ในครอบครัวท่ีใหค้วามส าคญัแก่ญาติทางฝ่ายหญิงแบบไทยแท ้
นอกเหนือไปจากนั้น การเพิ่มข้ึนของเวลาวา่งและระดบัการศึกษาในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูห้ญิงไทยไดเ้พิ่มจ านวนของผูห้ญิงไทยท่ีอยูเ่ป็นโสด เพื่อรอการแต่งงานกบัคู่ครองท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองมากข้ึนอีกดว้ยตามประเพณีปฏิบติัแลว้ ผูช้ายไทยมกัจะมองหาภรรยาหรือคู่ครองท่ีเป็นสาว
บริสุทธ์ิและไม่เคยผา่นการใชชี้วติร่วมกบัชายใดมาก่อน ความลม้เหลวของการแต่งงานและ 
ความกดดนัทางเศรษฐกิจ ไดเ้พิ่มจ านวนการเลิกรามากข้ึนในประเทศไทยเช่นเดียวกบัในส่วนอ่ืน
ของโลก ผูห้ญิงท่ีผา่นการหยา่ร้างท่ีสืบเน่ืองมาจากผลของความลม้เหลวนั้นไดส้ร้างส่วนท่ีส าคญัของ
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ทศันคติและค่านิยมแตกต่างกนั ยิง่เป็นเร่ืองยากข้ึนไปอีก  ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปรับตวัเขา้หากนัเพื่อ
ประคบัประคองใหชี้วติคู่อยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  อุปสรรคส าคญัในช่วงแรกคือเร่ืองภาษา บางคู่อยูก่นั 
3 เดือนโดยไม่ไดพู้ดกนัเลย เพราะพูดภาษาไม่ได ้ตอ้งส่ือสารกนัโดยใชภ้าษาใบแ้ละวาดรูปเอา แต่
โดยทัว่ไปแลว้สามีฝร่ังจะส่งภรรยาไปเรียนภาษา ซ่ึงผูห้ญิงเหล่าน้ีก็จะพูดไดค้ล่องมาก (แต่มกัอ่าน-
เขียนไม่ได)้ เม่ือปรับตวัไดแ้ลว้ ผูห้ญิงมกัจะหาช่องทางท าธุรกิจของตวัเอง เช่น เปิดร้านอาหาร ผบั 
บาร์เล็กๆ  

ชายฝร่ังท่ีแต่งงานกบัหญิงไทย ส่วนใหญ่เป็นชายชราท่ีผา่นการหยา่ร้างหรือภรรยาเดิม
เสียชีวติไปแลว้ รู้สึกวา้เหว ่และรู้สึกวา่ไดรั้บการเติมเตม็จากชีวติชุมชนแบบอีสาน  ความสัมพนัธ์
ของทั้งสองฝ่ายเป็นแบบเติมเตม็กนัและกนั ฝ่ายชายไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ส่วนฝ่ายหญิงก็ไดรั้บ
ความมัน่คงในชีวติ  สามีฝร่ังส่วนใหญ่เขา้ใจดีวา่ภรรยาของตนมีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่
นอ้งของเธอ  หลายคนท่ีไดม้าเยีย่มบา้นเกิดของภรรยาก็ประทบัใจวฒันธรรมไทย 

ผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัจะมีเหตุผลส่วนตวัในการตดัสินใจเลือกสามีท่ี
แตกต่างกนัไป แต่เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูห้ญิงใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกสามีชาวต่างชาติ เม่ือ
ถูกถามวา่เป็น เพราะเหตุใดเธอจงเลือกสามีคนน้ี คือ เขาเป็นคนดี ไม่รังเกียจท่ีจะช่วยเหลือเธอและ
ครอบครัว เขาเขา้ใจ ให้เกียรติในทุกเร่ือง แต่ชาวต่างชาติบางคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นทุกคน 

ดงันั้น  ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจแต่งงานกบัชาวต่างชาติ การเตรียมการและเตรียมตวัท่ีดี
เป็นส่ิงส าคญัเพราะส่ิงน้ีเองจะเป็นเหมือนอาวธุประจ ากายไม่ใหใ้ครมาเอาเปรียบและท าร้ายท่านได้
โดยท่ีท่านไม่มีทางสู้ จะเห็นไดว้า่การแต่งงานกบัชาวต่างชาติไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีก
ต่อไปถา้หากท่านรู้วธีิการท่ีถูกตอ้งวา่ท่านควรจะเตรียมตวัอยา่งไร เลือกอยา่งไร และท าอยา่งไรกบั
ชีวติของท่าน และส่ิงน้ีเองท่ีจะบ่งบอกไดว้า่ท่านไดเ้ลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดและท าดีท่ีสุดใหก้บัชีวติของท่าน
แลว้หรือยงัผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เส้นทางการเขา้สู่การแต่งงานขา้มชาติมีหลายเส้นทางไดแ้ก่การพบ
รักดว้ยการน าพาของโชคชะตา การติดต่อผา่นเครือข่าย การไปท างานต่างประเทศ การแสวงหาตาม
แหล่งท่องเท่ียว และการติดต่อผา่นเอเยน่ต ์การแต่งงานกบัชาวตะวนัออก ส่วนใหญ่เกิดจากการพบ
รักดว้ยการน าพาของโชคชะตา ส่วนการแต่งงานกบัชาวตะวนัตกส่วนใหญ่เป็นความตั้งใจท่ีจะ
แสวงหา สามี และมีการใชช่้องทางหลายช่องทาง การวิจยัพบวา่ หญิงท่ีเขา้สู่การแต่งงานแมว้า่จะมี
สภาพในการด ารงชีวิตท่ีล าบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีจนท่ีสุดของชุมชน ภายหลงัจาการเขา้สู่ 
การแต่งงาน ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน โดยเฉพาะทรัพยากรทางวตัถุ และ 

การเปล่ียนสถานภาพทางสังคมและวฒันธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาว
ตะวนัออก มีการช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน และการลงทุนปรับปรุงหรือสร้างบา้นใหม่ 
มากกวา่หญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก การแต่งงานกบัชาวต่างชาติ เป็นเร่ืองท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ
และมิไดมี้การกีดกนั หรือมีทศันะในทางลบต่อการแต่งงาน และผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ 
ชุมชนไม่ค่อยพอใจกบัการประพฤติตวัในบางดา้น อยา่งเช่นการแต่งกายหรือการเล่นการพนนัของ
หญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัตก ใหคุ้ณค่าในเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจก มากกวา่กลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัชาวตะวนัออก ทั้งกลุ่มท่ีแต่งงานกบั
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ต่างก็ยงัด ารงความสัมพนัธ์กบัครัวเรือนและชุมชนอยา่งดีต่อไป 
และในบางดา้นพบวา่ ความสัมพนัธ์มีมากข้ึน 

3. ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม พบวา่ การศึกษาถึง
ค่านิยมท่ีก าลงัเติบโตข้ึนของผูห้ญิงไทยท่ีแต่งงานกบัสามีชาวต่างชาติไดร้ะบุถึงแรงกระตุน้ทาง
วฒันธรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีก าลงัขบัเคล่ือนใหผู้ห้ญิงไทยเดินเขา้สู่การแต่งงานกบัชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกบัในสังคมอ่ืนๆ มนัเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูห้ญิงท่ีตอ้งการ “แต่งงานกบัชาวต่างชาติเพื่อ
ยกระดบัตนเองข้ึน” แน่นอนวา่น่ีคือคุณภาพท่ีเป็นปกติวสิัยท่ีก าลงัขบัเคล่ือนผูห้ญิงท่ีประสบ
ความส าเร็จทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ และในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปสู่การไม่แต่งงานหรือมอง
หาการแต่งงานกบัคู่ชีวติท่ีคู่ควรมากกวา่ ในการศึกษาวจิยัคน้พบวา่ ผูช้ายจ านวนมากท่ีมองหาภรรยา
ชาวไทยนั้น จะมีพื้นฐานความปลอดภยัทางการเงินท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงบ่อยคร้ังจะเก่ียวเน่ืองกนักบั 
การขาดการศึกษาดว้ย ท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มนกัธุรกิจชายท่ีเดินทางบ่อยและผูท่ี้ท  างานอยูใ่นงานบริการ
นานาชาติ ก็เขา้มาเป็นหน่ึงในส่วนน้ีดว้ยเช่นกนั แรงขบัทางอินเตอร์เน็ตและแรงขบัทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัน้ีไดเ้ปิดโอกาสในเร่ืองแนวความคิดของการมีสามีชาวต่างชาติต่อผูห้ญิงไทยซ่ึงก าลงัมองหา
สามีเพื่อเขา้เป็นส่วนหน่ึง ในครอบครัวท่ีใหค้วามส าคญัแก่ญาติทางฝ่ายหญิงแบบไทยแท ้
นอกเหนือไปจากนั้น การเพิ่มข้ึนของเวลาวา่งและระดบัการศึกษาในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูห้ญิงไทยไดเ้พิ่มจ านวนของผูห้ญิงไทยท่ีอยูเ่ป็นโสด เพื่อรอการแต่งงานกบัคู่ครองท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองมากข้ึนอีกดว้ยตามประเพณีปฏิบติัแลว้ ผูช้ายไทยมกัจะมองหาภรรยาหรือคู่ครองท่ีเป็นสาว
บริสุทธ์ิและไม่เคยผา่นการใชชี้วติร่วมกบัชายใดมาก่อน ความลม้เหลวของการแต่งงานและ 
ความกดดนัทางเศรษฐกิจ ไดเ้พิ่มจ านวนการเลิกรามากข้ึนในประเทศไทยเช่นเดียวกบัในส่วนอ่ืน
ของโลก ผูห้ญิงท่ีผา่นการหยา่ร้างท่ีสืบเน่ืองมาจากผลของความลม้เหลวนั้นไดส้ร้างส่วนท่ีส าคญัของ
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ประชากรของผูห้ญิงไทยท่ีมองหาสามีชาวต่างชาติ น่ีเป็นกรณีเฉพาะท่ีซ่ึงผูห้ญิงจะมีระดบัของ
การศึกษาท่ีสูงกวา่ 

 
อภิปรายผล 

 ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม สถาบนัครอบครัวใน
ภาคอีสาน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกแต่งงานกบัชาวต่างชาติไดมี้การเปล่ียนแปลงความคิดและ
พฤติกรรมในการเลือกคู่ครองไปอยา่งส้ินเชิง ในสังคมอีสานดั้งเดิม พ่อแม่มกัจะเป็นผูห้าคู่ครอง
ใหก้บับุตรหลาน การแต่งงานมกัจะเป็นการจดัหาโดยพอ่แม ่บ่อยคร้ังเป็นลกัษณะคลุมถุงชน แต่ใน
ปัจจุบนัน้ี สังคมอีสานก าลงัเปล่ียนค่านิยมทางดา้นการเลือกคู่ครองโดยในการเลือกคู่ครองจะให้
ความส าคญักบัความรักนอ้ยลงมุ่งค านึงถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็นหลกัท าใหห้ญิงไทยสามารถ
ตดัสินใจแต่งงานกบัสามีฝร่ังได ้ทั้ง ๆ ท่ีบางคู่อาจไม่เคยพบกนัมาก่อนวนัแต่งงานเลย ท่ีเป็นเช่นน้ี 
เพราะสาวชาวอีสานท่ีมีสามีเป็นฝร่ังคิดวา่ หากสามีตนเองมีเงินคนในหมู่บา้นก็ยอมรับนบัถือเอง  

“ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือ หญิงท่ีแต่งงานกบัฝร่ังน้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวติ 
ความเป็นอยู่ดีข้ึนกว่าเดิม มีเงินฝากในธนาคาร มีเคร่ืองประดบั สร้อย แหวน ทองติดตวัมากข้ึน มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินภายใตช่ื้อของภรรยา มีการปลูกบา้นหรือต่อเติมบา้นใหม่ในรูปทรงตะวนัตกมาก
ข้ึน อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงินจากสามีชาวต่างชาติ ผลท าให้คนในชุมชน
เกือบ 90% พูดวา่ หากมีลูกสาวก็อยากจะให้แต่งงานกบัชาวต่างชาติ เสียดายท่ีลูกยงัเด็กอยู ่โตไม่ทนั 
ไม่อยา่งนั้นก็จะใหแ้ต่งงานกบัชาวต่างชาติเช่นกนั”  

การแต่งงานขา้มชาติส่งผลใหเ้กิดความอ่อนแอและขาดความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้น 
การใชภ้าษากบัเด็กรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกคร่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากพอ่แม่มีการใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยใน
การส่ือสารกบับุตรมากข้ึน ท าใหบุ้ตรหรือเด็กรุ่นใหม่สับสนในการใชภ้าษาและไม่มีความคล่องหรือ
เช่ียวชาญภาษาใดภาษาหน่ึง ไม่วา่จะเป็นไทยหรือองักฤษ ในส่วนของภาษาองักฤษเด็กก็จะใชภ้าษา
พื้น ๆ เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัเท่านั้น ไม่มีโอกาสท่ีจะไดใ้ชค้  าหรือสนทนาในเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมแต่
อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะขีดระดบัการศึกษาของพอ่แม่และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัในชุมชนไม่มี
บริบทพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นภาษาหรือปรัชญาแนวคิดทั้งไทยและองักฤษแต่อยา่ง
ใด อีกทั้งในหลายพื้นท่ีมีฝร่ังมาอยูก่นัมาก ในหลายหมู่บา้นจะมีการติดป้ายบอกช่ือสินคา้และราคา
สินคา้เป็นภาษาองักฤษ ในร้านขายอาหารก็จะมีช่ืออาหารหรือรายการอาหารและราคาเป็น

ภาษาองักฤษซ่ึงปรากฏการณ์น้ีเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ในชนบทท่ีมีเขยฝร่ัง
มาก ๆ ภาษาองักฤษเร่ิมมีบทบาทและท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารแทนภาษาไทยดงัจะเห็น
ไดว้า่ ในหมู่บา้นท่ีมีเขยฝร่ังอยูก่นัมาก ๆ ก็จะมีการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการคา้ขายระหวา่ง
คนไทยกบัเขยฝร่ัง การซ้ือขายสินคา้ระหวา่งเมียฝร่ังกบัคนไทยผูข้ายสินคา้ จึงเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามล าพงัโดยขาดองคป์ระกอบของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมดงัแต่ก่อน เพราะพบวา่ 
ค่านิยมของการตอ้งการใหลู้กหลานแต่งงานกบัฝร่ังชาวต่างชาตินั้นมีผลกระทบไปถึงคนรุ่นวยัท่ี
คาดคิดวา่น่าจะเป็นรุ่นวยัท่ีอนุรักษ ์ความคิดและขนบธรรมเนียมดงัเดิมของสังคมไว ้แต่ในความเป็น
จริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น ปู่ยา่ตายายในหมู่บา้นทุกคนลว้นอยากจะใหลู้กหลานแต่งงานกบัคนต่างชาติ  

“ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มองวา่การแต่งงานกบัฝร่ังเป็นการลดภาระของผูสู้งอาย ุ
เน่ืองจากปัจจุบนัคนไทยหากแต่งงานกนัเอง เวลามีลูกเตา้ก็มกัจะเอามาใหปู่้ยา่ตายายเล้ียง แต่หากได้
ลูกเขยฝร่ังก็จะเอาลูกหลานไปเล้ียงเมืองนอก หากไม่เอาไปเล้ียงก็มีเงินมากพอท่ีจะจา้งพี่เล้ียงมาดูแล 
ท าใหไ้ม่เป็นภาระแก่ผูสู้งอาย ุไม่เพียงแต่ปู่ยา่ตายายตอ้งการสนบัสนุนใหลู้กหลานตวัเองแต่งงานกบั
ชาวต่างชาติเท่านั้น แมแ้ต่เด็ก ผูห้ญิงเอง พอเขา้ไปถามวา่โตข้ึนหนูอยากจะเป็นอะไร เขาบอกวา่ หนู
อยากจะนัง่เคร่ืองบินไปเมืองนอก แลว้ไปมีสามีเป็นชาวต่างชาติ” 

 
สรุปผลวจัิย 

วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม วถีิชีวติผูห้ญิงชาวอีสานท่ี
แต่งงานขา้มวฒันธรรมก่อนแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวติเป็นแบบธรรมดา
คือบริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารไทย  ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทาง
ประโยชน์ ใชส้อยเป็นหลกัไม่เนน้ความประณีต สวยงาม  เคร่ืองนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรียบง่าย 
ปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม เหตุผลส าคญัท่ีท าใหผู้ห้ญิงอีสานตดัสินใจ
เป็นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ ้ าซาก และความกตญัญู (ค่านิยมเร่ืองการเป็นลูกสาวท่ีดีท่ี
ตอ้งเล้ียงดูพ่อแม่) เพราะการแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน มีเงิน โอกาส และ
ความมัน่คงในชีวติมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้ม
วฒันธรรม ผูห้ญิงท่ีตอ้งการแต่งงานกบัชาวต่างชาติเพื่อยกระดบัตนเองใหสู้งข้ึน ประสบความส าเร็จ
ทางเศรษฐกิจ มีชีวติท่ีมัง่คง 
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ประชากรของผูห้ญิงไทยท่ีมองหาสามีชาวต่างชาติ น่ีเป็นกรณีเฉพาะท่ีซ่ึงผูห้ญิงจะมีระดบัของ
การศึกษาท่ีสูงกวา่ 

 
อภิปรายผล 

 ค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรม สถาบนัครอบครัวใน
ภาคอีสาน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกแต่งงานกบัชาวต่างชาติไดมี้การเปล่ียนแปลงความคิดและ
พฤติกรรมในการเลือกคู่ครองไปอยา่งส้ินเชิง ในสังคมอีสานดั้งเดิม พ่อแม่มกัจะเป็นผูห้าคู่ครอง
ใหก้บับุตรหลาน การแต่งงานมกัจะเป็นการจดัหาโดยพอ่แม ่บ่อยคร้ังเป็นลกัษณะคลุมถุงชน แต่ใน
ปัจจุบนัน้ี สังคมอีสานก าลงัเปล่ียนค่านิยมทางดา้นการเลือกคู่ครองโดยในการเลือกคู่ครองจะให้
ความส าคญักบัความรักนอ้ยลงมุ่งค านึงถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็นหลกัท าใหห้ญิงไทยสามารถ
ตดัสินใจแต่งงานกบัสามีฝร่ังได ้ทั้ง ๆ ท่ีบางคู่อาจไม่เคยพบกนัมาก่อนวนัแต่งงานเลย ท่ีเป็นเช่นน้ี 
เพราะสาวชาวอีสานท่ีมีสามีเป็นฝร่ังคิดวา่ หากสามีตนเองมีเงินคนในหมู่บา้นก็ยอมรับนบัถือเอง  

“ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือ หญิงท่ีแต่งงานกบัฝร่ังน้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวติ 
ความเป็นอยู่ดีข้ึนกว่าเดิม มีเงินฝากในธนาคาร มีเคร่ืองประดบั สร้อย แหวน ทองติดตวัมากข้ึน มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินภายใตช่ื้อของภรรยา มีการปลูกบา้นหรือต่อเติมบา้นใหม่ในรูปทรงตะวนัตกมาก
ข้ึน อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงินจากสามีชาวต่างชาติ ผลท าให้คนในชุมชน
เกือบ 90% พูดวา่ หากมีลูกสาวก็อยากจะให้แต่งงานกบัชาวต่างชาติ เสียดายท่ีลูกยงัเด็กอยู ่โตไม่ทนั 
ไม่อยา่งนั้นก็จะใหแ้ต่งงานกบัชาวต่างชาติเช่นกนั”  

การแต่งงานขา้มชาติส่งผลใหเ้กิดความอ่อนแอและขาดความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้น 
การใชภ้าษากบัเด็กรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกคร่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากพอ่แม่มีการใชภ้าษาองักฤษปนภาษาไทยใน
การส่ือสารกบับุตรมากข้ึน ท าใหบุ้ตรหรือเด็กรุ่นใหม่สับสนในการใชภ้าษาและไม่มีความคล่องหรือ
เช่ียวชาญภาษาใดภาษาหน่ึง ไม่วา่จะเป็นไทยหรือองักฤษ ในส่วนของภาษาองักฤษเด็กก็จะใชภ้าษา
พื้น ๆ เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัเท่านั้น ไม่มีโอกาสท่ีจะไดใ้ชค้  าหรือสนทนาในเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมแต่
อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะขีดระดบัการศึกษาของพอ่แม่และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัในชุมชนไม่มี
บริบทพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นภาษาหรือปรัชญาแนวคิดทั้งไทยและองักฤษแต่อยา่ง
ใด อีกทั้งในหลายพื้นท่ีมีฝร่ังมาอยูก่นัมาก ในหลายหมู่บา้นจะมีการติดป้ายบอกช่ือสินคา้และราคา
สินคา้เป็นภาษาองักฤษ ในร้านขายอาหารก็จะมีช่ืออาหารหรือรายการอาหารและราคาเป็น

ภาษาองักฤษซ่ึงปรากฏการณ์น้ีเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ในชนบทท่ีมีเขยฝร่ัง
มาก ๆ ภาษาองักฤษเร่ิมมีบทบาทและท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารแทนภาษาไทยดงัจะเห็น
ไดว้า่ ในหมู่บา้นท่ีมีเขยฝร่ังอยูก่นัมาก ๆ ก็จะมีการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการคา้ขายระหวา่ง
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ท าใหไ้ม่เป็นภาระแก่ผูสู้งอาย ุไม่เพียงแต่ปู่ยา่ตายายตอ้งการสนบัสนุนใหลู้กหลานตวัเองแต่งงานกบั
ชาวต่างชาติเท่านั้น แมแ้ต่เด็ก ผูห้ญิงเอง พอเขา้ไปถามวา่โตข้ึนหนูอยากจะเป็นอะไร เขาบอกวา่ หนู
อยากจะนัง่เคร่ืองบินไปเมืองนอก แลว้ไปมีสามีเป็นชาวต่างชาติ” 

 
สรุปผลวจัิย 

วถีิชีวติของผูห้ญิงไทยชาวอีสานท่ีแต่งงานขา้มวฒันธรรม วถีิชีวติผูห้ญิงชาวอีสานท่ี
แต่งงานขา้มวฒันธรรมก่อนแต่งงานกบัชาวต่างชาติ มีปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวติเป็นแบบธรรมดา
คือบริโภคอาหารท่ีเป็นอาหารไทย  ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั สร้างข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทาง
ประโยชน์ ใชส้อยเป็นหลกัไม่เนน้ความประณีต สวยงาม  เคร่ืองนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรียบง่าย 
ปัจจยัและสาเหตุของการตดัสินใจแต่งงานขา้มวฒันธรรม เหตุผลส าคญัท่ีท าใหผู้ห้ญิงอีสานตดัสินใจ
เป็นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ ้ าซาก และความกตญัญู (ค่านิยมเร่ืองการเป็นลูกสาวท่ีดีท่ี
ตอ้งเล้ียงดูพ่อแม่) เพราะการแต่งงานกบัชาวต่างชาติมกัท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน มีเงิน โอกาส และ
ความมัน่คงในชีวติมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้ม
วฒันธรรม ผูห้ญิงท่ีตอ้งการแต่งงานกบัชาวต่างชาติเพื่อยกระดบัตนเองใหสู้งข้ึน ประสบความส าเร็จ
ทางเศรษฐกิจ มีชีวติท่ีมัง่คง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปปฏิบติั 

1) การแต่งงานขา้มวฒันธรรมไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
เป็นประเด็นหลกัอยา่งท่ีสังคมมองพวกเขาเท่านั้น แต่เกิดจากโอกาสท่ีพวกเขาพบกนัและมีความรัก
ความเอ้ืออาทรท่ีพวกเขามีต่อกนั จึงสามารถแต่งงานและอยูอ่าศยัดว้ยกนัได ้

2) ควรส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศในระดบัพื้นฐานใหท้ัว่ถึงมากข้ึนและ 
การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติทั้งตะวนัตกและตะวนัออก เพื่อเป็นพื้นฐาน 
การเรียนรู้เก่ียวกบัเพื่อนร่วมโลกท่ีไร้พรมแดนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมและการแต่งงาน
ขา้มวฒันธรรมในอนาคต 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ ในการท าวิจยัในดา้นอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

และสัมพนัธ์กบัค่านิยมของผูห้ญิงไทยชาวอีสานกบัการแต่งงานขา้มวฒันธรรมดงัน้ี  
1) ศึกษาผลกระทบจากการแต่งงานขา้มวฒันธรรมในชุมชนชนบทและเมืองของผู ้

หญิงไทยชาวอีสาน 
2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการแต่งงานขา้มวฒันธรรมในการใชชี้วิตในต่างแดนของ

ผูห้ญิงไทยชาวอีสาน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้
ท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นส่ือการน าเสนอเพื่อการต่อสู้และต่อรองทางสังคมและวฒันธรรมภายใน
บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้อนัเป็นพื้นท่ีแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรมสังคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัใน
บริเวณน้ี 
  ต  านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีบทบาทอยา่งยิง่ต่อการครอบครองพื้นท่ี และการสร้างพื้นท่ี
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ต านานประจ าถิ่นทุ่งกลุาร้องไห้: เร่ืองเล่าเชิงนิเวศกบัการต่อสู้และ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้
ท่ีมีความส าคญัต่อการเป็นส่ือการน าเสนอเพื่อการต่อสู้และต่อรองทางสังคมและวฒันธรรมภายใน
บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้อนัเป็นพื้นท่ีแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรมสังคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัใน
บริเวณน้ี 
  ต  านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีบทบาทอยา่งยิง่ต่อการครอบครองพื้นท่ี และการสร้างพื้นท่ี
ต่างๆ อนัเป็นแหล่งทรัพยากร ทั้งแหล่งน ้า ป่าไม ้พื้นดิน แร่เกลือ หรืออ่ืนๆ ดว้ยการใชต้  านานเร่ือง
เล่าประกอบการจดัสรรพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่ม  ผูว้จิยัตอ้งการน าเสนอวา่
ต านานเร่ืองเล่าท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไหน้ั้น ถูกน ามาจดัการกบัพื้นท่ี เพื่อการต่อสู้และ
ต่อรองกบัความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนการต่อรองกบัอ านาจต่างๆ ท่ีเขา้สู่
ชุมชนทุ่งกลาร้องไหน้ี้อยา่งไรโดยใชท้ฤษฎีการสร้างพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและพื้นท่ีทางสังคมเป็นกรอบใน
การอธิบาย  
 จากการวจิยัพบวา่ต านานเร่ืองเล่าเชิงนิเวศมีผลต่อการต่อรองทางสังคมและวฒันธรรมใน
ทุ่งกุลาร้องไห ้4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา 2) การต่อสู้และต่อรองกบั
ระบบทุนนิยม 3) การต่อสู้และต่อรองกบัการท่องเท่ียว และ4) การต่อสู้และต่อรองกบักระแสพฒันา 
อนัแสดงให้เห็นถึงบทบาทของต านานเร่ืองเล่าท่ีมีผลต่อการปฏิบติัการต่อสู้กบัอ านาจภายในชุมชน
ทุ่งกุลาร้องไห้ 
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บทน า 
ต านาน (Myth) เป็นเร่ืองราวท่ีสังคมสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเร่ืองเล่าท่ีส าคญัของชุมชน ใน

ฐานะประวติัศาสตร์แบบทอ้งถ่ิน แมน้กัวชิาการอาจมองวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีมูลความจริงหรือเป็นเร่ือง
เล่าท่ีมีแต่จินตนาการเช่ือถือไม่ไดโ้ดยปราศจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เพื่อยนืยนัความเป็นจริง 
แต่ทวา่เร่ืองเล่าขานในลกัษณะต านานประจ าถ่ินน้ีมิไดเ้ลือนหายไปจากสังคม หากแต่กลบัมีปริมาณ
และเน้ือหาท่ีหลากหลายข้ึน อีกทั้งเพิ่มบทบาทท่ีมีต่อสังคมปัจจุบนัทั้งดา้นการบอกเล่าเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังแน่นอยูใ่นจิตใจของผูค้น
แทบทุกสังคมสืบต่อกนัมาในหลายยคุหลายสมยัดงัท่ี Martin Stuart-Fox อา้งใน Hongsuwan (2011: 
1) กล่าววา่ บทบาทของต านานในแง่ของการเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อาจจะดูเป็นเร่ืองไร้
ประโยชน์และถูกมองขา้มเสมอ  การสร้าง  อตัลกัษณ์ของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไหผ้า่นต านาน
ประจ าถ่ิน ถือเป็นกระบวนการสร้างอ านาจเพื่อต่อสู้และต่อรองทางสังคมวฒันธรรมระหวา่งชุมชน 
และการต่อสู้กบัอ านาจรัฐท่ีพยายามจดัการกบัพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนความพยายามสร้าง
วฒันธรรมของผูค้นใหเ้ป็นวฒันธรรมเดียวกนั การใชต้  านานเร่ืองเล่าเชิงนิเวศเก่ียวกบัอ านาจ
ศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ วฒันธรรมการนบัถือผีเจา้พอ่ร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไห ้จึง
เป็นเสมือนการเล่าประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุร่วมกนัของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นทุ่งกุลาร้องไห้น้ีสอดคลอ้ง
กนักบัแนวคิดของ Kanjanapan (2000) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงต านานวา่ ต านานมีลกัษณะเป็นผลผลิตของ
จินตนาการท่ีเกิดจากความคิดและความเช่ือท่ีตอ้งการความเขา้ใจแบบหน่ึงโดยเฉพาะแตกต่างจาก
ปัจจุบนัเพราะการแสดงออกของต านานมกัจะเป็นไปในรูปของสัญลกัษณ์ซ่ึงสร้างข้ึนมาจากลกัษณะ
ความคิดในสังคม  

การใชเ้ร่ืองเล่าเชิงนิเวศ ต านานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อสร้างพื้นท่ีทาง
สังคม (Social Space)ซ่ึงหมายถึงการสร้างส านึกทางประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (ethnic identity)  
การสร้างพื้นท่ีทางวฒันธรรม (Cultural Space) การใชต้  านานเร่ืองเล่าเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) และรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางอ านาจกบัชุมชนตลอดจนอ านาจการปกครองท่ี
พยายามเปล่ียนแปลงสังคมทุง่กุลาร้องไห ้ ต านานต่างๆท่ีปรากฏเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุมชน
พยายามรักษาพื้นท่ีทางธรรมชาติเพื่อต่อรองเชิงอ านาจกบักลุ่มต่างๆท่ีพยายามรุกล ้าพื้นท่ีทรัพยากร
ของชุมชนและการทบัซอ้นทางวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายของชุมชน  ดงันั้นการใชแ้นวคิดเร่ือง
เล่าเชิงนิเวศเพื่อท าการวเิคราะห์ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ท าใหเ้ห็นวา่ต านานมีบทบาทต่อ 

ค าส าคัญ: ต านานประจ าถ่ิน, ทุ่งกุลาร้องไห,้ เร่ืองเล่าเชิงนิเวศ, การต่อรองทางสังคม 
 
Abstract 
 This research aimed to study role of the mythical Legends of Thung Ku La as the most 
effective media for fighting and negotiation in Social and Culture within Thung Kula Ronghai area 
with diversity of culture and society of those who lived together in this area. 
 Mythical legend was the most effective role for space possession and space construction 
including resources such as water, forest, soil, halite etc. by using the mythical narrative to manage 
the area to suit identity of each community.  What a researcher wanted to investigate was that how 
the mythical legend appeared in the area of Thung Ku La Rong Hai was managed for fighting and 
negotiation for the change of society and culture as well as negotiation with various powers that 
entered to the community of Thung Ku La RongHai by using theory of sacred space construction 
and social construction as framework to explain. 
 From the research, It was found that ecological narrative affected the social and cultural 
negotiation in Thung Ku La Ronghai in 4 aspects: 1) fighting and negotiation with Buddhism; 2) 
fighting and negotiation with capitalism; 3) fighting and negotiation with tourism; 4) fighting and 
negotiation with currency of development which indicated the role of mythical narrative affectied 
the operation of fighting with power within the community of Thung Ku La Ronghai. 
 
Keywords: mythical legends, Thung Ku La Ronghai, ecological narrative, social and culture  
                    negotiation 
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บทน า 
ต านาน (Myth) เป็นเร่ืองราวท่ีสังคมสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเร่ืองเล่าท่ีส าคญัของชุมชน ใน

ฐานะประวติัศาสตร์แบบทอ้งถ่ิน แมน้กัวชิาการอาจมองวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีมูลความจริงหรือเป็นเร่ือง
เล่าท่ีมีแต่จินตนาการเช่ือถือไม่ไดโ้ดยปราศจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เพื่อยนืยนัความเป็นจริง 
แต่ทวา่เร่ืองเล่าขานในลกัษณะต านานประจ าถ่ินน้ีมิไดเ้ลือนหายไปจากสังคม หากแต่กลบัมีปริมาณ
และเน้ือหาท่ีหลากหลายข้ึน อีกทั้งเพิ่มบทบาทท่ีมีต่อสังคมปัจจุบนัทั้งดา้นการบอกเล่าเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังแน่นอยูใ่นจิตใจของผูค้น
แทบทุกสังคมสืบต่อกนัมาในหลายยคุหลายสมยัดงัท่ี Martin Stuart-Fox อา้งใน Hongsuwan (2011: 
1) กล่าววา่ บทบาทของต านานในแง่ของการเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อาจจะดูเป็นเร่ืองไร้
ประโยชน์และถูกมองขา้มเสมอ  การสร้าง  อตัลกัษณ์ของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไหผ้า่นต านาน
ประจ าถ่ิน ถือเป็นกระบวนการสร้างอ านาจเพื่อต่อสู้และต่อรองทางสังคมวฒันธรรมระหวา่งชุมชน 
และการต่อสู้กบัอ านาจรัฐท่ีพยายามจดัการกบัพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนความพยายามสร้าง
วฒันธรรมของผูค้นใหเ้ป็นวฒันธรรมเดียวกนั การใชต้  านานเร่ืองเล่าเชิงนิเวศเก่ียวกบัอ านาจ
ศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ วฒันธรรมการนบัถือผีเจา้พอ่ร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไห ้จึง
เป็นเสมือนการเล่าประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุร่วมกนัของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นทุ่งกุลาร้องไห้น้ีสอดคลอ้ง
กนักบัแนวคิดของ Kanjanapan (2000) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงต านานวา่ ต านานมีลกัษณะเป็นผลผลิตของ
จินตนาการท่ีเกิดจากความคิดและความเช่ือท่ีตอ้งการความเขา้ใจแบบหน่ึงโดยเฉพาะแตกต่างจาก
ปัจจุบนัเพราะการแสดงออกของต านานมกัจะเป็นไปในรูปของสัญลกัษณ์ซ่ึงสร้างข้ึนมาจากลกัษณะ
ความคิดในสังคม  

การใชเ้ร่ืองเล่าเชิงนิเวศ ต านานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อสร้างพื้นท่ีทาง
สังคม (Social Space)ซ่ึงหมายถึงการสร้างส านึกทางประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (ethnic identity)  
การสร้างพื้นท่ีทางวฒันธรรม (Cultural Space) การใชต้  านานเร่ืองเล่าเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) และรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางอ านาจกบัชุมชนตลอดจนอ านาจการปกครองท่ี
พยายามเปล่ียนแปลงสังคมทุง่กุลาร้องไห ้ ต านานต่างๆท่ีปรากฏเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุมชน
พยายามรักษาพื้นท่ีทางธรรมชาติเพื่อต่อรองเชิงอ านาจกบักลุ่มต่างๆท่ีพยายามรุกล ้าพื้นท่ีทรัพยากร
ของชุมชนและการทบัซอ้นทางวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายของชุมชน  ดงันั้นการใชแ้นวคิดเร่ือง
เล่าเชิงนิเวศเพื่อท าการวเิคราะห์ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ท าใหเ้ห็นวา่ต านานมีบทบาทต่อ 

ค าส าคัญ: ต านานประจ าถ่ิน, ทุ่งกุลาร้องไห,้ เร่ืองเล่าเชิงนิเวศ, การต่อรองทางสังคม 
 
Abstract 
 This research aimed to study role of the mythical Legends of Thung Ku La as the most 
effective media for fighting and negotiation in Social and Culture within Thung Kula Ronghai area 
with diversity of culture and society of those who lived together in this area. 
 Mythical legend was the most effective role for space possession and space construction 
including resources such as water, forest, soil, halite etc. by using the mythical narrative to manage 
the area to suit identity of each community.  What a researcher wanted to investigate was that how 
the mythical legend appeared in the area of Thung Ku La Rong Hai was managed for fighting and 
negotiation for the change of society and culture as well as negotiation with various powers that 
entered to the community of Thung Ku La RongHai by using theory of sacred space construction 
and social construction as framework to explain. 
 From the research, It was found that ecological narrative affected the social and cultural 
negotiation in Thung Ku La Ronghai in 4 aspects: 1) fighting and negotiation with Buddhism; 2) 
fighting and negotiation with capitalism; 3) fighting and negotiation with tourism; 4) fighting and 
negotiation with currency of development which indicated the role of mythical narrative affectied 
the operation of fighting with power within the community of Thung Ku La Ronghai. 
 
Keywords: mythical legends, Thung Ku La Ronghai, ecological narrative, social and culture  
                    negotiation 
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   1.3 ต านานอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีและศาสนสถาน 
   1.4 ต านานอธิบายเก่ียวกบัผูน้ าและบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิ 
   1.5 ต านานอธิบายเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของและสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ 
  2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการศึกษา คือ ทุ่งกุลาร้องไห ้จ านวน 12 อ าเภอ 6 จงัหวดัไดแ้ก่  
   2.1 จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอประทุมรัตน์ อ าเภอเกษตรวิสัย 
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี อ าเภอโพนทราย  
   2.2 จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอชุมพลบุรี  
   2.3 จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย  
   2.4 จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอราษีไศล   
   2.5 จงัหวดัยโสธร จ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอมหาชนะชยั อ าเภอคอ้วงั 
   2.6 จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสตึก 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ขั้นรวบรวมขอ้มูล 
  รวบรวมขอ้มูลต านานประจ าทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไหท่ี้มีความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีต่างๆในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ทั้งท่ีมีการบนัทึกไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Literary source) และขอ้มูลมุขปาฐะ (Oral source) 
 2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
  น าขอ้มูลต านานประจ าถ่ินท่ีรวบรวมไดท้ั้งส้ิน วิเคราะห์ตามทฤษฎีในประเด็นต่างๆท่ี
ก าหนด 
 3. ขั้นน าเสนอผลการวจิยั  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอรายงานการวิจยั แบบพรรณนา
วเิคราะห์ 
 4. ขั้นสรุป อภิปรายผล 
 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 การวจิยับทบาทของต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีมีความส าคญัในการต่อสู้และ
ต่อรองทางสังคมและวฒันธรรมคร้ังน้ี พบวา่ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดใ้ชต้  านานเป็น

การสร้างพื้นท่ีเชิงนิเวศ และพื้นท่ีทางสังคมในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนมีบทบาทต่อ 
การอนุรักษพ์ื้นท่ีทางธรรมชาติ นิเวศวฒันธรรม  

การใชต้  านานให้เป็นเสมือนสัญลกัษณ์เพื่อต่อรองอ านาจระหวา่งกลุ่มชนในพื้นท่ีก็คือ
บทบาทของต านานท่ีถูกแฝงดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั ต านานบุคคลส าคญั  ต านานสถานท่ี  ต านาน
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ไดรั้บการสร้างความหมายเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือต่อรองทางสังคมและวฒันธรรม 

ของทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ ตลอดจนการน าต านานมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท า
การเกษตร การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภายใตว้าทกรรม “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาร้องไห”้ 
การศึกษาวจิยัต านานกบัการต่อสู้และต่อรองทางสังคมวฒันธรรมในบริเวณทุ่งกุลาร้องไหใ้นคร้ังน้ี 
แสดงใหเ้ห็นความส าคญัของต านานท่ีมีความส าคญัต่อการน าไปใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง
ทางพื้นท่ีในสังคมของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ในรูปแบบต่างๆ อยา่งน่าสนใจ เน่ืองจาก
ต านานประจ าถ่ินนอกจากสามารถเป็นส่ือกลางการน าเสนอรากเหงา้ของสังคม ยงัเป็นส่ือกลางใน
การส่ือสารทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาการจดัการต่อพื้นท่ีอยา่งชาญฉลาดอีกดว้ย  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของต านานเร่ืองเล่าประจ าถ่ิน ท่ีมีผลต่อการต่อรองทางสังคมและ
วฒันธรรมทุ่งกุลาร้องไห ้
 2. เพื่อวิเคราะห์การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผูค้นในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ผ่านต านาน
ประจ าถ่ิน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ผูว้จิยัเลือกศึกษาต านานท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ท่ีมีความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีต่างๆในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ทั้งท่ีมีการบนัทึกไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Literary source) และขอ้มูลมุขปาฐะ (Oral source) โดยการจ าแนกขอบเขต
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1. ขอบเขตดา้นตวับทท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหาต านาน  5 กลุ่มดงัน้ี 
   1.1 ต านานอธิบายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
   1.2 ต านานอธิบายเก่ียวกบัสภาพชุมชนและชาติพนัธ์ุ 
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   1.3 ต านานอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ีและศาสนสถาน 
   1.4 ต านานอธิบายเก่ียวกบัผูน้ าและบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิ 
   1.5 ต านานอธิบายเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของและสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ 
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อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอหนองฮี อ าเภอโพนทราย  
   2.2 จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอชุมพลบุรี  
   2.3 จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย  
   2.4 จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอราษีไศล   
   2.5 จงัหวดัยโสธร จ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอมหาชนะชยั อ าเภอคอ้วงั 
   2.6 จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสตึก 
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  รวบรวมขอ้มูลต านานประจ าทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไหท่ี้มีความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีต่างๆในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ทั้งท่ีมีการบนัทึกไว้
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 2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
  น าขอ้มูลต านานประจ าถ่ินท่ีรวบรวมไดท้ั้งส้ิน วิเคราะห์ตามทฤษฎีในประเด็นต่างๆท่ี
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 การวจิยับทบาทของต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีมีความส าคญัในการต่อสู้และ
ต่อรองทางสังคมและวฒันธรรมคร้ังน้ี พบวา่ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดใ้ชต้  านานเป็น

การสร้างพื้นท่ีเชิงนิเวศ และพื้นท่ีทางสังคมในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนมีบทบาทต่อ 
การอนุรักษพ์ื้นท่ีทางธรรมชาติ นิเวศวฒันธรรม  
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บทบาทของต านานท่ีถูกแฝงดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั ต านานบุคคลส าคญั  ต านานสถานท่ี  ต านาน
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ไดรั้บการสร้างความหมายเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือต่อรองทางสังคมและวฒันธรรม 

ของทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ ตลอดจนการน าต านานมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท า
การเกษตร การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภายใตว้าทกรรม “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาร้องไห”้ 
การศึกษาวจิยัต านานกบัการต่อสู้และต่อรองทางสังคมวฒันธรรมในบริเวณทุ่งกุลาร้องไหใ้นคร้ังน้ี 
แสดงใหเ้ห็นความส าคญัของต านานท่ีมีความส าคญัต่อการน าไปใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง
ทางพื้นท่ีในสังคมของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ในรูปแบบต่างๆ อยา่งน่าสนใจ เน่ืองจาก
ต านานประจ าถ่ินนอกจากสามารถเป็นส่ือกลางการน าเสนอรากเหงา้ของสังคม ยงัเป็นส่ือกลางใน
การส่ือสารทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาการจดัการต่อพื้นท่ีอยา่งชาญฉลาดอีกดว้ย  
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ขอบเขตการวจัิย 
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  1. ขอบเขตดา้นตวับทท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหาต านาน  5 กลุ่มดงัน้ี 
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ยอมรับเอาพุทธศาสนาเขา้มาควบคุมอ านาจเดิมท่ีมีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของผูค้นในพื้นท่ี ดงัท่ีปรากฏ
ในต านานของพุทธประวติัแบบพื้นบา้น ท่ีกล่าวถึงการเกิดทุ่งโล่งกวา้งเป็นต านานทุ่งกุลาร้องไห ้ได้
กล่าวไวว้า่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นทะเลหลวง(แม่น ้าใหญ่)  
   การใชต้  านานเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมกบัความเช่ือทาง
พุทธศาสนา ท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หากพิจารณาต านานพุทธต านานเหล่าน้ีจะปรากฏเร่ืองราว
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธประวติัของบุคคลส าคญัทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก ท่ีสัมพนัธ์กบั
เร่ืองอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นความพยายามส่ือความหมายของ
ต านานศกัด์ิสิทธ์ิประจ าถ่ินเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของพุทธประวติั หรือต านานทางพระพุทธศาสนา 
อนัเป็นการต่อรองเชิงอ านาจในรูปแบบหน่ึงระหวา่งความเช่ือดั้งเดิม กบัแนวความเช่ือใหม่ทางพุทธ
ศาสนา ซ่ึงพุทธต านานในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ผูว้จิยัพบวา่ เป็นการน าเสนอต านานเก่ียวกบัพุทธ
ประวติั  ต านานพระธาตุ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้โดยการน าเอาบุคคลส าคญัในพุทธ
ประวติัมาเล่าเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัความเช่ือทางพุทธศาสนา  อาทิ ต านานช่ือ
บา้นนามเมือง หรือบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน   
   ความเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นคามเช่ือท่ีมีความประนีประนอมกบัความเช่ือดั้งเดิม
มากจึงท าใหก้ลุ่มความเช่ือเดิมยอมรับเอาแนวความเช่ือใหม่แบบพุทธอยา่งพึ่งพาอาศยักนั  ไม่ไดเ้ป็น
การควบคุมอ านาจแต่เพียงฝ่ายเดียว  จะเห็นวา่ แมพ้ระยานาคท่ีถูกพุทธศาสนาควบคุมไว ้ แต่เม่ือนาค
นั้นมองเห็นมรรคผล  อนัท าใหจิ้ตใจสูงส่งข้ึน มีเมตตามากข้ึน  นาคนั้นก็เป็นผูมี้อ  านาจในการเป็นผู ้
คอยปกป้องพุทธศาสนา  อนุภาคของต านานเหล่าน้ี แสดงใหเ้ห็นการพยายามต่อรองอ านาจกนั
ระหวา่ง พุทธศาสนากบัความเช่ือดั้งเดิมท่ีปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห ้ จากการถูกปราบใหห้มดฤทธ์ิ 
สู่การหวนกลบัมามีอ านาจใหม่ในบทบาทใหม่ของผูพ้ิทกัษพ์ุทธศาสนา ถือเป็นการต่อรองโดย 
การประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือแบบดั้งเดิมกบัแนวความเช่ือแบบพุทธท่ีเขา้มาสู่สังคมทุ่ง
กุลาร้องไห้   
  การต่อรองดว้ยการประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมและพุทธศาสนา 
   ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้โดยเฉพาะต านานเจา้พอ่ซ่ึงเป็นทั้งบรรพบุรุษของ
ชุมชนในบริเวณทุ่งเหล่าน้ี และเป็นผูท่ี้เป็นตวัแทนของชุมชนเพื่อการประนีประนอมระหวา่ง
วฒันธรรมความเช่ือดั้งเดิมการนบัถือผ ีมาสู่ความเช่ือการยอมรับเอาพุทธศาสนา จะเห็นวา่ เจา้พอ่
ต่างๆ เช่น เจา้พอ่ศรีนครเตา ซ่ึงเป็นผูมี้ฤทธ์ิมาก แต่เม่ือตอ้งคดีขอ้หาแอบอ่านจดหมายของ

เคร่ืองมือเพื่อปฏิบติัการต่อรอง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา 2) การต่อสู้
และต่อรองกบัระบบทุนนิยม 3) การต่อสู้และต่อรองกบัการจดัการท่องเท่ียว และ 4) การต่อสู้และ
ต่อรองกบักระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงัน้ี 
 1. การต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา 
  ต านานทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้กล่าวถึงการเสด็จมาเพื่อ
โปรดสัตวข์องพระพุทธเจา้ พร้อมเหล่าสาวกส าคญั อาทิ พระโมคคลัลานะ  พระอานนท ์ในต านาน 
พระเจา้เลียบโลก ซ่ึงเป็นต านานหลกัเก่ียวกบัการก าเนิดพระธาตุ  และสถานท่ีต่างๆ ในบริเวณภาค
อีสาน และลุ่มน ้าโขง  ต านานพระพุทธเจา้และพุทธสาวกมีอิทธิพลต่อการสร้างต านานพระธาตุท่ี
ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ รวมทั้งการยอมรับเอาพระพุทธศาสนาของกลุ่มชนในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห ้จากความเช่ือดั้งเดิมของผูค้นท่ีเคยยดึถือผบีรรพบุรุษ มาสู่การยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนา
แบบพื้นบา้นดงัท่ี Ramitanont (1985) ท่ีไดอ้ธิบายลกัษณะของพุทธศาสนาแบบพื้นบา้นไวว้า่เป็น
พุทธศาสนาท่ีพวัพนัอยูก่บัอิทธิปาฏิหาริย ์อ านาจเหนือธรรมชาติเวทมนตค์าถา บาป-บุญ นรก-
สวรรค ์เนน้การอบรมผูค้นทางโลก ผสมผสานระหวา่งพุทธศาสนา พราหมณ์ และความเช่ือเร่ืองผี
สางเทวดาจนเป็นระบบเดียวกนั 
  การศึกษาประเด็นการใชต้  านานประจ าถ่ินเพื่อต่อรองทางอ านาจระหวา่งพุทธศาสนา
กบัความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน ผูว้จิยัพบวา่ มีการต่อรองผา่นต านานใน 2 ลกัษณะ คือ ประการแรกคือ
การต่อรองกบัพุทธต านานดว้ยการสร้างต านานพุทธประวติัแบบพื้นบา้น ทั้งพระพุทธเจา้และพุทธ
สาวก อยา่งเช่นพระ          โมคลานะ ท่ีเดินทางมาเพื่อปราบทุกขเ์ขญ็ใหแ้ก่ผูค้น และพิทกัษพ์ื้นท่ี
ทอ้งถ่ิน การก าหนดพื้นท่ีทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ต่เดิมใหก้ลายเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมพุทธศาสนา  และ
ประการท่ีสองคือการใชต้  านานบรรพบุรุษประจ าถ่ินเป็นผูป้กป้องดูแลพุทธศาสนาหรือสถานท่ี
ส าคญัทางพุทธศาสนา 
  การต่อรองผา่นมิติการส่ือความหมายพุทธประวติัพื้นบา้น 
   อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือของคน 
ก่อใหเ้กิดประเพณี พิธีกรรม อนัเกิดจากความเช่ือในทางพุทธศาสนาท่ีสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของคนใน
ทุ่งกุลาร้องไห ้(Duangwilai, 2013: 207) ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะเขา้มาสู่ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้
แห่งน้ี ผูค้นในดินแดนแถบน้ี ยงัคงมีความผกูพนักบัความเช่ือเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ คือการนบั
ถือผฟ้ีา ผแีถน เทวดา นาค และเทพเจา้ต่าง ๆ ทั้งตามแบบของพราหมณ์และผพีื้นบา้น ก่อนท่ีจะ
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ยอมรับเอาพุทธศาสนาเขา้มาควบคุมอ านาจเดิมท่ีมีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของผูค้นในพื้นท่ี ดงัท่ีปรากฏ
ในต านานของพุทธประวติัแบบพื้นบา้น ท่ีกล่าวถึงการเกิดทุ่งโล่งกวา้งเป็นต านานทุ่งกุลาร้องไห ้ได้
กล่าวไวว้า่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ี เป็นทะเลหลวง(แม่น ้าใหญ่)  
   การใชต้  านานเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมกบัความเช่ือทาง
พุทธศาสนา ท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หากพิจารณาต านานพุทธต านานเหล่าน้ีจะปรากฏเร่ืองราว
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธประวติัของบุคคลส าคญัทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก ท่ีสัมพนัธ์กบั
เร่ืองอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นความพยายามส่ือความหมายของ
ต านานศกัด์ิสิทธ์ิประจ าถ่ินเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของพุทธประวติั หรือต านานทางพระพุทธศาสนา 
อนัเป็นการต่อรองเชิงอ านาจในรูปแบบหน่ึงระหวา่งความเช่ือดั้งเดิม กบัแนวความเช่ือใหม่ทางพุทธ
ศาสนา ซ่ึงพุทธต านานในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ผูว้จิยัพบวา่ เป็นการน าเสนอต านานเก่ียวกบัพุทธ
ประวติั  ต านานพระธาตุ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้โดยการน าเอาบุคคลส าคญัในพุทธ
ประวติัมาเล่าเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัความเช่ือทางพุทธศาสนา  อาทิ ต านานช่ือ
บา้นนามเมือง หรือบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน   
   ความเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นคามเช่ือท่ีมีความประนีประนอมกบัความเช่ือดั้งเดิม
มากจึงท าใหก้ลุ่มความเช่ือเดิมยอมรับเอาแนวความเช่ือใหม่แบบพุทธอยา่งพึ่งพาอาศยักนั  ไม่ไดเ้ป็น
การควบคุมอ านาจแต่เพียงฝ่ายเดียว  จะเห็นวา่ แมพ้ระยานาคท่ีถูกพุทธศาสนาควบคุมไว ้ แต่เม่ือนาค
นั้นมองเห็นมรรคผล  อนัท าใหจิ้ตใจสูงส่งข้ึน มีเมตตามากข้ึน  นาคนั้นก็เป็นผูมี้อ  านาจในการเป็นผู ้
คอยปกป้องพุทธศาสนา  อนุภาคของต านานเหล่าน้ี แสดงใหเ้ห็นการพยายามต่อรองอ านาจกนั
ระหวา่ง พุทธศาสนากบัความเช่ือดั้งเดิมท่ีปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห ้ จากการถูกปราบใหห้มดฤทธ์ิ 
สู่การหวนกลบัมามีอ านาจใหม่ในบทบาทใหม่ของผูพ้ิทกัษพ์ุทธศาสนา ถือเป็นการต่อรองโดย 
การประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือแบบดั้งเดิมกบัแนวความเช่ือแบบพุทธท่ีเขา้มาสู่สังคมทุ่ง
กุลาร้องไห้   
  การต่อรองดว้ยการประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมและพุทธศาสนา 
   ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้โดยเฉพาะต านานเจา้พอ่ซ่ึงเป็นทั้งบรรพบุรุษของ
ชุมชนในบริเวณทุ่งเหล่าน้ี และเป็นผูท่ี้เป็นตวัแทนของชุมชนเพื่อการประนีประนอมระหวา่ง
วฒันธรรมความเช่ือดั้งเดิมการนบัถือผ ีมาสู่ความเช่ือการยอมรับเอาพุทธศาสนา จะเห็นวา่ เจา้พอ่
ต่างๆ เช่น เจา้พอ่ศรีนครเตา ซ่ึงเป็นผูมี้ฤทธ์ิมาก แต่เม่ือตอ้งคดีขอ้หาแอบอ่านจดหมายของ

เคร่ืองมือเพื่อปฏิบติัการต่อรอง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา 2) การต่อสู้
และต่อรองกบัระบบทุนนิยม 3) การต่อสู้และต่อรองกบัการจดัการท่องเท่ียว และ 4) การต่อสู้และ
ต่อรองกบักระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงัน้ี 
 1. การต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา 
  ต านานทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้กล่าวถึงการเสด็จมาเพื่อ
โปรดสัตวข์องพระพุทธเจา้ พร้อมเหล่าสาวกส าคญั อาทิ พระโมคคลัลานะ  พระอานนท ์ในต านาน 
พระเจา้เลียบโลก ซ่ึงเป็นต านานหลกัเก่ียวกบัการก าเนิดพระธาตุ  และสถานท่ีต่างๆ ในบริเวณภาค
อีสาน และลุ่มน ้าโขง  ต านานพระพุทธเจา้และพุทธสาวกมีอิทธิพลต่อการสร้างต านานพระธาตุท่ี
ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ รวมทั้งการยอมรับเอาพระพุทธศาสนาของกลุ่มชนในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห ้จากความเช่ือดั้งเดิมของผูค้นท่ีเคยยดึถือผบีรรพบุรุษ มาสู่การยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนา
แบบพื้นบา้นดงัท่ี Ramitanont (1985) ท่ีไดอ้ธิบายลกัษณะของพุทธศาสนาแบบพื้นบา้นไวว้า่เป็น
พุทธศาสนาท่ีพวัพนัอยูก่บัอิทธิปาฏิหาริย ์อ านาจเหนือธรรมชาติเวทมนตค์าถา บาป-บุญ นรก-
สวรรค ์เนน้การอบรมผูค้นทางโลก ผสมผสานระหวา่งพุทธศาสนา พราหมณ์ และความเช่ือเร่ืองผี
สางเทวดาจนเป็นระบบเดียวกนั 
  การศึกษาประเด็นการใชต้  านานประจ าถ่ินเพื่อต่อรองทางอ านาจระหวา่งพุทธศาสนา
กบัความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน ผูว้จิยัพบวา่ มีการต่อรองผา่นต านานใน 2 ลกัษณะ คือ ประการแรกคือ
การต่อรองกบัพุทธต านานดว้ยการสร้างต านานพุทธประวติัแบบพื้นบา้น ทั้งพระพุทธเจา้และพุทธ
สาวก อยา่งเช่นพระ          โมคลานะ ท่ีเดินทางมาเพื่อปราบทุกขเ์ขญ็ใหแ้ก่ผูค้น และพิทกัษพ์ื้นท่ี
ทอ้งถ่ิน การก าหนดพื้นท่ีทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ต่เดิมใหก้ลายเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมพุทธศาสนา  และ
ประการท่ีสองคือการใชต้  านานบรรพบุรุษประจ าถ่ินเป็นผูป้กป้องดูแลพุทธศาสนาหรือสถานท่ี
ส าคญัทางพุทธศาสนา 
  การต่อรองผา่นมิติการส่ือความหมายพุทธประวติัพื้นบา้น 
   อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือของคน 
ก่อใหเ้กิดประเพณี พิธีกรรม อนัเกิดจากความเช่ือในทางพุทธศาสนาท่ีสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของคนใน
ทุ่งกุลาร้องไห ้(Duangwilai, 2013: 207) ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะเขา้มาสู่ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้
แห่งน้ี ผูค้นในดินแดนแถบน้ี ยงัคงมีความผกูพนักบัความเช่ือเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ คือการนบั
ถือผฟ้ีา ผแีถน เทวดา นาค และเทพเจา้ต่าง ๆ ทั้งตามแบบของพราหมณ์และผพีื้นบา้น ก่อนท่ีจะ
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แบบหีนยานอยูร่่วมกนัการสร้างสัญลกัษณ์ทางความเช่ือผา่นต านานเหล่าน้ี เป็นการพยายามต่อรอง
ระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมกบัความเช่ือทางพุทธศาสนา 

 ภาพท่ี 1:  วดักู่คนัธนาม การยอมรับวฒันธรรมระหวา่งพราหมณ์กบัพุทธ 
     
 การใหต้ านานศกัด์ิสิทธ์ิเป็นส่ิงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความเช่ือแบบพุทธ 
พราหมณ์ และผ ีปรากฏในพื้นท่ีโบราณสถานหลายแห่ง เน่ืองจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไหเ้ดิมเคยเป็น
พื้นท่ีการครอบครองของอาณาจกัรขอม ดงันั้นพื้นท่ีโบราณสถานหลายแห่งถูกผนวกเขา้เป็นพื้นท่ี
ร่วมกนัอยา่งประนีประนอมทางวฒันธรรม กรณีต านาน ทา้วคนัธนาม ท่ีอธิบายความส าคญัของวดักู่ 
คนัธนาม และป่าคนัธนาม เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ จากค าบอกเล่าของ Somtum (2016) 
เห็นวา่ต านานกู่คนัธนามน้ี เป็นการเล่าต านานเร่ืองทา้วคนัธนาม ซ่ึงถือเป็นบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิตาม 
ความเช่ือของชุมชน มีพละก าลงัมาก ไดป้ราบยกัษ ์ก่อนจะตั้งบา้นอยู ่ณ สถานท่ีป่าโคก ต่อมาเรียก
ป่าแห่งน้ีวา่ ป่าคนัธนาม ซ่ึงตามความเช่ือนั้น บา้นของท่าน คือ ปรางกู่คนัธนาม ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ 
การสร้างวดัข้ึนในบริเวณพื้นท่ีกู่คนัธนาม แมว้า่กรมศิลปากร จะพยายามป้องกนัไม่ใหเ้กิดการบุกรุก
โบราณสถานอยา่งเด็ดขาด แต่การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื่อต่อสู้กบัภาครัฐในปี 2539 ซ่ึงเกิด
เหตุการณ์โจรกรรมรูปสลกัพระนารายณ์ท่ีขุดพบ ณ กู่คนัธนามแห่งน้ี ซ่ึงในเวลาต่อมาโจรต่างมีอนั
ลม้ตายลง การลงโทษใหโ้จรไดรั้บความเป็นไปในทางท่ีเลวร้ายน้ีเช่ือวา่วิญญาณเจา้พอ่คนัธนามท่ี
ปกป้องดูแลกู่คนัธนามแห่งน้ีไดเ้ป็นผูก้ระท า  
   การผสมกลมกลืน ยอมรับกนัและกนัระหวา่งพราหมณ์ซ่ึงเป็นเจา้ของโบราณสถาน
ศกัด์ิสิทธ์ิ สู่การยอมรับเอาพุทธศาสนา ภายใตก้ารปกป้องดูแลของวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นผขีอง
ชุมชน ถือเป็นการต่อรองระหวา่งอ านาจความเช่ือแบบพื้นบา้นสู่การยอมรับเอาพุทธศาสนาอยา่ง
ประนีประนอม ต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิถือเป็นกลไกส าคญัท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนความเช่ือท่ีต่อรอง

พระมหากษตัริย ์จึงไดห้นีภยัออกไปบวชเป็นญาฌา (พระครู)  หรือแมแ้ต่เจา้พ่อศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวทุ่ง
กุลาร้องไห ้นบัถือมาแต่ก่อนนั้น ลว้นแลว้แต่ยอมรับเอาพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบติัตน เช่นเจา้
พอ่สังฆราช (พระ) ซ่ึงเป็นเจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะพุทธศาสนาแบบพื้นบา้น เป็นท่ีปรึกษาและคอย
ปกป้องลูกหลานชาวส่วย (กูย-ลาว) บริเวณอ าเภอราศีไศล ใหอ้ยูก่นัอยา่งสันติ นอกจากนั้นแลว้
ต านานทางพุทธศาสนายงัมีบทบาทในการเป็นสัญลกัษณ์ของการยอมรับกนัอยา่งประนีประนอม
ระหวา่งพุทธพราหมณ์ผ ีอยา่งดีอีกดว้ย นอกเหนือจากอนุภาคของต านานเจา้พอ่ประจ าทุ่งกุลาร้องไห ้
อนุภาคของต านานพระธาตุ และพระพุทธรูปต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไหย้งัสะทอ้นใหเ้ห็นการผสม
กลมกลืนกนัทางวฒันธรรม 
   ต านานเจา้พอ่ บรรพบุรุษ โบราณสถานส าคญัตลอดจนต านานพระธาตุ ท่ีเป็น 
การสร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ แทนความเช่ือ
ดั้งเดิม  โดยเฉพาะพราหมณ์ท่ีเขา้มามีอิทธิพลในดินแดน แถบน้ี พร้อม
กบัยคุขอมครองพื้นท่ี มีการสร้างปราสาท กู่ หลากหลาย กระจายอยูเ่ตม็
พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้เม่ือขอมเส่ือมอ านาจลง พุทธศาสนา ไดเ้ขา้มา
แทนท่ี ทั้งดา้นความเช่ือและศิลปะดงัท่ีต านานทางพุทธ ศาสนาไดเ้ล่า
ถึงการสร้างกู่พระโกนา กบักูกาสิงห์ วา่เกิดจากการ แข่งขนักนั
สร้างระหวา่งชายกบัหญิง จนสุดทา้ยหญิงสร้างกู่พระโก นาส าเร็จ  
การนิยามความหมายของช่ือของปรางคก์ู่ซ่ึงเป็นปราสาท ยคุขอม
โบราณให้เป็นพระธาตุแห่งพุทธศาสนา ดว้ยการใชน้าม “พระโกนา” ซ่ึงมาจากช่ือ พระโกนาคม 
พระพุทธเจา้องคห์น่ึงในพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้พระองคแ์รกในภทัรกปัน้ี  เป็นการให้
ความหมายและความส าคญัต่อพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ภายใตก้ารปรับเปล่ียนแนวความเช่ือจาก
พราหมณ์มาสู่พุทธศาสนา โดยการสร้างศิลปะแบบพุทธซอ้นทบัศิลปะดั้งเดิมขององคป์รางค์
ประธานกู่พระโกนา จึงเห็นวา่กู่พระโกนานั้นมีทั้งทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ และพระพุทธรูป
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แบบหีนยานอยูร่่วมกนัการสร้างสัญลกัษณ์ทางความเช่ือผา่นต านานเหล่าน้ี เป็นการพยายามต่อรอง
ระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมกบัความเช่ือทางพุทธศาสนา 

 ภาพท่ี 1:  วดักู่คนัธนาม การยอมรับวฒันธรรมระหวา่งพราหมณ์กบัพุทธ 
     
 การใหต้ านานศกัด์ิสิทธ์ิเป็นส่ิงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความเช่ือแบบพุทธ 
พราหมณ์ และผ ีปรากฏในพื้นท่ีโบราณสถานหลายแห่ง เน่ืองจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไหเ้ดิมเคยเป็น
พื้นท่ีการครอบครองของอาณาจกัรขอม ดงันั้นพื้นท่ีโบราณสถานหลายแห่งถูกผนวกเขา้เป็นพื้นท่ี
ร่วมกนัอยา่งประนีประนอมทางวฒันธรรม กรณีต านาน ทา้วคนัธนาม ท่ีอธิบายความส าคญัของวดักู่ 
คนัธนาม และป่าคนัธนาม เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ จากค าบอกเล่าของ Somtum (2016) 
เห็นวา่ต านานกู่คนัธนามน้ี เป็นการเล่าต านานเร่ืองทา้วคนัธนาม ซ่ึงถือเป็นบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิตาม 
ความเช่ือของชุมชน มีพละก าลงัมาก ไดป้ราบยกัษ ์ก่อนจะตั้งบา้นอยู ่ณ สถานท่ีป่าโคก ต่อมาเรียก
ป่าแห่งน้ีวา่ ป่าคนัธนาม ซ่ึงตามความเช่ือนั้น บา้นของท่าน คือ ปรางกู่คนัธนาม ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ 
การสร้างวดัข้ึนในบริเวณพื้นท่ีกู่คนัธนาม แมว้า่กรมศิลปากร จะพยายามป้องกนัไม่ใหเ้กิดการบุกรุก
โบราณสถานอยา่งเด็ดขาด แต่การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื่อต่อสู้กบัภาครัฐในปี 2539 ซ่ึงเกิด
เหตุการณ์โจรกรรมรูปสลกัพระนารายณ์ท่ีขุดพบ ณ กู่คนัธนามแห่งน้ี ซ่ึงในเวลาต่อมาโจรต่างมีอนั
ลม้ตายลง การลงโทษใหโ้จรไดรั้บความเป็นไปในทางท่ีเลวร้ายน้ีเช่ือวา่วิญญาณเจา้พอ่คนัธนามท่ี
ปกป้องดูแลกู่คนัธนามแห่งน้ีไดเ้ป็นผูก้ระท า  
   การผสมกลมกลืน ยอมรับกนัและกนัระหวา่งพราหมณ์ซ่ึงเป็นเจา้ของโบราณสถาน
ศกัด์ิสิทธ์ิ สู่การยอมรับเอาพุทธศาสนา ภายใตก้ารปกป้องดูแลของวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นผขีอง
ชุมชน ถือเป็นการต่อรองระหวา่งอ านาจความเช่ือแบบพื้นบา้นสู่การยอมรับเอาพุทธศาสนาอยา่ง
ประนีประนอม ต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิถือเป็นกลไกส าคญัท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนความเช่ือท่ีต่อรอง

พระมหากษตัริย ์จึงไดห้นีภยัออกไปบวชเป็นญาฌา (พระครู)  หรือแมแ้ต่เจา้พ่อศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวทุ่ง
กุลาร้องไห ้นบัถือมาแต่ก่อนนั้น ลว้นแลว้แต่ยอมรับเอาพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบติัตน เช่นเจา้
พอ่สังฆราช (พระ) ซ่ึงเป็นเจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะพุทธศาสนาแบบพื้นบา้น เป็นท่ีปรึกษาและคอย
ปกป้องลูกหลานชาวส่วย (กูย-ลาว) บริเวณอ าเภอราศีไศล ใหอ้ยูก่นัอยา่งสันติ นอกจากนั้นแลว้
ต านานทางพุทธศาสนายงัมีบทบาทในการเป็นสัญลกัษณ์ของการยอมรับกนัอยา่งประนีประนอม
ระหวา่งพุทธพราหมณ์ผ ีอยา่งดีอีกดว้ย นอกเหนือจากอนุภาคของต านานเจา้พอ่ประจ าทุ่งกุลาร้องไห ้
อนุภาคของต านานพระธาตุ และพระพุทธรูปต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไหย้งัสะทอ้นใหเ้ห็นการผสม
กลมกลืนกนัทางวฒันธรรม 
   ต านานเจา้พอ่ บรรพบุรุษ โบราณสถานส าคญัตลอดจนต านานพระธาตุ ท่ีเป็น 
การสร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ แทนความเช่ือ
ดั้งเดิม  โดยเฉพาะพราหมณ์ท่ีเขา้มามีอิทธิพลในดินแดน แถบน้ี พร้อม
กบัยคุขอมครองพื้นท่ี มีการสร้างปราสาท กู่ หลากหลาย กระจายอยูเ่ตม็
พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้เม่ือขอมเส่ือมอ านาจลง พุทธศาสนา ไดเ้ขา้มา
แทนท่ี ทั้งดา้นความเช่ือและศิลปะดงัท่ีต านานทางพุทธ ศาสนาไดเ้ล่า
ถึงการสร้างกู่พระโกนา กบักูกาสิงห์ วา่เกิดจากการ แข่งขนักนั
สร้างระหวา่งชายกบัหญิง จนสุดทา้ยหญิงสร้างกู่พระโก นาส าเร็จ  
การนิยามความหมายของช่ือของปรางคก์ู่ซ่ึงเป็นปราสาท ยคุขอม
โบราณให้เป็นพระธาตุแห่งพุทธศาสนา ดว้ยการใชน้าม “พระโกนา” ซ่ึงมาจากช่ือ พระโกนาคม 
พระพุทธเจา้องคห์น่ึงในพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้พระองคแ์รกในภทัรกปัน้ี  เป็นการให้
ความหมายและความส าคญัต่อพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ภายใตก้ารปรับเปล่ียนแนวความเช่ือจาก
พราหมณ์มาสู่พุทธศาสนา โดยการสร้างศิลปะแบบพุทธซอ้นทบัศิลปะดั้งเดิมขององคป์รางค์
ประธานกู่พระโกนา จึงเห็นวา่กู่พระโกนานั้นมีทั้งทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ และพระพุทธรูป
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  ต านานวีรบุรุษผูท้  าหนา้ท่ีปกป้องพุทธศาสนา พุทธสถาน รวมทั้งสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ตามความเช่ือแบบพุทธ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้เป็นกลวธีิการต่อรองเชิงอ านาจแบบ
ผสมผสานท่ีสามารถยอมรับกนัได ้ตามแนวทางความเช่ือแบบ พราหมณ์ พุทธ และผ ีของชุมชน 
ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ลกัษณะการต่อรองเช่นน้ีหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ซ่ึงกนัและกนั แต่เป็น 
การเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมกนัทั้งวถีิปฏิบติั และวฒันธรรมความเช่ือ การด ารงอยูอ่ยา่งสันติ
ระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งดั้งเดิม สู่การนิยามความหมายใหม่อยา่งพุทธตลอดจนการมีอ านาจของผี
ประจ าถ่ิน เป็นการปรองดองกนัในเชิงสังคม โดยอาศยัต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิเป็นสัญลกัษณ์ใน
การอธิบายความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 2. การต่อสู้และต่อรองกบัระบบทุนนิยม 
  กระแสการพฒันาเศรษฐกิจ  การคา้ และการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเขา้มามี
ส่วนส าคญัต่อวถีิชีวติชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ ดว้ยการเปล่ียนวาทกรรม “พื้นท่ีแหง้แลง้” ให้เป็น “พื้นท่ี
ผลิตทางการเกษตร” ถือเป็นแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบการคา้ การลงทุน
ภายในทุ่งกุลาร้องไห ้ แมว้า่ความมุ่งหมายของประเทศคือเพื่อใหป้ระชาชนมีความเจริญอยูดี่กินดี แต่
การท่ีสังคมในทุ่งกุลาร้องไห้ยอมรับระบบทุนนิยมในรูปแบบทั้งท่ีมีอิสระและแบบท่ีควบคุมได ้เม่ือ
ทุนนิยมเป็นใหญ่ การแผอ่ านาจของระบบทุนนิยม จึงขยายวงกวา้งมากข้ึน จากกลุ่มวสิาหกิจภายใน
ชุมชน  ในลกัษณะกลุ่ม OTOP สู่การลงทุนในระดบักลุ่มทุนจากประเทศไปสู่ประเทศ เพราะฉะนั้น 
การรุกเขา้สู่ความเป็นมหาอ านาจโดยทุนนิยม จึงเป็นดาบสองคม มีทั้งคุณทั้งโทษการรวมกลุ่มของ
ชุมชนเป็นกลุ่มเครือข่ายภายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อต่อรองกบัทุนนิยมก็เช่นกนั ก าลงักลายเป็น
ดาบสองคม จะถูกระบบทุนนิยมครอบง าไดส้ะดวกข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงคือท าใหชุ้มชนมีอ านาจ
ต่อรองมากข้ึน 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคมของชุมชนภายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีเกิดจากการรับ
กระแสทุนนิยมคือการเกิดข้ึนของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ การส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคา้
เพื่อส่งเขา้สู่ร้านคา้ขนาดใหญ่มากกวา่การท่ีจะผลิตเพื่อการคา้ภายในชุมชน ส่ิงท่ีตามมาคือการ 
พยายามเพิ่มพื้นท่ีการผลิตสินคา้เพื่อคา้ขาย มากกวา่การท ามาหากินแบบพื้นบา้น  อาทิ การประกาศ
ใหพ้ื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไหเ้ป็น “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิของโลก” ส่งผลใหเ้กิดการขยายพื้นท่ี 

กบัอ านาจแห่งพุทธท่ีเขา้มาดูแลพื้นท่ี ในขณะเดียวกนั บทบาทของผเีองก็เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นผู ้
ปกป้องพื้นท่ีเช่นเดียวกนั  ดงันั้นวฒันธรรมร่วมกนัทั้งสามกลุ่มความเช่ือจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้
เห็นโดยทัว่ไปของทุ่งกุลาร้องไห ้ 
  การต่อรองดว้ยต านานผูป้กป้องพุทธศาสนา 
   ต านานผบีรรพบุรุษในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการเป็นผปีระศกัด์ิสิทธ์ิ
แลว้ ยงัถือเป็นวีรบุรุษประจ าถ่ินท่ีคนในแต่ละชาติพนัธ์ุให้การเคารพยกยอ่งอีกดว้ย ผศีกัด์ิสิทธ์ิตาม
ความเช่ือของคนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้มีบทบาทท่ีส าคญัคือเป็นผูพ้ิทกัษแ์ก่พุทธศาสนาใน
ลกัษณะของพุทธต านานแบบพื้นบา้น วรีบุรุษในทอ้งทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิทกัษพ์ุทธ
ศาสนาไดถู้กนิยามใหมี้ความหมายต่อศาสนามากยิง่กวา่บุคคลศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ แมว้า่พุทธจะมีอิทธิพล
ต่อความเช่ือของผูค้นในทุ่งกุลาร้องไหใ้นสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก แต่ในขณะเดียวกนั ต านานก็
พยายามสร้างวรีบุรุษใหเ้ป็นผูพ้ิทกัษแ์ก่พุทธ สร้างอ านาจต่อรองแก่ผูท่ี้เป็นส่ือกลางระหวา่ง พุทธกบั
ผ ีโดยเฉพาะ หมอทรง นางเทียม เฒ่าจ ้าต่างๆ Kodsuwan (2015) กล่าววา่ หมอทรงเจา้พอ่ต่างๆ ตอ้ง
ปฏิบติัตนอยูใ่น ศีลแปด ตลอดเวลา รู้จกัท าบุญอยูเ่สมอ เพื่อเสริมบารมีใหแ้ก่เจา้พอ่ ท่ีมาอาศยัร่าง
ของตนใหมี้บารมีเพิ่มมากข้ึน เม่ือเจา้พอ่มีบารมีส่ิงตามมาคือเจา้พ่อก็สามารถช่วยเหลือผูค้น และ
ดูแลศาสนสถานต่างๆไดดี้ ดงัคติท่ีวา่ “ศีลยอ่มรักษาผูรั้กษาศีล”   
   ต านานเจา้ปู่ เจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะวรีบุรุษผูไ้ดรั้บอาญาสิทธ์ิใหป้กป้องพุทธ
สถาน และพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ ปรากฏอยูอ่ยา่งแพร่หลายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่บริเวณท่ีปรากฎแหล่งศาสนาสถานเก่าแก่ แหล่งโบราณสถาน ปราสาท ปรางคก์ู่ เจดีย ์
พระพุทธรูป ลว้นแลว้แต่ปรากฏต านานของวีรบุรุษผูป้กป้องรักษา วีรบุรุษเหล่าน้ี นอกเหนือจาก 
การเป็นผศีกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน ท่ีชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือแลว้ การเป็นผูดู้แลศาสนสถานถือเป็น
การสร้างบารมีอยา่งหน่ึงใหแ้ก่ดวงวญิญาณ อาทิ เจา้ปู่ผา่น เจา้พอ่เสือหาญ ยายกุลาตากุลี ท่ีท าหนา้ท่ี
ดูแลวดั โบสถโ์บราณท่ีเดิมเคยเป็นศาสนาสถานทางพราหมณ์ แต่เม่ือพุทธเขา้มามีบทบาทแทน
พราหมณ์ ท าใหผ้ีเจา้พอ่เหล่าน้ีมีบทบาทในการดูแลรักษา ยายกุลาตากุลี มีหนา้ท่ีดูแลอุโบสถของ
พระศรี (ศรีนครเตา) ท่ีออกบวชเม่ือบั้นปลายชีวิต ตามค าบอกกล่าวของ  Thepkubon (2015) ความวา่ 
ยายกุลากบัตากุลีน้ีเป็นสหายกนักบัเฒ่าตาศรี (ศรีนครเตา) เม่ือตาศรีหนีภยัมาบวช จึงไดม้าจ าพรรษา
ท่ีบา้นไพรขลาจนส้ินชีพท่ีน่ี โดยมียายกุลากบัตากุลีเป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือ  อีกทั้งเม่ือเฒ่าศรีบวชแลว้
ก็ไดเ้ป็น ฌาเม่ือย เป็นพระท่ีมีความส าคญัต่อพุทธศาสนาในทุ่งกุลาร้องไหอี้กรูปหน่ึง 
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  ต านานวีรบุรุษผูท้  าหนา้ท่ีปกป้องพุทธศาสนา พุทธสถาน รวมทั้งสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ตามความเช่ือแบบพุทธ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้เป็นกลวธีิการต่อรองเชิงอ านาจแบบ
ผสมผสานท่ีสามารถยอมรับกนัได ้ตามแนวทางความเช่ือแบบ พราหมณ์ พุทธ และผ ีของชุมชน 
ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ลกัษณะการต่อรองเช่นน้ีหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ซ่ึงกนัและกนั แต่เป็น 
การเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมกนัทั้งวถีิปฏิบติั และวฒันธรรมความเช่ือ การด ารงอยูอ่ยา่งสันติ
ระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งดั้งเดิม สู่การนิยามความหมายใหม่อยา่งพุทธตลอดจนการมีอ านาจของผี
ประจ าถ่ิน เป็นการปรองดองกนัในเชิงสังคม โดยอาศยัต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิเป็นสัญลกัษณ์ใน
การอธิบายความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 2. การต่อสู้และต่อรองกบัระบบทุนนิยม 
  กระแสการพฒันาเศรษฐกิจ  การคา้ และการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเขา้มามี
ส่วนส าคญัต่อวถีิชีวติชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ ดว้ยการเปล่ียนวาทกรรม “พื้นท่ีแหง้แลง้” ให้เป็น “พื้นท่ี
ผลิตทางการเกษตร” ถือเป็นแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบการคา้ การลงทุน
ภายในทุ่งกุลาร้องไห ้ แมว้า่ความมุ่งหมายของประเทศคือเพื่อใหป้ระชาชนมีความเจริญอยูดี่กินดี แต่
การท่ีสังคมในทุ่งกุลาร้องไห้ยอมรับระบบทุนนิยมในรูปแบบทั้งท่ีมีอิสระและแบบท่ีควบคุมได ้เม่ือ
ทุนนิยมเป็นใหญ่ การแผอ่ านาจของระบบทุนนิยม จึงขยายวงกวา้งมากข้ึน จากกลุ่มวสิาหกิจภายใน
ชุมชน  ในลกัษณะกลุ่ม OTOP สู่การลงทุนในระดบักลุ่มทุนจากประเทศไปสู่ประเทศ เพราะฉะนั้น 
การรุกเขา้สู่ความเป็นมหาอ านาจโดยทุนนิยม จึงเป็นดาบสองคม มีทั้งคุณทั้งโทษการรวมกลุ่มของ
ชุมชนเป็นกลุ่มเครือข่ายภายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อต่อรองกบัทุนนิยมก็เช่นกนั ก าลงักลายเป็น
ดาบสองคม จะถูกระบบทุนนิยมครอบง าไดส้ะดวกข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงคือท าใหชุ้มชนมีอ านาจ
ต่อรองมากข้ึน 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคมของชุมชนภายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีเกิดจากการรับ
กระแสทุนนิยมคือการเกิดข้ึนของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ การส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคา้
เพื่อส่งเขา้สู่ร้านคา้ขนาดใหญ่มากกวา่การท่ีจะผลิตเพื่อการคา้ภายในชุมชน ส่ิงท่ีตามมาคือการ 
พยายามเพิ่มพื้นท่ีการผลิตสินคา้เพื่อคา้ขาย มากกวา่การท ามาหากินแบบพื้นบา้น  อาทิ การประกาศ
ใหพ้ื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไหเ้ป็น “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิของโลก” ส่งผลใหเ้กิดการขยายพื้นท่ี 

กบัอ านาจแห่งพุทธท่ีเขา้มาดูแลพื้นท่ี ในขณะเดียวกนั บทบาทของผเีองก็เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นผู ้
ปกป้องพื้นท่ีเช่นเดียวกนั  ดงันั้นวฒันธรรมร่วมกนัทั้งสามกลุ่มความเช่ือจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้
เห็นโดยทัว่ไปของทุ่งกุลาร้องไห ้ 
  การต่อรองดว้ยต านานผูป้กป้องพุทธศาสนา 
   ต านานผบีรรพบุรุษในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการเป็นผปีระศกัด์ิสิทธ์ิ
แลว้ ยงัถือเป็นวีรบุรุษประจ าถ่ินท่ีคนในแต่ละชาติพนัธ์ุให้การเคารพยกยอ่งอีกดว้ย ผศีกัด์ิสิทธ์ิตาม
ความเช่ือของคนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้มีบทบาทท่ีส าคญัคือเป็นผูพ้ิทกัษแ์ก่พุทธศาสนาใน
ลกัษณะของพุทธต านานแบบพื้นบา้น วรีบุรุษในทอ้งทุ่งกุลาร้องไห ้ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิทกัษพ์ุทธ
ศาสนาไดถู้กนิยามใหมี้ความหมายต่อศาสนามากยิง่กวา่บุคคลศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ แมว้า่พุทธจะมีอิทธิพล
ต่อความเช่ือของผูค้นในทุ่งกุลาร้องไหใ้นสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก แต่ในขณะเดียวกนั ต านานก็
พยายามสร้างวรีบุรุษใหเ้ป็นผูพ้ิทกัษแ์ก่พุทธ สร้างอ านาจต่อรองแก่ผูท่ี้เป็นส่ือกลางระหวา่ง พุทธกบั
ผ ีโดยเฉพาะ หมอทรง นางเทียม เฒ่าจ ้าต่างๆ Kodsuwan (2015) กล่าววา่ หมอทรงเจา้พอ่ต่างๆ ตอ้ง
ปฏิบติัตนอยูใ่น ศีลแปด ตลอดเวลา รู้จกัท าบุญอยูเ่สมอ เพื่อเสริมบารมีใหแ้ก่เจา้พอ่ ท่ีมาอาศยัร่าง
ของตนใหมี้บารมีเพิ่มมากข้ึน เม่ือเจา้พอ่มีบารมีส่ิงตามมาคือเจา้พ่อก็สามารถช่วยเหลือผูค้น และ
ดูแลศาสนสถานต่างๆไดดี้ ดงัคติท่ีวา่ “ศีลยอ่มรักษาผูรั้กษาศีล”   
   ต านานเจา้ปู่ เจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะวรีบุรุษผูไ้ดรั้บอาญาสิทธ์ิใหป้กป้องพุทธ
สถาน และพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ ปรากฏอยูอ่ยา่งแพร่หลายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่บริเวณท่ีปรากฎแหล่งศาสนาสถานเก่าแก่ แหล่งโบราณสถาน ปราสาท ปรางคก์ู่ เจดีย ์
พระพุทธรูป ลว้นแลว้แต่ปรากฏต านานของวีรบุรุษผูป้กป้องรักษา วีรบุรุษเหล่าน้ี นอกเหนือจาก 
การเป็นผศีกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน ท่ีชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือแลว้ การเป็นผูดู้แลศาสนสถานถือเป็น
การสร้างบารมีอยา่งหน่ึงใหแ้ก่ดวงวญิญาณ อาทิ เจา้ปู่ผา่น เจา้พอ่เสือหาญ ยายกุลาตากุลี ท่ีท าหนา้ท่ี
ดูแลวดั โบสถโ์บราณท่ีเดิมเคยเป็นศาสนาสถานทางพราหมณ์ แต่เม่ือพุทธเขา้มามีบทบาทแทน
พราหมณ์ ท าใหผ้ีเจา้พอ่เหล่าน้ีมีบทบาทในการดูแลรักษา ยายกุลาตากุลี มีหนา้ท่ีดูแลอุโบสถของ
พระศรี (ศรีนครเตา) ท่ีออกบวชเม่ือบั้นปลายชีวิต ตามค าบอกกล่าวของ  Thepkubon (2015) ความวา่ 
ยายกุลากบัตากุลีน้ีเป็นสหายกนักบัเฒ่าตาศรี (ศรีนครเตา) เม่ือตาศรีหนีภยัมาบวช จึงไดม้าจ าพรรษา
ท่ีบา้นไพรขลาจนส้ินชีพท่ีน่ี โดยมียายกุลากบัตากุลีเป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือ  อีกทั้งเม่ือเฒ่าศรีบวชแลว้
ก็ไดเ้ป็น ฌาเม่ือย เป็นพระท่ีมีความส าคญัต่อพุทธศาสนาในทุ่งกุลาร้องไหอี้กรูปหน่ึง 
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สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี (Kunurat, 1994: 5) นอกจากทอ้งทุ่งแลว้ในตอนล่างของทุ่งแห่งน้ีมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้า (The Flood Plains) โดยเฉพาะแม่น ้ามูล ซ่ึงถือเป็นแม่น ้าสายหลกัของทุ่งกุลา
ร้องไห ้เหมาะแก่การปลูกขา้ว โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีดินร่วนปนทราย 
นอกจากนั้นก็เป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งผลิตเกลือ  
   การจดัการพื้นท่ีในการเพาะปลูก พื้นท่ีป่า น ้า ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร
ของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ต านานศกัด์ิสิทธ์ิไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการพื้นท่ี คติ
ความเช่ือและการใหค้วามเคารพต่อเจา้พ่อศกัด์ิสิทธ์ิผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ี และการสร้างเครือข่ายเจา้พอ่
เพื่อการจดัการพื้นท่ีทางธรรมชาติ หรือระบบนิเวศให้เกิดการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะกลุ่ม
ชุมชน เป็นการต่อรองเชิงสัญลกัษณ์กบัระบบทุนนิยม ท่ีเนน้การแปรรูปวฒันธรรมสู่การผลิต แมว้า่
กระแสการพฒันาจะพยายามผลกัดนัให ้“ขา้ว” เป็นทุนอยา่งหน่ึงทางระบบเศรษฐกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกนั การรวมกลุ่มกนัในนาม “คนทุ่งกุลา” ก็เป็นการต่อสู้กนักระแสการลงทุน 
(Phusongchan, Interview: 2015) การรวมตวักนัภายใตค้วามเช่ือต านานเดียวกนัซ่ึงสร้างเครือข่ายทาง
สังคมไวแ้ลว้ ตั้งแต่ระดบัเจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่นเจา้พ่อเฒ่าเต่า ท่ีผกูสัมพนัธ์กบัเจา้พอ่เสือหาญ ท าให้
เกิดเครือข่ายทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ชุมชนเกษตรกรชาวอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย ร่วมกบั
เกษตรกรชาวอ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวสิัย และชุมชนในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อตั้ง โรง 
สีขา้วชุมชน โรงคดัแยกเมล็ดขา้วร่วมกนัภายใตก้ลุ่ม  “นกัวจิยัทุ่งกุลา” ข้ึนตั้งแต่ปี 2548 เพื่อ
ศึกษาวจิยัความเป็นทุ่งกุลาร้องไห ้ในทุกดา้น เพื่อบริหารจดัการภายในพื้นท่ีของตนเอง (Sangngam, 
Interview : 2015 )  
   การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อต่อรองกบัทุนนิยมขนาดใหญ่ดว้ยการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรแบบชุมชนเพื่อชุมชนนั้น ส่วนหน่ึงอาศยัการรวมกลุ่มแบบเครือญาติทางวฒันธรรม 
เพื่อการสร้าง    อตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชุมชน รวมถึงการสร้างความสามารถดา้นการท านา เล้ียงสัตว ์และ
ทอผา้ เม่ือเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภณัฑชุ์มชน กลุ่มชนท่ีมาจากวฒันธรรมเดียวกนัจึงพยายาม
ก าหนดอตัลกัษณ์ทางสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มตนเองผา่น ต านานบา้นเมืองท่ีมีความเช่ือร่วมกนั เช่น ผา้ทอ
ศรีภูมิ  ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลา ผา้ไหมพยคัฆ ์ผลิตภณัฑช์า้งสุรินทร์ ทั้งหมดน้ีลว้นแต่เกิดจากการ
พยายามสร้างผลิตภณัฑข์องชุมชนเพื่อต่อรองกบัระบบเศรษฐกิจท่ีก าลงัแข่งขนักนัอยา่งหนกัหน่วง 
แมว้า่จุดก าเนิดอาจจะมาจากนโยบายของภาครัฐท่ีพยายามผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน แต่เม่ือกระแสโลก
การคา้และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความกดดนัทางการตลาด ท าใหแ้ต่ละชุมชนพยายามสร้างคุณค่า 

การเพาะปลูกขา้วมากข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลใหท้รัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้ป่าโคก แอ่งน ้าถูกปรับ
ใหเ้ป็นแหล่งเพาะปลูก  ปรากฏการทางสังคมเกษตรกรรมเหล่าน้ีท าใหชุ้มชนในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 
  การแข่งขนักนัทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ท าใหต้ านานประจ าถ่ินเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 
การต่อรองอ านาจกบัภาคการลงทุน ดว้ยการพยายามท่ีจะรักษาแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การป้องกนัไม่ใหผ้นืป่า แหล่งน ้า ถูกท าลายดว้ยวาทกรรม  
“การพฒันา” จึงเกิดข้ึนภายใตเ้ร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิ และการรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการต่อรอง
กบัระบบทุนนิยมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของชุมชน โดยชุมชนทุ่งกุลาร้องไหไ้ดใ้ชต้  านานเพื่อ
ก าหนดขอ้หา้ม หรือการใชต้  านานเพื่ออนุรักษแ์หล่งทรัพยากรท่ีตอ้งใชร่้วมกนั โดยเฉพาะพื้นท่ี
เพาะปลูก  แหล่งน ้า  แหล่งเกลือ ต านานเจา้พอ่ผูป้กป้องพื้นท่ี  หรือการใชต้ านานอธิบายเหตุเพื่อ 
การจดัการทรัพยากรและการสร้างกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อต่อรองกบัการพฒันากระแส
หลกัท่ีพยายามรวมกลุ่มทุ่งกลุาร้องไห ้ใหก้ลายเป็นเอกวฒันธรรม  
  ต านานกบัการก าหนดอตัลกัษณ์พื้นท่ีและผลิตภณัฑชุ์มชน 
   ต านานเจา้พอ่ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการเป็นต านานศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ 
ยงัมีบทบาทในการเป็นเร่ืองเล่าเชิงนิเวศ คือเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อระหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาติ ทุนธรรมชาติเป็นทุนทางสังคมประเภทหน่ึง (Sangkapantanont, 2016: 243) เกิดจากระบบ
นิเวศท่ีมีอยูใ่นแต่ละชุมชนไดแ้ก่ ดิน ป่าไม ้ป่าโคก ป่าชา้ แหล่งน ้า ล าน ้า ทุนธรรมชาติเหล่าน้ี คนใน
ชุมชนทุ่งกุลาไดพ้ึ่งพา ในการสร้างปัจจยัส่ีส าหรับด ารงชีพร่วมกนัทุกคน ลกัษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน มีการคงอยู ่สูญหายไป และเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และแต่ละมิติเวลา  
   ธรรมชาติของทุ่งกุลามีความหลากหลายทางชีวภาพ จากป่าโคก ป่าบุ่ง ป่าทาม 
แหล่งน ้า ท่ีดินสาธารณะ เป็นท่ีราบลุ่มน ้าทว่มถึง และท่ีราบสูง ทรัพยากรเหล่าน้ียงัคงความอุดม
สมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากทุนทางธรรมชาติ ยงัไม่ไดถู้กท าลายไปมาก คนทุ่งกุลา ไดพ้ึ่งพาทุนธรรมชาติ 
สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน  ระบบนิเวศของคนทุ่งกุลาจากสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีทุ่ง
กุลา เป็นแหล่งเล้ียงววั-ควายท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากน้ียงัเป็นเส้นทางผา่นจุดนดัพบของ “นายฮอ้ย
ววั-ควาย” ท่ีตระเวนซ้ือววั-ควายไล่ตอ้น ไปขายตลาดภาคกลาง ถึงแมว้า่การใชพ้ื้นท่ีในทุ่งกุลา
ร้องไห้เปล่ียนเป็นท่ีนา ท่ีเล้ียงสัตวล์ดลง มีการปรับตวัในการเล้ียงววั-ควาย ท่ีมีความเหมาะสม
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สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี (Kunurat, 1994: 5) นอกจากทอ้งทุ่งแลว้ในตอนล่างของทุ่งแห่งน้ีมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้า (The Flood Plains) โดยเฉพาะแม่น ้ามูล ซ่ึงถือเป็นแม่น ้าสายหลกัของทุ่งกุลา
ร้องไห ้เหมาะแก่การปลูกขา้ว โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีดินร่วนปนทราย 
นอกจากนั้นก็เป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งผลิตเกลือ  
   การจดัการพื้นท่ีในการเพาะปลูก พื้นท่ีป่า น ้า ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร
ของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ต านานศกัด์ิสิทธ์ิไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการพื้นท่ี คติ
ความเช่ือและการใหค้วามเคารพต่อเจา้พ่อศกัด์ิสิทธ์ิผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ี และการสร้างเครือข่ายเจา้พอ่
เพื่อการจดัการพื้นท่ีทางธรรมชาติ หรือระบบนิเวศให้เกิดการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะกลุ่ม
ชุมชน เป็นการต่อรองเชิงสัญลกัษณ์กบัระบบทุนนิยม ท่ีเนน้การแปรรูปวฒันธรรมสู่การผลิต แมว้า่
กระแสการพฒันาจะพยายามผลกัดนัให ้“ขา้ว” เป็นทุนอยา่งหน่ึงทางระบบเศรษฐกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกนั การรวมกลุ่มกนัในนาม “คนทุ่งกุลา” ก็เป็นการต่อสู้กนักระแสการลงทุน 
(Phusongchan, Interview: 2015) การรวมตวักนัภายใตค้วามเช่ือต านานเดียวกนัซ่ึงสร้างเครือข่ายทาง
สังคมไวแ้ลว้ ตั้งแต่ระดบัเจา้พอ่ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่นเจา้พ่อเฒ่าเต่า ท่ีผกูสัมพนัธ์กบัเจา้พอ่เสือหาญ ท าให้
เกิดเครือข่ายทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ชุมชนเกษตรกรชาวอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย ร่วมกบั
เกษตรกรชาวอ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวสิัย และชุมชนในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อตั้ง โรง 
สีขา้วชุมชน โรงคดัแยกเมล็ดขา้วร่วมกนัภายใตก้ลุ่ม  “นกัวจิยัทุ่งกุลา” ข้ึนตั้งแต่ปี 2548 เพื่อ
ศึกษาวจิยัความเป็นทุ่งกุลาร้องไห ้ในทุกดา้น เพื่อบริหารจดัการภายในพื้นท่ีของตนเอง (Sangngam, 
Interview : 2015 )  
   การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อต่อรองกบัทุนนิยมขนาดใหญ่ดว้ยการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรแบบชุมชนเพื่อชุมชนนั้น ส่วนหน่ึงอาศยัการรวมกลุ่มแบบเครือญาติทางวฒันธรรม 
เพื่อการสร้าง    อตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชุมชน รวมถึงการสร้างความสามารถดา้นการท านา เล้ียงสัตว ์และ
ทอผา้ เม่ือเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภณัฑชุ์มชน กลุ่มชนท่ีมาจากวฒันธรรมเดียวกนัจึงพยายาม
ก าหนดอตัลกัษณ์ทางสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มตนเองผา่น ต านานบา้นเมืองท่ีมีความเช่ือร่วมกนั เช่น ผา้ทอ
ศรีภูมิ  ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลา ผา้ไหมพยคัฆ ์ผลิตภณัฑช์า้งสุรินทร์ ทั้งหมดน้ีลว้นแต่เกิดจากการ
พยายามสร้างผลิตภณัฑข์องชุมชนเพื่อต่อรองกบัระบบเศรษฐกิจท่ีก าลงัแข่งขนักนัอยา่งหนกัหน่วง 
แมว้า่จุดก าเนิดอาจจะมาจากนโยบายของภาครัฐท่ีพยายามผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน แต่เม่ือกระแสโลก
การคา้และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความกดดนัทางการตลาด ท าใหแ้ต่ละชุมชนพยายามสร้างคุณค่า 

การเพาะปลูกขา้วมากข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลใหท้รัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้ป่าโคก แอ่งน ้าถูกปรับ
ใหเ้ป็นแหล่งเพาะปลูก  ปรากฏการทางสังคมเกษตรกรรมเหล่าน้ีท าใหชุ้มชนในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 
  การแข่งขนักนัทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ท าใหต้ านานประจ าถ่ินเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 
การต่อรองอ านาจกบัภาคการลงทุน ดว้ยการพยายามท่ีจะรักษาแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การป้องกนัไม่ใหผ้นืป่า แหล่งน ้า ถูกท าลายดว้ยวาทกรรม  
“การพฒันา” จึงเกิดข้ึนภายใตเ้ร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิ และการรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการต่อรอง
กบัระบบทุนนิยมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของชุมชน โดยชุมชนทุ่งกุลาร้องไหไ้ดใ้ชต้  านานเพื่อ
ก าหนดขอ้หา้ม หรือการใชต้  านานเพื่ออนุรักษแ์หล่งทรัพยากรท่ีตอ้งใชร่้วมกนั โดยเฉพาะพื้นท่ี
เพาะปลูก  แหล่งน ้า  แหล่งเกลือ ต านานเจา้พอ่ผูป้กป้องพื้นท่ี  หรือการใชต้ านานอธิบายเหตุเพื่อ 
การจดัการทรัพยากรและการสร้างกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อต่อรองกบัการพฒันากระแส
หลกัท่ีพยายามรวมกลุ่มทุ่งกลุาร้องไห ้ใหก้ลายเป็นเอกวฒันธรรม  
  ต านานกบัการก าหนดอตัลกัษณ์พื้นท่ีและผลิตภณัฑชุ์มชน 
   ต านานเจา้พอ่ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการเป็นต านานศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ 
ยงัมีบทบาทในการเป็นเร่ืองเล่าเชิงนิเวศ คือเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อระหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาติ ทุนธรรมชาติเป็นทุนทางสังคมประเภทหน่ึง (Sangkapantanont, 2016: 243) เกิดจากระบบ
นิเวศท่ีมีอยูใ่นแต่ละชุมชนไดแ้ก่ ดิน ป่าไม ้ป่าโคก ป่าชา้ แหล่งน ้า ล าน ้า ทุนธรรมชาติเหล่าน้ี คนใน
ชุมชนทุ่งกุลาไดพ้ึ่งพา ในการสร้างปัจจยัส่ีส าหรับด ารงชีพร่วมกนัทุกคน ลกัษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน มีการคงอยู ่สูญหายไป และเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และแต่ละมิติเวลา  
   ธรรมชาติของทุ่งกุลามีความหลากหลายทางชีวภาพ จากป่าโคก ป่าบุ่ง ป่าทาม 
แหล่งน ้า ท่ีดินสาธารณะ เป็นท่ีราบลุ่มน ้าทว่มถึง และท่ีราบสูง ทรัพยากรเหล่าน้ียงัคงความอุดม
สมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากทุนทางธรรมชาติ ยงัไม่ไดถู้กท าลายไปมาก คนทุ่งกุลา ไดพ้ึ่งพาทุนธรรมชาติ 
สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน  ระบบนิเวศของคนทุ่งกุลาจากสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีทุ่ง
กุลา เป็นแหล่งเล้ียงววั-ควายท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากน้ียงัเป็นเส้นทางผา่นจุดนดัพบของ “นายฮอ้ย
ววั-ควาย” ท่ีตระเวนซ้ือววั-ควายไล่ตอ้น ไปขายตลาดภาคกลาง ถึงแมว้า่การใชพ้ื้นท่ีในทุ่งกุลา
ร้องไห้เปล่ียนเป็นท่ีนา ท่ีเล้ียงสัตวล์ดลง มีการปรับตวัในการเล้ียงววั-ควาย ท่ีมีความเหมาะสม
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การจดัการท่องเท่ียวแบบชุมชนเนน้ท่ีการน าเอาอตัลกัษณ์เด่นของชุมชนของตนมาเป็นจุดดึงดูด
นกัท่องเท่ียวนั้น เป็นการน าเอาวฒันธรรมประเพณีของชุมชนเพื่อจดัการท่องเท่ียว เป็นการต่อสู้กบั
การจดัการท่องเท่ียวในกระแสหลกัท่ีเนน้การขาย การท าก าไร ส่วนการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน
ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้หลงัจากเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าใหแ้ก่ชุมชน จากการศึกษา 
พบวา่ ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดน้ าเอาต านาน เร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อ 
การท่องเท่ียว ตามสิทธ์ิในการจดัการท่องเท่ียว ซ่ึงภาครัฐไดอ้อกกฎไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไวใ้น มาตรา 66 วา่
บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธ์ิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมใน 
การจดัการ การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืหนา้ท่ีของชนชาวไทย (Setabutr et al, 2007)  
กฎหมายดงักล่าว ท าใหชุ้มชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้เร่ิมคน้หาอตัลกัษณ์ของตนเพื่อผลิตเป็น
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน การต่อรองเชิงการท่องเท่ียว จึงเป็นการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย
ตน้ทุนท่ีสังคมใน  2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ีในต านาน  และการการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัน้ี 
  การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ี 
   ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดพ้ยายามสร้างการท่องเท่ียวโดยอาศยัแหล่ง
โบราณสถานเป็นสินคา้ทางการจดัการท่องเท่ียว แต่เน่ืองจากสถานท่ีต่างๆ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่ง
แห่งน้ี ไม่ไดมี้ความหรูหราอลงัการเหมือนเช่นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในภูมิภาค เช่นปราสาทหิน 
พิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง ท่ีมีความยิง่ใหญ่ อีกทั้งยงัไดรั้บการประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  ดงันั้นเพื่อการจดัการท่องเท่ียวส าหรับแหล่งท่องเท่ียวขนาดเล็กในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห ้ไดแ้ก่ สระกู่  กู่กาสิงห์ กู่โพนวจิ กู่โพนระฆงั กู่พระโกนา กู่หินกอง กู่คูอาราม กู่คนัธนาม กู่
โพนโคกมา้ (Fine Art Department. 2009: 42-43) ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และน่าสนใจ  
   การจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยชุมชน ในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห ้โดยเฉพาะกู่ สุสาน คูคลองเมือง สระน ้า พบวา่มีสิทธิทบัซอ้นระหวา่งชาวบา้นกบัทาง
ราชการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัการท่องเท่ียวของชาวบา้นในชุมชน ชาวบา้นถือวา่โบราณสถาน
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จดัการโดยประกอบพิธีกรรมตามคติผพีุทธและพราหมณ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ

และผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อแข่งขนักบัการตลาดขนาดใหญ่ การผลิตขา้วท่ีมีผูผ้ลิต
อยูท่ ัว่ไป การสร้างวาทกรรม “ขา้วทุ่งกุลา” สามารถสร้างมูลค่าของขา้ว ใหดี้กวา่ขา้วจากแหล่งผลิต
อ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  ชาวทุ่งกุลาร้องไห้เช่ือวา่ขา้วเป็นพืชท่ีมีจิตวิญญาณ ดงันั้นการเทิดทูนขา้วใหเ้ป็น
ธญัพืชท่ีมีความพิเศษ ศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความเป็น 
อตัลกัษณ์เฉพาะ พิธีกรรมสู่ขวญัขา้วของชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนการปฏิบติัต่อขา้วดว้ยความ
เคารพจึงเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัท่ีสร้างความพิเศษใหแ้ก่ผลิตภณัฑท์างการเกษตร   
  การต่อรองกบัอ านาจทุนนิยมของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้จากการวิจยัพบวา่ 
ต านานเร่ืองเล่าเชิงนิเวศมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการสร้างภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์ใหแ้ก่ผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งสร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้ทางวฒันธรรม อีกทั้งต านานยงัสามารถสร้างพลงั
ใหแ้ก่ชุมชนดว้ยการเป็นเคร่ืองมือเชิงสัญลกัษณ์ในการรวมกลุ่มกนั ในนาม “คนทุ่งกุลา” อนั
หมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทางกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ และชุมชนร่วมกนั  อีกทั้งต านาน
ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ยงัมีบทบาทในการจดัสรรพื้นท่ีในการเพาะปลูกใหแ้ก่ชุมชน ผา่นพิธีกรรม 
ความเคารพท่ีผูค้นมีต่อพื้นท่ีผา่นต านานศกัด์ิสิทธ์ิผูป้กป้องพื้นท่ีของบรรพบุรุษ  
 3. การต่อสู้และต่อรองกบัการท่องเท่ียว 
  การท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีอีสานเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีคนสนใจเขา้มาศึกษา
ประวติัศาสตร์ประเพณีวถีิชีวิต ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไวห้ลายประการ เช่น 
สร้างส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและมรดกทางวฒันธรรม เช่น ตึกดินเก่า สิมอีสานถูกเปล่ียนรูปไป ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรหาทางสร้างจิตส านึกใหม้ากยิง่ข้ึน การสร้างส านึกใหเ้ห็นตวัตน(อตัลกัษณ์) 
ของคนทอ้งถ่ิน การสร้างส านึกใหเ้ห็นตวัตนของคนในทอ้งถ่ินเป็นพลงัส าคญั การจดัอบรมการท า
เคร่ืองเงินเพื่อใหชุ้มชนกลบัมาท าเคร่ืองเงินอีกคร้ัง สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการให้กบัชุมชน
ทอ้งถ่ินท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถศึกษาและท าวจิยัเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหเ้ร่ืองของทอ้งถ่ิน
คงอยูแ่ละคนรุ่นหลงัมีโอกาสสัมผสักบัความเป็นมาในอดีต การจดัท าพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจึงเป็นเร่ือง
จ าเป็นในปัจจุบนั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและคนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีความเขา้ใจกระแสการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียวและด าเนินการดว้ยความเขา้ใจ
มากกวา่การท าโดยไร้จุดหมาย และควรใหค้นทอ้งถ่ินเขา้ใจ บทบาทแนวทางท่ีถูกตอ้งในการดูแล
ทอ้งถ่ินของตน (Suebwattana, 2549 : 3-12) 
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การจดัการท่องเท่ียวแบบชุมชนเนน้ท่ีการน าเอาอตัลกัษณ์เด่นของชุมชนของตนมาเป็นจุดดึงดูด
นกัท่องเท่ียวนั้น เป็นการน าเอาวฒันธรรมประเพณีของชุมชนเพื่อจดัการท่องเท่ียว เป็นการต่อสู้กบั
การจดัการท่องเท่ียวในกระแสหลกัท่ีเนน้การขาย การท าก าไร ส่วนการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน
ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้หลงัจากเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าใหแ้ก่ชุมชน จากการศึกษา 
พบวา่ ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดน้ าเอาต านาน เร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อ 
การท่องเท่ียว ตามสิทธ์ิในการจดัการท่องเท่ียว ซ่ึงภาครัฐไดอ้อกกฎไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไวใ้น มาตรา 66 วา่
บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธ์ิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมใน 
การจดัการ การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืหนา้ท่ีของชนชาวไทย (Setabutr et al, 2007)  
กฎหมายดงักล่าว ท าใหชุ้มชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้เร่ิมคน้หาอตัลกัษณ์ของตนเพื่อผลิตเป็น
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน การต่อรองเชิงการท่องเท่ียว จึงเป็นการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย
ตน้ทุนท่ีสังคมใน  2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ีในต านาน  และการการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัน้ี 
  การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ี 
   ชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้ไดพ้ยายามสร้างการท่องเท่ียวโดยอาศยัแหล่ง
โบราณสถานเป็นสินคา้ทางการจดัการท่องเท่ียว แต่เน่ืองจากสถานท่ีต่างๆ ท่ีปรากฏในบริเวณทุ่ง
แห่งน้ี ไม่ไดมี้ความหรูหราอลงัการเหมือนเช่นสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในภูมิภาค เช่นปราสาทหิน 
พิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง ท่ีมีความยิง่ใหญ่ อีกทั้งยงัไดรั้บการประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  ดงันั้นเพื่อการจดัการท่องเท่ียวส าหรับแหล่งท่องเท่ียวขนาดเล็กในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห ้ไดแ้ก่ สระกู่  กู่กาสิงห์ กู่โพนวจิ กู่โพนระฆงั กู่พระโกนา กู่หินกอง กู่คูอาราม กู่คนัธนาม กู่
โพนโคกมา้ (Fine Art Department. 2009: 42-43) ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และน่าสนใจ  
   การจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยชุมชน ในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห ้โดยเฉพาะกู่ สุสาน คูคลองเมือง สระน ้า พบวา่มีสิทธิทบัซอ้นระหวา่งชาวบา้นกบัทาง
ราชการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัการท่องเท่ียวของชาวบา้นในชุมชน ชาวบา้นถือวา่โบราณสถาน
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จดัการโดยประกอบพิธีกรรมตามคติผพีุทธและพราหมณ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ

และผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เพื่อแข่งขนักบัการตลาดขนาดใหญ่ การผลิตขา้วท่ีมีผูผ้ลิต
อยูท่ ัว่ไป การสร้างวาทกรรม “ขา้วทุ่งกุลา” สามารถสร้างมูลค่าของขา้ว ใหดี้กวา่ขา้วจากแหล่งผลิต
อ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  ชาวทุ่งกุลาร้องไห้เช่ือวา่ขา้วเป็นพืชท่ีมีจิตวิญญาณ ดงันั้นการเทิดทูนขา้วใหเ้ป็น
ธญัพืชท่ีมีความพิเศษ ศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความเป็น 
อตัลกัษณ์เฉพาะ พิธีกรรมสู่ขวญัขา้วของชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ตลอดจนการปฏิบติัต่อขา้วดว้ยความ
เคารพจึงเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัท่ีสร้างความพิเศษใหแ้ก่ผลิตภณัฑท์างการเกษตร   
  การต่อรองกบัอ านาจทุนนิยมของชุมชนในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห ้จากการวิจยัพบวา่ 
ต านานเร่ืองเล่าเชิงนิเวศมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการสร้างภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์ใหแ้ก่ผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งสร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้ทางวฒันธรรม อีกทั้งต านานยงัสามารถสร้างพลงั
ใหแ้ก่ชุมชนดว้ยการเป็นเคร่ืองมือเชิงสัญลกัษณ์ในการรวมกลุ่มกนั ในนาม “คนทุ่งกุลา” อนั
หมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทางกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ และชุมชนร่วมกนั  อีกทั้งต านาน
ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ยงัมีบทบาทในการจดัสรรพื้นท่ีในการเพาะปลูกใหแ้ก่ชุมชน ผา่นพิธีกรรม 
ความเคารพท่ีผูค้นมีต่อพื้นท่ีผา่นต านานศกัด์ิสิทธ์ิผูป้กป้องพื้นท่ีของบรรพบุรุษ  
 3. การต่อสู้และต่อรองกบัการท่องเท่ียว 
  การท่ีจะท าใหพ้ื้นท่ีอีสานเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีคนสนใจเขา้มาศึกษา
ประวติัศาสตร์ประเพณีวถีิชีวิต ควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไวห้ลายประการ เช่น 
สร้างส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและมรดกทางวฒันธรรม เช่น ตึกดินเก่า สิมอีสานถูกเปล่ียนรูปไป ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรหาทางสร้างจิตส านึกใหม้ากยิง่ข้ึน การสร้างส านึกใหเ้ห็นตวัตน(อตัลกัษณ์) 
ของคนทอ้งถ่ิน การสร้างส านึกใหเ้ห็นตวัตนของคนในทอ้งถ่ินเป็นพลงัส าคญั การจดัอบรมการท า
เคร่ืองเงินเพื่อใหชุ้มชนกลบัมาท าเคร่ืองเงินอีกคร้ัง สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการให้กบัชุมชน
ทอ้งถ่ินท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถศึกษาและท าวจิยัเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหเ้ร่ืองของทอ้งถ่ิน
คงอยูแ่ละคนรุ่นหลงัมีโอกาสสัมผสักบัความเป็นมาในอดีต การจดัท าพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจึงเป็นเร่ือง
จ าเป็นในปัจจุบนั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและคนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีความเขา้ใจกระแสการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียวและด าเนินการดว้ยความเขา้ใจ
มากกวา่การท าโดยไร้จุดหมาย และควรใหค้นทอ้งถ่ินเขา้ใจ บทบาทแนวทางท่ีถูกตอ้งในการดูแล
ทอ้งถ่ินของตน (Suebwattana, 2549 : 3-12) 
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ดงภูดิน ณ อ าเภอราษีไศล มีลกัษณะเหมือนกนั คือเป็นการจดักิจกรรมแข่งเรือยาว เพื่อบวงสรวง 
เจา้พอ่  ปัจจุบนัไดย้กระดบัเป็นการจดักิจกรรมระดบัอ าเภอ มีหน่วยงานภาครัฐ เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการ และแบ่งสรรผลตอบแทนท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมน้ีอยา่งเท่า
เทียมกนัระหวา่งรัฐกบัชุมชน การสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและรูปแบบกิจกรรมของพื้นท่ีทุ่ง
กุลาร้องไห ้อนัส่งผลใหก้ารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนมีความน่าสนใจ และเป็นการบริหารจดัการ
แบบชุมชนเพื่อชุมชนโดยตรง เพื่อต่อรองกบัการจดัการท่องเท่ียวแบบส่วนกลางของภาครัฐท่ี
พยายามเชิดชูเอาเอกลกัษณ์เด่นเพื่อดา้นเดียว 
 4. การต่อสู้และต่อรองกบักระแสการพฒันา  
  การพฒันาทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อปรับเปล่ียนภูมิทศัน์จาก “ทุ่งแลง้” สู่ความเป็น
เมือง “อีสานเขียว” ภาครัฐพยายามใหเ้กิดการพฒันาทั้งแบบรัฐเป็นเจ่าของการพฒันาตามนโยบาย
และการพฒันาทางเลือก (Alternative Development) ซ่ึงเป็นขอ้วจิารณ์หรือเป็นฝ่ายตรงขา้มกบั 
การพฒันากระแสหลกัท่ีมุ่งแต่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกจากการพฒันาโดยรัฐ
และกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ แนวทางท่ีจดัวา่เป็นการพฒันาทางเลือกอาจใชช่ื้อเรียกอ่ืนๆ  
เช่น การพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ฯลฯ ซ่ึงมกัมีกระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุด
ค า เช่น การมีส่วนร่วม ประชาชนรากหญา้ องคก์รพฒันาเอกชนหรือเอน็จีโอ การเสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ การปลุกจิตส านึก กระบวนการประชาธิปไตย พลเมือง สิทธิชุมชน ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ฯ (Rakyuttitum, 2011: 16) 
  การรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาตนเองของชุมชนในถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ในรูปแบบสหกรณ์ 
องคก์ร กลุ่มวฒันธรรม จึงเป็นเสมือนการต่อรองกบัอ านาจรัฐท่ีพยายามควบคุมสังคมใหมี้ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยท่ีประชาชนเป็นเพียงผูรั้บนโยบายมากกวา่เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายเพื่อพฒันาชุมชนของตน เน่ืองจากชุมชนทุ่งกุลาร้องไห ้ถูกขนานนามเสมอมาวา่ “พื้นท่ีแหง้
แลง้” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีขาดแคลน ตั้งแต่อดีตเร่ือยมา ต านานเร่ืองเล่าไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีถูก
มองแบบดอ้ยค่า มาโดยตลอด ตั้งแต่ “เขมรป่าดง” “ทุ่งหมาหลง” และ “ทุ่งกุลาร้องไห”้ วาทกรรม
เหล่าน้ี สะทอ้นมุมมองท่ี ส่วนกลางมองพื้นท่ีทุ่งกวา้งแห่งน้ีวา่เป็นพื้นท่ีแห่งความยากล าบาก ไม่
สามารถเพาะปลูก หรือสร้างมูลค่าได ้แต่ในขณะเดียวกนั คนทุ่งกุลาร้องไห้เองไดพ้ยายามสร้างวาท
กรรมข้ึนมาต่อรองกบัวาทกรรมภายนอก เช่น “คนทุ่ง” “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิโลก” 

ในพิธีบุญกู่ แข่งขนัเรือยาวเพื่อบูชาผเีจา้พ่อ สงกรานตเ์พื่อสรงกู่พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ การจดั
กิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมเหล่าน้ีเพื่อสร้างความส าคญัใหแ้ก่สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นการสร้าง
มูลค่าเพื่อการท่องเท่ียวแก่ชุมชน  การต่อรองทางการท่องเท่ียวแบบอาศยัสถานท่ีส าคญัของชุมชนท่ี
มีอยู ่เพื่อเป็นมูลค่าทางการท่องเท่ียว นอกเหนือจากการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยตรงแลว้ ยงัถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งหารต่อรองเชิงอ านาจระหวา่งแนวคิดทอ้งถ่ินกบัการจดัการแนวคิดหลกัของ
ภาครัฐ การสร้างอตัลกัษณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเป็นกลวธีิในการสร้างอตัลกัษณ์เพื่อต่อรองกบั 
การจดัการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ 
  การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
   ชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไหมี้วฒันธรรมประเพณีสืบต่อกนัมานาน ในรอบปีจะมี 
การท าบุญตาม ฮีตสิบสองคือการท าบุญและพิธีกรรมตามประเพณีประจ าเดือนทั้ง 12 เดือน โดย 
การถือธรรมเนียมปฏิบติั แบบใหค้วามส าคญักบัวถีิพุทธ  พราหมณ์ และผ ีไดแ้ก่ เดือนอา้ยบุญเขา้
กรรม เดือนยีบุ่ญคูณลานใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมขา้ว เดือนสามบุญขา้วจ่ี เดือนส่ีบุญพระ
เวสสันดร เดือนหา้สรงกรานตส์งน ้าพระ เดือนหกบุญบั้งไฟและการเล้ียงผ ี เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ (บุญ
เบิกบา้น) เดือนแปดบุญเขา้พรรษา เดือนเกา้บุญขา้วประดบัดิน เดือนสิบบุญขา้วสาก บุญอุทิศหาผี
บรรพบุรุษ ผตีาแฮก เดือนสิบเอด็บุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน (Somin. 1983: 1-5) 
นอกน้ียงัมีประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา เช่น งานประเพณีตามความเช่ือต่างๆ ตามวฒันธรรม 
ความเช่ือของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น การจดักิจกรรมเรียกขวญัขา้วหอมมะลิท่ีใหญ่ท่ีสุด กิจกรรม
งานแซนโฎณตาของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร งานแสดงชา้งประจ าปี หรือการจดักิจกรรมเชิงวฒันธรรม
ประเพณีของชาวทุ่งกุลาร้องไหป้ระเพณีกินดอง (แต่งงาน) พิธีเล้ียงผ ีฟ้อนผ ีการละเล่นพื้นบา้นท่ี
แสดงในงานต่างๆ ไดแ้ก่ การเซ้ิงกระต๊ิบขา้ว หมอล า หมอแคน เป็นตน้ ส าหรับเคร่ืองดนตรีอีสาน 
เช่น แคน พิณ ซอ โปงลาง ซ่ึงลว้นแต่เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ 
   ปัจจุบนัการจดัการท่องเท่ียวของทุ่งกุลาร้องไห ้เนน้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มี
การจดักิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน หลงัจากท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว หรือการยกระดบัของบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิในต านานศกัด์ิสิทธ์ิเขา้มามี
บทบาทต่อกิจกรรมเชิงวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว อาทิ กิจกรรมการบวงสรวงเจา้พอ่ศรีนครเตา ใน
วนัเพญ็เดือนหา้ เพื่อบวงสรวงดวงวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ ในกิจกรรมมีการจุดบั้งไฟบวงสรวง หรือ
กิจกรรมการบวงสรวงเจา้พอ่ผา่น ณ อ าเภอสุวรรณภูมิ และการบวงสรวงเจา้พอ่อุปฮาด เจา้พอ่ 
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ดงภูดิน ณ อ าเภอราษีไศล มีลกัษณะเหมือนกนั คือเป็นการจดักิจกรรมแข่งเรือยาว เพื่อบวงสรวง 
เจา้พอ่  ปัจจุบนัไดย้กระดบัเป็นการจดักิจกรรมระดบัอ าเภอ มีหน่วยงานภาครัฐ เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการ และแบ่งสรรผลตอบแทนท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมน้ีอยา่งเท่า
เทียมกนัระหวา่งรัฐกบัชุมชน การสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและรูปแบบกิจกรรมของพื้นท่ีทุ่ง
กุลาร้องไห ้อนัส่งผลใหก้ารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนมีความน่าสนใจ และเป็นการบริหารจดัการ
แบบชุมชนเพื่อชุมชนโดยตรง เพื่อต่อรองกบัการจดัการท่องเท่ียวแบบส่วนกลางของภาครัฐท่ี
พยายามเชิดชูเอาเอกลกัษณ์เด่นเพื่อดา้นเดียว 
 4. การต่อสู้และต่อรองกบักระแสการพฒันา  
  การพฒันาทอ้งถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อปรับเปล่ียนภูมิทศัน์จาก “ทุ่งแลง้” สู่ความเป็น
เมือง “อีสานเขียว” ภาครัฐพยายามใหเ้กิดการพฒันาทั้งแบบรัฐเป็นเจ่าของการพฒันาตามนโยบาย
และการพฒันาทางเลือก (Alternative Development) ซ่ึงเป็นขอ้วจิารณ์หรือเป็นฝ่ายตรงขา้มกบั 
การพฒันากระแสหลกัท่ีมุ่งแต่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกจากการพฒันาโดยรัฐ
และกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ แนวทางท่ีจดัวา่เป็นการพฒันาทางเลือกอาจใชช่ื้อเรียกอ่ืนๆ  
เช่น การพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ฯลฯ ซ่ึงมกัมีกระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุด
ค า เช่น การมีส่วนร่วม ประชาชนรากหญา้ องคก์รพฒันาเอกชนหรือเอน็จีโอ การเสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ การปลุกจิตส านึก กระบวนการประชาธิปไตย พลเมือง สิทธิชุมชน ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ฯ (Rakyuttitum, 2011: 16) 
  การรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาตนเองของชุมชนในถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้ในรูปแบบสหกรณ์ 
องคก์ร กลุ่มวฒันธรรม จึงเป็นเสมือนการต่อรองกบัอ านาจรัฐท่ีพยายามควบคุมสังคมใหมี้ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยท่ีประชาชนเป็นเพียงผูรั้บนโยบายมากกวา่เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายเพื่อพฒันาชุมชนของตน เน่ืองจากชุมชนทุ่งกุลาร้องไห ้ถูกขนานนามเสมอมาวา่ “พื้นท่ีแหง้
แลง้” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีขาดแคลน ตั้งแต่อดีตเร่ือยมา ต านานเร่ืองเล่าไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีถูก
มองแบบดอ้ยค่า มาโดยตลอด ตั้งแต่ “เขมรป่าดง” “ทุ่งหมาหลง” และ “ทุ่งกุลาร้องไห”้ วาทกรรม
เหล่าน้ี สะทอ้นมุมมองท่ี ส่วนกลางมองพื้นท่ีทุ่งกวา้งแห่งน้ีวา่เป็นพื้นท่ีแห่งความยากล าบาก ไม่
สามารถเพาะปลูก หรือสร้างมูลค่าได ้แต่ในขณะเดียวกนั คนทุ่งกุลาร้องไห้เองไดพ้ยายามสร้างวาท
กรรมข้ึนมาต่อรองกบัวาทกรรมภายนอก เช่น “คนทุ่ง” “แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิโลก” 

ในพิธีบุญกู่ แข่งขนัเรือยาวเพื่อบูชาผเีจา้พ่อ สงกรานตเ์พื่อสรงกู่พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ การจดั
กิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมเหล่าน้ีเพื่อสร้างความส าคญัใหแ้ก่สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นการสร้าง
มูลค่าเพื่อการท่องเท่ียวแก่ชุมชน  การต่อรองทางการท่องเท่ียวแบบอาศยัสถานท่ีส าคญัของชุมชนท่ี
มีอยู ่เพื่อเป็นมูลค่าทางการท่องเท่ียว นอกเหนือจากการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยตรงแลว้ ยงัถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งหารต่อรองเชิงอ านาจระหวา่งแนวคิดทอ้งถ่ินกบัการจดัการแนวคิดหลกัของ
ภาครัฐ การสร้างอตัลกัษณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเป็นกลวธีิในการสร้างอตัลกัษณ์เพื่อต่อรองกบั 
การจดัการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขนาดใหญ่ 
  การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
   ชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไหมี้วฒันธรรมประเพณีสืบต่อกนัมานาน ในรอบปีจะมี 
การท าบุญตาม ฮีตสิบสองคือการท าบุญและพิธีกรรมตามประเพณีประจ าเดือนทั้ง 12 เดือน โดย 
การถือธรรมเนียมปฏิบติั แบบใหค้วามส าคญักบัวถีิพุทธ  พราหมณ์ และผ ีไดแ้ก่ เดือนอา้ยบุญเขา้
กรรม เดือนยีบุ่ญคูณลานใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมขา้ว เดือนสามบุญขา้วจ่ี เดือนส่ีบุญพระ
เวสสันดร เดือนหา้สรงกรานตส์งน ้าพระ เดือนหกบุญบั้งไฟและการเล้ียงผ ี เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ (บุญ
เบิกบา้น) เดือนแปดบุญเขา้พรรษา เดือนเกา้บุญขา้วประดบัดิน เดือนสิบบุญขา้วสาก บุญอุทิศหาผี
บรรพบุรุษ ผตีาแฮก เดือนสิบเอด็บุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน (Somin. 1983: 1-5) 
นอกน้ียงัมีประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา เช่น งานประเพณีตามความเช่ือต่างๆ ตามวฒันธรรม 
ความเช่ือของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น การจดักิจกรรมเรียกขวญัขา้วหอมมะลิท่ีใหญ่ท่ีสุด กิจกรรม
งานแซนโฎณตาของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร งานแสดงชา้งประจ าปี หรือการจดักิจกรรมเชิงวฒันธรรม
ประเพณีของชาวทุ่งกุลาร้องไหป้ระเพณีกินดอง (แต่งงาน) พิธีเล้ียงผ ีฟ้อนผ ีการละเล่นพื้นบา้นท่ี
แสดงในงานต่างๆ ไดแ้ก่ การเซ้ิงกระต๊ิบขา้ว หมอล า หมอแคน เป็นตน้ ส าหรับเคร่ืองดนตรีอีสาน 
เช่น แคน พิณ ซอ โปงลาง ซ่ึงลว้นแต่เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ 
   ปัจจุบนัการจดัการท่องเท่ียวของทุ่งกุลาร้องไห ้เนน้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มี
การจดักิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน หลงัจากท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว หรือการยกระดบัของบุคคลศกัด์ิสิทธ์ิในต านานศกัด์ิสิทธ์ิเขา้มามี
บทบาทต่อกิจกรรมเชิงวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว อาทิ กิจกรรมการบวงสรวงเจา้พอ่ศรีนครเตา ใน
วนัเพญ็เดือนหา้ เพื่อบวงสรวงดวงวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ ในกิจกรรมมีการจุดบั้งไฟบวงสรวง หรือ
กิจกรรมการบวงสรวงเจา้พอ่ผา่น ณ อ าเภอสุวรรณภูมิ และการบวงสรวงเจา้พอ่อุปฮาด เจา้พอ่ 
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สรุปผล 
 ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้นอกจากเป็นส่ือกลางในการบอกเล่าประวติัศาสตร์แบบ
พื้นบา้นของชุมชนบริเวณทุ่งกุลาร้องไหแ้ลว้ ยงัมีบทบาทในการต่อรองทางสังคมวฒันธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ถือเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่  บทบาทของต านานศกัด์ิสิทธ์ิในทุ่ง
กุลาร้องไห ้ซ่ึงการใชต้  านานเพื่อเป็นส่ือในการต่อสู้ต่อรองทางสังคมในทุ่งกุลา 4 ประเด็นไดแ้ก่ การ
ต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา พบวา่มี การต่อรองอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ การต่อรองผา่นมิติการส่ือ
ความหมายพุทธประวติัพื้นบา้น การต่อรองดว้ยการประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมและ
พุทธศาสนา และการต่อรองดว้ยต านานผูป้กป้องพุทธศาสนา 2) การต่อสู้และต่อรองกบัระบบทุน
นิยม ในประเด็นน้ีพบวา่ต านานเป็นส่ิงก าหนดอตัลกัษณ์พื้นท่ีและผลิตภณัฑชุ์มชน 3) การต่อสู้และ
ต่อรองกบัการท่องเท่ียว ชาวทุ่งกุลาร้องไหไ้ดใ้ชต้  านานเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้และต่อรอง 2 แบบ 
ไดแ้ก่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ี  และการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ 4) การต่อสู้และ
ต่อรองกบักระแสพฒันา ในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ แต่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้
ได ้ก็ยงัคงรักษาความเป็นทอ้งถ่ินเอาไวโ้ดยการใชต้  านานมาควบคุมการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพราะ
ชาวบา้นมีความเช่ือในต านานประจ าถ่ินของตน  
 ภูมิปัญญาของชุมชนท่ีถ่ายทอดผา่นต านานเร่ืองเล่าประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อการท า
หนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของการต่อรองและยอมรับความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ภายในทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการให้ต านานไดมี้บทบาทในการต่อรองทางสังคมแลว้ ต านาน
ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไหย้งัคงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัในการสร้างพื้นท่ีเชิงนิเวศของชุมชน แหล่ง
ทรัพยากร ป่าไม ้แหล่งน ้า พื้นดิน รวมทั้งวฒันธรรมของชุมชน จะถูกปกป้องใหค้งอยูค่วบคู่ไปกบั
การพฒันาท่ีเหมาะสมและยอมรับซ่ึงกนัและกนัไดใ้หทุ้่งกุลาร้องไหเ้กิดความสมดุลทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม 
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(Phusongchan, Interview: 2016) อนัหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ คนทุ่งท่ีมีอยูมี่กินเป็นอู่ขา้วอู่น ้าเพื่อ
ต่อสู้กบัวาทกรรมเดิมท่ีสังคมอ่ืน หรือภาครัฐพยายามนิยามใหแ้ก่คนทุ่งกุลาร้องไห้ 

 การใชต้  านานเพื่อสร้างกลุ่มยอ่ยเพื่อต่อตา้นกระแสการพฒันาหลกั ดว้ยคติความเช่ือ
เร่ืองการผดิผ ีการกระท าล่วงละเมิดต่อผบีรรพบุรุษ เน่ืองจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีอยูข่อง
วญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิภายในทุ่งกุลาร้องไห ้ส่วนมากคือพื้นท่ีอนัอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และ 
ท่ีอยูอ่าศยัหลกัของทุ่งกุลาร้องไห ้ดงันั้นบทบาทของต านานศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี นอกเหนือจากการท า
หนา้ท่ีเป็นเร่ืองเล่าเพื่อดูแลระบบนิเวศใหแ้ก่ทุ่งกุลา ทั้ง น ้า ป่า แหล่งแร่ธรรมชาติแลว้ เม่ือกระแส
การพฒันาเขา้มามีส่วนส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ดว้ยการสร้างถนน ขดุ
ลอกแหล่งน ้า ท าลายป่าโคกป่าดอนอนัเป็นพื้นท่ีเก็บหาของป่าของชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ใหเ้ป็น
แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร หรือสถานท่ีรับซ้ือผลลิตทางการเกษตร ของภาครัฐและนายทุน
นอกพื้นท่ี การรวมกลุ่มดว้ยพลงัมวลชนเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ค่อยไดผ้ลส าหรับการต่อตา้นเท่าใดนกั  
แต่การใชอ้  านาจศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อจดัการกบักระแสการพฒันาเห็นจะไดผ้ลดี ดว้ยการก าหนดเขตแดน
ของดวงวิญญาณ จะเห็นไดจ้าก  บ่อพนัขนั อนัเป็นท่ีอยูข่องพระยานาค เจา้พอ่ผา่น บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  
หากแมน้การจะกระท าการใดๆ โดยท่ีไม่ขออนุญาตต่อวิญญาณเจา้พ่อ มกัจะมีอนัเป็นไป  ต านานเจา้
พอ่ท่ียิง่ใหญ่และเป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีช่วยดูแลภูมินิเวศทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อต่อสู้กบัการพฒันาลุ่มน ้า
มูล ดว้ยการก่อสร้างเข่ือนราษีไศล คือต านานเจา้พอ่ดงภูดิน หรือเจา้พอ่อุปฮาด “ป่าดงภูดิน” เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีต าบลหนองแค มีจ  านวนเน้ือท่ีกวา่ 5,100 ไร่ ดงภูดินเป็นเนินเขาเต้ียๆ 
ริมล าน ้ามูล อยูห่่างจากตวัอ าเภอราษีไศลไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นศูนยร์วมความเช่ือของคน
แห่งลุ่มน ้ามูลตอนกลาง บริเวณกลางป่าติดล าน ้ามูลเป็นสถานท่ีตั้งศาลเจา้ปู่เล็กๆ ท่ีชาวลุ่มน ้ามูล
ขนานนามวา่ “เจา้พอ่ดงภูดิน” แลว้ยงัมีกลุ่มเจา้พอ่เจา้แม่ในป่าท่ีชาวบา้นนบัถืออีกถึง 20 ตน แต่ละปี
จะมีการเล้ียงผปู่ีตาถึง 2 คร้ัง เล้ียงในช่วงเดือน 5 และเล้ียงในช่วงเดือน 11 มีการแข่งเรือในล าน ้ามูล
ทุกปี โดยเรือแข่งจะตอ้งมาแข่งขนัใหเ้จา้พ่อดงภูดินไดช้ม เป็นการประเดิมเร่ิมแรกก่อน ความเช่ือ
เร่ืองผเีจา้พ่อไดถู้กถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั การต่อรองอ านาจการพฒันาดว้ยการอาศยั
ต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อสู้ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินไว ้เพื่อการธ ารงรักษาคุณค่าความเป็น “คนทุ่ง” ใหค้งอยู ่พร้อมกบั 
การยอมรับเอาส่ิงท่ีสามารถพฒันาควบคู่กบัแนวคิด ความเช่ือ และค่านิยมของคนทุ่งกุลาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
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สรุปผล 
 ต านานประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้นอกจากเป็นส่ือกลางในการบอกเล่าประวติัศาสตร์แบบ
พื้นบา้นของชุมชนบริเวณทุ่งกุลาร้องไหแ้ลว้ ยงัมีบทบาทในการต่อรองทางสังคมวฒันธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ถือเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่  บทบาทของต านานศกัด์ิสิทธ์ิในทุ่ง
กุลาร้องไห ้ซ่ึงการใชต้  านานเพื่อเป็นส่ือในการต่อสู้ต่อรองทางสังคมในทุ่งกุลา 4 ประเด็นไดแ้ก่ การ
ต่อสู้และต่อรองกบัพุทธศาสนา พบวา่มี การต่อรองอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ การต่อรองผา่นมิติการส่ือ
ความหมายพุทธประวติัพื้นบา้น การต่อรองดว้ยการประนีประนอมกนัระหวา่งความเช่ือดั้งเดิมและ
พุทธศาสนา และการต่อรองดว้ยต านานผูป้กป้องพุทธศาสนา 2) การต่อสู้และต่อรองกบัระบบทุน
นิยม ในประเด็นน้ีพบวา่ต านานเป็นส่ิงก าหนดอตัลกัษณ์พื้นท่ีและผลิตภณัฑชุ์มชน 3) การต่อสู้และ
ต่อรองกบัการท่องเท่ียว ชาวทุ่งกุลาร้องไหไ้ดใ้ชต้  านานเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้และต่อรอง 2 แบบ 
ไดแ้ก่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงสถานท่ี  และการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และ 4) การต่อสู้และ
ต่อรองกบักระแสพฒันา ในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ แต่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้
ได ้ก็ยงัคงรักษาความเป็นทอ้งถ่ินเอาไวโ้ดยการใชต้  านานมาควบคุมการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพราะ
ชาวบา้นมีความเช่ือในต านานประจ าถ่ินของตน  
 ภูมิปัญญาของชุมชนท่ีถ่ายทอดผา่นต านานเร่ืองเล่าประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไห ้เพื่อการท า
หนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของการต่อรองและยอมรับความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ภายในทุ่งกุลาร้องไห ้นอกเหนือจากการให้ต านานไดมี้บทบาทในการต่อรองทางสังคมแลว้ ต านาน
ประจ าถ่ินทุ่งกุลาร้องไหย้งัคงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัในการสร้างพื้นท่ีเชิงนิเวศของชุมชน แหล่ง
ทรัพยากร ป่าไม ้แหล่งน ้า พื้นดิน รวมทั้งวฒันธรรมของชุมชน จะถูกปกป้องใหค้งอยูค่วบคู่ไปกบั
การพฒันาท่ีเหมาะสมและยอมรับซ่ึงกนัและกนัไดใ้หทุ้่งกุลาร้องไหเ้กิดความสมดุลทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม 
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(Phusongchan, Interview: 2016) อนัหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ คนทุ่งท่ีมีอยูมี่กินเป็นอู่ขา้วอู่น ้าเพื่อ
ต่อสู้กบัวาทกรรมเดิมท่ีสังคมอ่ืน หรือภาครัฐพยายามนิยามใหแ้ก่คนทุ่งกุลาร้องไห้ 

 การใชต้  านานเพื่อสร้างกลุ่มยอ่ยเพื่อต่อตา้นกระแสการพฒันาหลกั ดว้ยคติความเช่ือ
เร่ืองการผดิผ ีการกระท าล่วงละเมิดต่อผบีรรพบุรุษ เน่ืองจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีอยูข่อง
วญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิภายในทุ่งกุลาร้องไห ้ส่วนมากคือพื้นท่ีอนัอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และ 
ท่ีอยูอ่าศยัหลกัของทุ่งกุลาร้องไห ้ดงันั้นบทบาทของต านานศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี นอกเหนือจากการท า
หนา้ท่ีเป็นเร่ืองเล่าเพื่อดูแลระบบนิเวศใหแ้ก่ทุ่งกุลา ทั้ง น ้า ป่า แหล่งแร่ธรรมชาติแลว้ เม่ือกระแส
การพฒันาเขา้มามีส่วนส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ดว้ยการสร้างถนน ขดุ
ลอกแหล่งน ้า ท าลายป่าโคกป่าดอนอนัเป็นพื้นท่ีเก็บหาของป่าของชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไห ้ใหเ้ป็น
แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร หรือสถานท่ีรับซ้ือผลลิตทางการเกษตร ของภาครัฐและนายทุน
นอกพื้นท่ี การรวมกลุ่มดว้ยพลงัมวลชนเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ค่อยไดผ้ลส าหรับการต่อตา้นเท่าใดนกั  
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ของดวงวิญญาณ จะเห็นไดจ้าก  บ่อพนัขนั อนัเป็นท่ีอยูข่องพระยานาค เจา้พอ่ผา่น บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  
หากแมน้การจะกระท าการใดๆ โดยท่ีไม่ขออนุญาตต่อวิญญาณเจา้พ่อ มกัจะมีอนัเป็นไป  ต านานเจา้
พอ่ท่ียิง่ใหญ่และเป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีช่วยดูแลภูมินิเวศทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อต่อสู้กบัการพฒันาลุ่มน ้า
มูล ดว้ยการก่อสร้างเข่ือนราษีไศล คือต านานเจา้พอ่ดงภูดิน หรือเจา้พอ่อุปฮาด “ป่าดงภูดิน” เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีต าบลหนองแค มีจ  านวนเน้ือท่ีกวา่ 5,100 ไร่ ดงภูดินเป็นเนินเขาเต้ียๆ 
ริมล าน ้ามูล อยูห่่างจากตวัอ าเภอราษีไศลไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นศูนยร์วมความเช่ือของคน
แห่งลุ่มน ้ามูลตอนกลาง บริเวณกลางป่าติดล าน ้ามูลเป็นสถานท่ีตั้งศาลเจา้ปู่เล็กๆ ท่ีชาวลุ่มน ้ามูล
ขนานนามวา่ “เจา้พอ่ดงภูดิน” แลว้ยงัมีกลุ่มเจา้พอ่เจา้แม่ในป่าท่ีชาวบา้นนบัถืออีกถึง 20 ตน แต่ละปี
จะมีการเล้ียงผปู่ีตาถึง 2 คร้ัง เล้ียงในช่วงเดือน 5 และเล้ียงในช่วงเดือน 11 มีการแข่งเรือในล าน ้ามูล
ทุกปี โดยเรือแข่งจะตอ้งมาแข่งขนัใหเ้จา้พ่อดงภูดินไดช้ม เป็นการประเดิมเร่ิมแรกก่อน ความเช่ือ
เร่ืองผเีจา้พ่อไดถู้กถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั การต่อรองอ านาจการพฒันาดว้ยการอาศยั
ต านานเร่ืองเล่าศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เป็นสัญลกัษณ์แห่งการต่อสู้ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินไว ้เพื่อการธ ารงรักษาคุณค่าความเป็น “คนทุ่ง” ใหค้งอยู ่พร้อมกบั 
การยอมรับเอาส่ิงท่ีสามารถพฒันาควบคู่กบัแนวคิด ความเช่ือ และค่านิยมของคนทุ่งกุลาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
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บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือความหมายดา้นอตัลกัษณ์ในเพลงลูกทุ่ง
อีสานแนวสองแง่สองง่าม ซ่ึงศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีเน้ือหาสองแง่สองง่าม โดยใชว้ธีิพรรณนา
วเิคราะห์ และใชก้รอบแนวคิดหลกัเร่ืองวาทกรรมเชิงวพิากษ ์ผลการศึกษาพบวา่อตัลกัษณ์ท่ีพบใน
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบวา่มีอตัลกัษณ์ดงัน้ี หน่ีงอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรม คือ 
อตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุ อตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกิน อตัลกัษณ์ดา้นศิลปะดนตรี อตัลกัษณ์ดา้น 
ความเช่ือ อตัลกัษณ์ทางดา้นภาษาถ่ิน และสองอตัลกัษณ์ทางเพศ  
 
Abstract 

This research article aimed to study the meaning-identity in the northeast equivocal folk 
song, and to investigate the northeast equivocal folk song using descriptive analysis based on critical 
discourse analysis. The two identities found in the northeast equivocal folk song  social-cultural 
identity and  sexual identity. Moreover, the first identity included identity of ethnicity, identity of 
food, identity of the art music, identify of belief, and identity of the local language. 
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ซ่ึงท าให้เขา้ใจความหมายในมิติทางสังคมวฒันธรรมของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ของชาวอีสานในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหามีการเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ผ่าน ยูทูป (Youtube) 

และ เฟสบุ๊ก (Facebook) ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2559 จ านวน 72 เพลง ซ่ึงเป็นบท
เพลงท่ีไดรั้บความนิยมสูงจากส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ พิจารณาจากจ านวนยอดการเขา้ชม การ
กดไลค์ การกดแชร์ ตั้งแต่ 100,000 คร้ังข้ึนไป  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีแนวทางการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. รวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกทุ่งอีสาน 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเน้ือเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีเน้ือหาแนวสองแง่สองง่ามโดยใชข้อบเขต 

ทางดา้นเวลา 
3. วเิคราะห์ความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามดา้นอตัลกัษณ์ 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
5. น าเสนอผลการศึกษาดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical  Description) 

 
ความส าคัญของการวจัิย 

เขา้ใจถึงความหมายในมิติทางสังคมและวฒันธรรมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
ท่ีส่ือผา่นอตัลกัษณ์ความเป็นอีสาน 

 

บทน า 
 ปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งอีสานไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งเป็นจ านวนมาก เพลงลูกทุ่งอีสานไม่
เพียงแต่โด่งดงัหรือไดรั้บความนิยมจากกลุ่มชาวอีสานเท่านั้นแต่ยงัไดรั้บความนิยมจากผูค้นทัว่ทุก
ภูมิภาค เอกลกัษณ์ของเพลงลูกทุ่งอีสานคือการใชภ้าษาอีสานท่ีส่ือความหมายออกมาไดต้รง 
และมีความเป็นตวัของตวัเองซ่ึงเป็นการสร้างสรรคข์องวงการเพลงลูกทุ่งไทยใหมี้สีสันและ 
ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน (Palangwan, 2011) และ ปรากฏการเพลงลูกทุ่งอีสานน้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
ชาวอีสานไดห้ลัง่ไหลกนัเขา้กรุงเทพฯ ทบจ านวนข้ึนเร่ือยๆ จึงท าใหส้ังคมชาวอีสานในกรุงเทพฯ 
เป็นปึกแผน่ข้ึน โดยพื้นฐานจากความเป็นคนจากพื้นเพเดียวกนั มีความรู้สึกห่วงหาอาลยัถ่ินฐาน
เหมือนๆกนั และเกิดความโหยหาศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมเหมือนๆ กนั จึงกลายเป็นพลงัขบัและเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดของเพลงลูกทุ่งมิติใหม่ ท่ีมีรูปแบบ เน้ือหาและรับใชชี้วติคนพลดับา้น 
เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นมีอยูห่ลากหลายแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของชาวอีสานและ 
การเปล่ียนแปลงทุกระยะของสังคม  
 เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงในเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบนั คือ มีการใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีส่ือ
ความหมายแนวสองแง่สองง่าม ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหลาย ๆ เพลง เช่น เพลงสิฮินอ้งบ่ เพลงปล่อยน ้าใส่
นานอ้ง เพลงคนทีส่ี เป็นตน้ สอดคลอ้งกบักระแสความนิยมเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีไดรั้บความนิยมทาง
ส่ือออนไลน์เช่น Youtube และ Facebook มกันิยมส่งต่อเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีเน้ือหาล่อแหลม ทะล่ึง 
บริบทของเพลงชวนใหนึ้กถึงเร่ืองเพศเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาในทาง  “สองแง่สองง่าม”  มีการส่ือ
ความหมายของเพลงในมิติท่ีสะทอ้นสภาวการณ์ทางสังคมบริบทต่างๆ เน่ืองจากบทเพลงท่ีเผยแพร่
อยูใ่นสังคมนั้นไดท้  าหนา้ท่ีในการบนัทึกเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ การเปล่ียนแปลงของยคุสมยัท่ี
เกิดข้ึนในสังคมส่งผา่นภาษาสู่บทเพลง จาการศึกษาขอ้มูลของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม 
สะทอ้นใหเ้ห็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในหลายมิติ ทั้งเร่ืองอ านาจการต่อสู้  
การต่อรองทางวฒันธรรม การแสดงออกซ่ึงอุดมการณ์ของผูค้นทอ้งถ่ิน รวมถึงการช่วงชิงพื้นท่ีเพื่อ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
 จากความเป็นมาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงการสร้างอตัลกัษณ์ของชาวอีสานท่ีส่ือผ่านบท
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามในปัจจุบนั ซ่ึงการส่ือความหมายดา้นอตัลกัษณ์น้ีเป็นท่ีน่าศึกษา
อยา่งยิ่ง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาอตัลกัษณ์ของชาวเป็นอีสานผา่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
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ซ่ึงท าให้เขา้ใจความหมายในมิติทางสังคมวฒันธรรมของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ของชาวอีสานในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหามีการเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ผ่าน ยูทูป (Youtube) 

และ เฟสบุ๊ก (Facebook) ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2559 จ านวน 72 เพลง ซ่ึงเป็นบท
เพลงท่ีไดรั้บความนิยมสูงจากส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ พิจารณาจากจ านวนยอดการเขา้ชม การ
กดไลค์ การกดแชร์ ตั้งแต่ 100,000 คร้ังข้ึนไป  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีแนวทางการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. รวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกทุ่งอีสาน 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเน้ือเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีเน้ือหาแนวสองแง่สองง่ามโดยใชข้อบเขต 

ทางดา้นเวลา 
3. วเิคราะห์ความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามดา้นอตัลกัษณ์ 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
5. น าเสนอผลการศึกษาดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical  Description) 

 
ความส าคัญของการวจัิย 

เขา้ใจถึงความหมายในมิติทางสังคมและวฒันธรรมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
ท่ีส่ือผา่นอตัลกัษณ์ความเป็นอีสาน 

 

บทน า 
 ปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งอีสานไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งเป็นจ านวนมาก เพลงลูกทุ่งอีสานไม่
เพียงแต่โด่งดงัหรือไดรั้บความนิยมจากกลุ่มชาวอีสานเท่านั้นแต่ยงัไดรั้บความนิยมจากผูค้นทัว่ทุก
ภูมิภาค เอกลกัษณ์ของเพลงลูกทุ่งอีสานคือการใชภ้าษาอีสานท่ีส่ือความหมายออกมาไดต้รง 
และมีความเป็นตวัของตวัเองซ่ึงเป็นการสร้างสรรคข์องวงการเพลงลูกทุ่งไทยใหมี้สีสันและ 
ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน (Palangwan, 2011) และ ปรากฏการเพลงลูกทุ่งอีสานน้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
ชาวอีสานไดห้ลัง่ไหลกนัเขา้กรุงเทพฯ ทบจ านวนข้ึนเร่ือยๆ จึงท าใหส้ังคมชาวอีสานในกรุงเทพฯ 
เป็นปึกแผน่ข้ึน โดยพื้นฐานจากความเป็นคนจากพื้นเพเดียวกนั มีความรู้สึกห่วงหาอาลยัถ่ินฐาน
เหมือนๆกนั และเกิดความโหยหาศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมเหมือนๆ กนั จึงกลายเป็นพลงัขบัและเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดของเพลงลูกทุ่งมิติใหม่ ท่ีมีรูปแบบ เน้ือหาและรับใชชี้วติคนพลดับา้น 
เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นมีอยูห่ลากหลายแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของชาวอีสานและ 
การเปล่ียนแปลงทุกระยะของสังคม  
 เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงในเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบนั คือ มีการใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีส่ือ
ความหมายแนวสองแง่สองง่าม ซ่ึงปรากฏอยูใ่นหลาย ๆ เพลง เช่น เพลงสิฮินอ้งบ่ เพลงปล่อยน ้าใส่
นานอ้ง เพลงคนทีส่ี เป็นตน้ สอดคลอ้งกบักระแสความนิยมเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีไดรั้บความนิยมทาง
ส่ือออนไลน์เช่น Youtube และ Facebook มกันิยมส่งต่อเพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีเน้ือหาล่อแหลม ทะล่ึง 
บริบทของเพลงชวนใหนึ้กถึงเร่ืองเพศเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาในทาง  “สองแง่สองง่าม”  มีการส่ือ
ความหมายของเพลงในมิติท่ีสะทอ้นสภาวการณ์ทางสังคมบริบทต่างๆ เน่ืองจากบทเพลงท่ีเผยแพร่
อยูใ่นสังคมนั้นไดท้  าหนา้ท่ีในการบนัทึกเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ การเปล่ียนแปลงของยคุสมยัท่ี
เกิดข้ึนในสังคมส่งผา่นภาษาสู่บทเพลง จาการศึกษาขอ้มูลของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม 
สะทอ้นใหเ้ห็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในหลายมิติ ทั้งเร่ืองอ านาจการต่อสู้  
การต่อรองทางวฒันธรรม การแสดงออกซ่ึงอุดมการณ์ของผูค้นทอ้งถ่ิน รวมถึงการช่วงชิงพื้นท่ีเพื่อ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
 จากความเป็นมาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงการสร้างอตัลกัษณ์ของชาวอีสานท่ีส่ือผ่านบท
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามในปัจจุบนั ซ่ึงการส่ือความหมายดา้นอตัลกัษณ์น้ีเป็นท่ีน่าศึกษา
อยา่งยิ่ง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาอตัลกัษณ์ของชาวเป็นอีสานผา่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
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จงัหวดักาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร เป็นตน้ เม่ือมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพนัธ์ุจึง
ส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนซ่ึงวฒันธรรมประเพณีต่อกนั บางประเพณีมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ความเช่ือของกลุ่มคนนั้นๆ แมก้ระทั้งการรักษาวฒันธรรมประเพณีของแต่ละกลุ่มก็
แตกต่างกนัออกไปตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
.....เดือนสามออกใหม่เกา้ค ่า ไดม้ายามผูส้าวบา้นภูไทมาค ้าคูนขวญัขา้ว ตามฮีตคองเก่าละ

ของเผา่ภูไทถึงแมเ้ป็นสังคมยคุใหม่ ยงัรักษาไวป้ระเพณีอนัดีงามสาวเอย้มีคู่แลว้บ่ ไดบ้่หนอถา้อา้ย
ขอมาอยูน่ ามาปลูกพริกหนา้แลง้ ช่วยแกม้แดงสร้างแปงทุกยามโปรดสงสารอา้ยแนคนงาม อยากมา
ท าหนา้ท่ีลูกเขยพอ่ตา... 
     (เพลง ปลาคอ้ใหญ่ : มนตแ์คน แก่นคูณ) 
 

เน้ือเพลงไดก้ล่าวถึงบรรยากาศงานบุญเดือนสามหรือบุญขา้วจ่ีของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยหรือ
ภูไท ท่ีสืบทอดประเพณีงานบุญน้ีไวต้าม “ฮีตคอง” ฮีตคองคือจารีตประเพณีของชาวอีสานท่ีเช่ือกนั
วา่หากปฏิบติัตามแลว้จะเกิดความดีกระท าแลว้เป็นส่ิงท่ีดีต่อชีวิตของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตาม  ผูแ้ต่ง
ไดน้ าเสนออตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุของกลุ่มผูไ้ทยวา่เป็นกลุ่มท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม
เอาไวพ้ร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมเพลงดงัน้ีกล่าวถึงงานบุญเดือนสามของชาวอีสานหรือ
คนทัว่ไปรู้จกัคือ  งานบุญขา้วจ่ี     ซ่ึงเป็นหน่ึงในงานบุญฮีตสิบสองของชาวอีสาน งานบุญเดือนสาม
น้ีเป็นการงานบุญท่ีมีเฉพาะในกลุ่มคนชาวอีสานแต่ในเพลงช้ีใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้ยงัคงสืบสานประเพณีได้
อยา่งมัน่คงคือกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยจึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บักลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าว  ผูแ้ต่งเพลง
ไดน้ างานบุญเดือนสามหรือบุญขา้วจ่ีมาเป็นส่วนหน่ึงในเน้ือเพลง “ขา้วจ่ี” ของชาวอีสานเป็นอาหาร
ท่ีท าจากขา้วเหนียวป้ันเป็นกอ้นแลว้น าไปเผากบัไฟพอสุก “ขา้วจ่ี” แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอีสาน
ผา่นทางอาหารท่ีใชบ้ริโภคโดยแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีกินง่ายอยูง่่าย มีเพียงแค่ขา้ว
อยา่งเดียวก็สามารถน ามาท าเป็นอาหารไดน้ั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีใชชี้วติ 
เรียบง่าย ซ่ึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์เก่ียวกบัความเป็นอยู ่อาหารการกินใหก้บักลุ่มคนชาวอีสาน 

 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม หมายถึง เพลงท่ีใช้ถอ้ยค าภาษาท่ีส่ือความหมายไป

ในทางหยาบโลนและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศ 
ความหมายทางสังคม หมายถึง การส่ือความหมายท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางสังคมผา่นภาษาท่ี

ใชใ้นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซ่ึงเป็นการส่ือผา่นความหมายดา้นอตัลกัษณ์  
 
ผลการวจัิย 
 การท าความเขา้ใจเร่ืองอตัลกัษณ์เป็นการศึกษาหรือท าความเขา้ใจกบักระบวนการท่ี
สลบัซบัซอ้นของการสร้างอตัลกัษณ์ ความเป็นอ่ืน ยิง่ไปกวา่นั้นทุกสังคมกลุ่มคนท่ีมีอ านาจสร้าง
ความเป็นอ่ืนข้ึนมา มกัจะเป็นกลุ่มเดียวกนักบัคนท่ีมีอ านาจในการสร้างความรู้ ความจริง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความรู้อ่ืนท่ีถูกสร้างข้ึนมา (Chareornsin-oran, 2000)   

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบวา่วถีิชีวติสังคม
วฒันธรรม เพศ ภาษา และความเช่ือถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ในเพลง ผูว้จิยั
พบวา่เพลงท่ีส่ือความหมายดา้นอตัลกัษณ์ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามไดน้ าเสนอ 
การสร้างอตัลกัษณ์ของชาวอีสานดงัน้ี 

 
1. การส่ือความหมายด้านอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรม 

ผูค้นในสังคมและวฒันธรรมอีสานส่วนใหญ่มกัจะด าเนินชีวติไปตาม ฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของสังคมอีสาน การท่ีคนอีสานยงัยดึถือวถีิชีวติเดิมอยูน่ั้นส่งผลใหเ้ทศกาลงาน
บุญต่างๆของกลุ่มคนอีสานมีความโดดเด่นและน่าสนใจ ผูว้จิยัพบวา่เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่
สองง่ามไดใ้ชค้  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีงานบุญเพื่อบ่งบอกอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมซ่ึงเป็นการ
บอกถึงความแตกต่างของคนอีสานวา่แตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆ อตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมอีสาน
ท่ีพบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามมีดงัน้ี 

 
อตัลกัษณ์ด้านชาติพนัธ์ุ 
อีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศยัอยูห่ลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น ชาวส่วยใน

แถบจงัหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์ชาวไทพวนในแถบจงัหวดัเลย ชาวผูไ้ทยหรือภูไทในแถบ
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จงัหวดักาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร เป็นตน้ เม่ือมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพนัธ์ุจึง
ส่งผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนซ่ึงวฒันธรรมประเพณีต่อกนั บางประเพณีมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ความเช่ือของกลุ่มคนนั้นๆ แมก้ระทั้งการรักษาวฒันธรรมประเพณีของแต่ละกลุ่มก็
แตกต่างกนัออกไปตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
.....เดือนสามออกใหม่เกา้ค ่า ไดม้ายามผูส้าวบา้นภูไทมาค ้าคูนขวญัขา้ว ตามฮีตคองเก่าละ

ของเผา่ภูไทถึงแมเ้ป็นสังคมยคุใหม่ ยงัรักษาไวป้ระเพณีอนัดีงามสาวเอย้มีคู่แลว้บ่ ไดบ้่หนอถา้อา้ย
ขอมาอยูน่ ามาปลูกพริกหนา้แลง้ ช่วยแกม้แดงสร้างแปงทุกยามโปรดสงสารอา้ยแนคนงาม อยากมา
ท าหนา้ท่ีลูกเขยพอ่ตา... 
     (เพลง ปลาคอ้ใหญ่ : มนตแ์คน แก่นคูณ) 
 

เน้ือเพลงไดก้ล่าวถึงบรรยากาศงานบุญเดือนสามหรือบุญขา้วจ่ีของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยหรือ
ภูไท ท่ีสืบทอดประเพณีงานบุญน้ีไวต้าม “ฮีตคอง” ฮีตคองคือจารีตประเพณีของชาวอีสานท่ีเช่ือกนั
วา่หากปฏิบติัตามแลว้จะเกิดความดีกระท าแลว้เป็นส่ิงท่ีดีต่อชีวิตของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตาม  ผูแ้ต่ง
ไดน้ าเสนออตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุของกลุ่มผูไ้ทยวา่เป็นกลุ่มท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม
เอาไวพ้ร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมเพลงดงัน้ีกล่าวถึงงานบุญเดือนสามของชาวอีสานหรือ
คนทัว่ไปรู้จกัคือ  งานบุญขา้วจ่ี     ซ่ึงเป็นหน่ึงในงานบุญฮีตสิบสองของชาวอีสาน งานบุญเดือนสาม
น้ีเป็นการงานบุญท่ีมีเฉพาะในกลุ่มคนชาวอีสานแต่ในเพลงช้ีใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้ยงัคงสืบสานประเพณีได้
อยา่งมัน่คงคือกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยจึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บักลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าว  ผูแ้ต่งเพลง
ไดน้ างานบุญเดือนสามหรือบุญขา้วจ่ีมาเป็นส่วนหน่ึงในเน้ือเพลง “ขา้วจ่ี” ของชาวอีสานเป็นอาหาร
ท่ีท าจากขา้วเหนียวป้ันเป็นกอ้นแลว้น าไปเผากบัไฟพอสุก “ขา้วจ่ี” แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอีสาน
ผา่นทางอาหารท่ีใชบ้ริโภคโดยแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีกินง่ายอยูง่่าย มีเพียงแค่ขา้ว
อยา่งเดียวก็สามารถน ามาท าเป็นอาหารไดน้ั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีใชชี้วติ 
เรียบง่าย ซ่ึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์เก่ียวกบัความเป็นอยู ่อาหารการกินใหก้บักลุ่มคนชาวอีสาน 

 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม หมายถึง เพลงท่ีใช้ถอ้ยค าภาษาท่ีส่ือความหมายไป

ในทางหยาบโลนและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศ 
ความหมายทางสังคม หมายถึง การส่ือความหมายท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางสังคมผา่นภาษาท่ี

ใชใ้นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซ่ึงเป็นการส่ือผา่นความหมายดา้นอตัลกัษณ์  
 
ผลการวจัิย 
 การท าความเขา้ใจเร่ืองอตัลกัษณ์เป็นการศึกษาหรือท าความเขา้ใจกบักระบวนการท่ี
สลบัซบัซอ้นของการสร้างอตัลกัษณ์ ความเป็นอ่ืน ยิง่ไปกวา่นั้นทุกสังคมกลุ่มคนท่ีมีอ านาจสร้าง
ความเป็นอ่ืนข้ึนมา มกัจะเป็นกลุ่มเดียวกนักบัคนท่ีมีอ านาจในการสร้างความรู้ ความจริง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความรู้อ่ืนท่ีถูกสร้างข้ึนมา (Chareornsin-oran, 2000)   

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบวา่วถีิชีวติสังคม
วฒันธรรม เพศ ภาษา และความเช่ือถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ในเพลง ผูว้จิยั
พบวา่เพลงท่ีส่ือความหมายดา้นอตัลกัษณ์ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามไดน้ าเสนอ 
การสร้างอตัลกัษณ์ของชาวอีสานดงัน้ี 

 
1. การส่ือความหมายด้านอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรม 

ผูค้นในสังคมและวฒันธรรมอีสานส่วนใหญ่มกัจะด าเนินชีวติไปตาม ฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของสังคมอีสาน การท่ีคนอีสานยงัยดึถือวถีิชีวติเดิมอยูน่ั้นส่งผลใหเ้ทศกาลงาน
บุญต่างๆของกลุ่มคนอีสานมีความโดดเด่นและน่าสนใจ ผูว้จิยัพบวา่เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่
สองง่ามไดใ้ชค้  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีงานบุญเพื่อบ่งบอกอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมซ่ึงเป็นการ
บอกถึงความแตกต่างของคนอีสานวา่แตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆ อตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมอีสาน
ท่ีพบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามมีดงัน้ี 

 
อตัลกัษณ์ด้านชาติพนัธ์ุ 
อีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศยัอยูห่ลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น ชาวส่วยใน

แถบจงัหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์ชาวไทพวนในแถบจงัหวดัเลย ชาวผูไ้ทยหรือภูไทในแถบ
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ขาดบ่ไดอี้หลีนั้น กะคือปลาแดกในไหหอยขวัหอยโข่ง ลา้งใหเ้กลียงม่อยหล่อยลา้งใหเ้กลียงม่อย
หล่อยเดอ้หอยนอ้ยหอยใหญ่ซาวน ้าลา้งใหห้น่อย ๆ ได๋ต่อยกน้ ตม้น ้า คา้งไฟใส่ข่าตะไคร้ ตกัเกลือ
ใส่จกัซอ้นหอยเน่าบ่เอาเดอ้งามงอนหอยเน่าบ่เอาเดอ้งามงอนพออยากแล่นบุป่ามอน คัน่ไดกิ้นหอย
เน่าเหม็นจนห่ืนดัง่ ทัง่ดัง่ป๊ิด ๆ ผุน้เดอ้เจา้คัน่ไดกิ้นหอยเน่า หมู่เจา้สิสะอ้ืนแซบกะอยูก่บับกัหอย กิน
กะอยูก่บับกัหอยแซบกะอยูก่บับกัหอย กินกะอยูก่บับกัหอยอยา่ลืมลา้งใหเ้กลียงม่อยหล่อยลา้งให้
เกลียงม่อยหล่อยเดอ้หอยนอ้ยหอยใหญ่..... 
      (เพลง ขวัหอย : ไหมไทย ใจตะวนั) 

จากตวัอยา่งเพลงขวัหอยไดเ้ล่าถึงวถีิชีวติของชาวอีสานท่ีสามารถใชชี้วติตามแบบใน
ธรรมชาติ กินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย สามารถน าส่ิงใกลต้วัมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัวถีิชีวติเพื่อความอยูร่อดซ่ึง
เป็นเช่นน้ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ชาวอีสานจึงมีอตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกินแตกต่างจากคนใน
ภาคอ่ืนๆ ผูว้ิจยัยงัสังเกตต่อไปอีกวา่อาหารอยา่งเช่น ส้มต า และ ปลาร้า ซ่ึงถือวา่เป็นอตัลกัษณ์ดา้น
อาหารการกินของชาวอีสานไดพ้ฒันาและมีความส าคญัต่อสังคมไทยโดยรวม เม่ือกล่าวถึงอาหาร
ดงักล่าวกบัชาวต่างชาติทั้งส้มต า และปลาร้า จะกลายเป็นอตัลกัษณ์ของอาหารไทยในทนัที ดงัน้ี
แลว้อตัลกัษณ์จึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมวฒันธรรม อตัลกัษณ์จึงมีความล่ืนไหล
ไปตามวฒันธรรมและบริบทของคนในสังคม 

 
อตัลกัษณ์ด้านศิลปะดนตรี 
ท่วงท านองดนตรีของชาวอีสานมีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งค  าร้อง ท านอง และ

เคร่ืองดนตรี ซ่ึงเสียงดนตรีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ของคนอีสาน ดงั
ตวัอยา่งเช่น 
ตวัอยา่ง 

....ตะเวน็คลอ้ยบ่ายฟ้าเป็นลายดอกซ่อนล ากลอนฟ้อนแอ่วล าใส่แคนดอกสร้อยสาวนอ้ยนัง่
น า ท าหนา้ท่ีจ่ีหอยและทยอยมาหง่ินรินมาเสิร์ฟถ่ีๆมีหอยจ่ีฮอ้นๆมาป้อนนัง่เฮียงฟังส าเนียงเสียงเพลง
บา้นนาม่วนแทห้นาเฮฮาสุขสันตห์อยปากกวา้งแกลม้เหลา้เขา้กนัทั้งแซบทั้งมนักอ้ยซอยหอยจ่ีทั้ง
แซบทั้งมนักอ้ยซอยหอยจ่ีเร่ืองสุราควรหง่ินมาจัก๊หน่อยตะเวน็ค ่าคลอ้ยเฮาก็ถอยเลิกราม้ือหนา้มี
โอกาสดีจะมาบ่ลืมแกว้ตานอ้งคนดีจ่ีหอย..... 
       (เพลงจ่ีหอย : พี สะเดิด) 

อตัลกัษณ์ด้านอาหารการกนิ 
ภาพของอีสานในมโนทศัน์ของใครหลายคนคือ ความแหง้แลง้ อดอยาก อาหารขาดแคลน 

ชาวอีสานมีปัญหาเร่ืองปากทอ้ง แต่ในหลาย ๆ เพลงไดส้ะทอ้นภาพความอุดมสมบูรณ์ของชาวอีสาน
ออกมาสู่สังคมภายนอก ซ่ึงภาพดงักล่าวยงัไดป้ระกอบกนัเป็นอตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกินใหค้น
อีสานเช่นเพลงดงัต่อไปน้ี 
ตวัอยา่ง 

.....หนา้หนาวนอนเฝ้าขา้วฟ่อนกระทอ้มนาดอน เห็นหลงัคาโด่เด่ผกัแวน่ลดัหวอง อยูก่ระ
หนองกลางนาไปเด็ดยอดมาล่ะกินกนัมุ่นเมไม่เคยล าบากเร่ืองปากเร่ืองทอ้งปลาตามล าคลองถมถืด
ถมเถปลาหลดมุมนาล่ะไดม้าคร่ึงชามตม้ใส่ใบมะขามกินกนัข่วยเขน ้าพริกมีมะกอก จ้ิมดอกสะเดา
ขา้วคัว่ลาบเทา ล่ะใส่น ้าปลาพอเป๊ะเป๊ะสาโทนาวานล่ะท ากนัสองตุ่มซุกไวใ้นพุม่กอไผใ่บโพะ๊เพะ๊
ไปตกัมารินกินคนละกระป๋องเอาจนพี่ล่ะกะนอ้ง เมาซวนเมาเซเอา้..... 
      (เพลง วิง่วา่ว : ค ามอด พรขนุเดช) 
 

จากตวัอยา่งเพลงน้ีไดก้ล่าวถึงวถีิชีวติของชาวอีสานท่ีมีความสะดวกสบายสามารถหากินได้
ตามธรรมชาติ ซ่ึงเพลงดงักล่าวไดข้ดักบัวาทกรรมความเป็นอีสานท่ีถูกสร้างข้ึนมาวา่ อีสานคือ 
ความแหง้แลง้ดินแตกระแหง แต่เพลงน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ดินแดนในภาคอีสานยงัมีความอุดมสมบูรณ์ไม่
แตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆไม่วา่จะเป็นพืชผกัท่ีอยูต่ามริมคลองหรือแมก้ระทั้งปลาตามล าคลองยงัไม่
เหลืออยูใ่หกิ้นไดไ้ม่ล าบาก  

อาหารท่ีเป็นเสมือนเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอีสาน เช่นปลาร้า และส้มต า จนมีการกล่าวเรียก
คนอีสานวา่ ลูกปลาร้า ซ่ึงอาหารของชาวอีสานส่วนใหญ่ปรุงรสดว้ยน ้าปลาร้า ซ่ึงมีรสเคม็เน่ืองจาก
หมกัดว้ยเกลือ ใส่ขา้วคัว่ (Royal society, 2011) และส้มต าเป็นอาหารท่ีมีปลาร้าเป็นส่วนผสมหลกั 
ปลาร้า และส้มต าปรากฏอยู่ในเพลงท่ีถูกแต่งและขบัร้องโดยชาวอีสานจึงท าใหท้ั้งผูร้้อง ผูแ้ต่งเพลงมี
ความเขา้ใจและส่ือความหมายออกมาไดช้ดัเจนและยงัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชาวอีสาน ดงั
ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง  
....ขวั ขวั ขวั ขวัหอยลมพดัวอย ๆ ไปขวัหอยบ่คนงามผูอ้ยูเ่ฮือนก็ฝานบกัหุ่งไวต้  าบกัเขียบกั

เหล่นกะเตรียมไวใ้ส่จานลงแขกกินเกล้ียงเป็นประเพณีไทบา้นบกัพริกกระเทียมกะเด็ดไวใ้ส่จาน 
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ขาดบ่ไดอี้หลีนั้น กะคือปลาแดกในไหหอยขวัหอยโข่ง ลา้งใหเ้กลียงม่อยหล่อยลา้งใหเ้กลียงม่อย
หล่อยเดอ้หอยนอ้ยหอยใหญ่ซาวน ้าลา้งใหห้น่อย ๆ ได๋ต่อยกน้ ตม้น ้า คา้งไฟใส่ข่าตะไคร้ ตกัเกลือ
ใส่จกัซอ้นหอยเน่าบ่เอาเดอ้งามงอนหอยเน่าบ่เอาเดอ้งามงอนพออยากแล่นบุป่ามอน คัน่ไดกิ้นหอย
เน่าเหม็นจนห่ืนดัง่ ทัง่ดัง่ป๊ิด ๆ ผุน้เดอ้เจา้คัน่ไดกิ้นหอยเน่า หมู่เจา้สิสะอ้ืนแซบกะอยูก่บับกัหอย กิน
กะอยูก่บับกัหอยแซบกะอยูก่บับกัหอย กินกะอยูก่บับกัหอยอยา่ลืมลา้งใหเ้กลียงม่อยหล่อยลา้งให้
เกลียงม่อยหล่อยเดอ้หอยนอ้ยหอยใหญ่..... 
      (เพลง ขวัหอย : ไหมไทย ใจตะวนั) 

จากตวัอยา่งเพลงขวัหอยไดเ้ล่าถึงวถีิชีวติของชาวอีสานท่ีสามารถใชชี้วติตามแบบใน
ธรรมชาติ กินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย สามารถน าส่ิงใกลต้วัมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัวถีิชีวติเพื่อความอยูร่อดซ่ึง
เป็นเช่นน้ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ชาวอีสานจึงมีอตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกินแตกต่างจากคนใน
ภาคอ่ืนๆ ผูว้ิจยัยงัสังเกตต่อไปอีกวา่อาหารอยา่งเช่น ส้มต า และ ปลาร้า ซ่ึงถือวา่เป็นอตัลกัษณ์ดา้น
อาหารการกินของชาวอีสานไดพ้ฒันาและมีความส าคญัต่อสังคมไทยโดยรวม เม่ือกล่าวถึงอาหาร
ดงักล่าวกบัชาวต่างชาติทั้งส้มต า และปลาร้า จะกลายเป็นอตัลกัษณ์ของอาหารไทยในทนัที ดงัน้ี
แลว้อตัลกัษณ์จึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมวฒันธรรม อตัลกัษณ์จึงมีความล่ืนไหล
ไปตามวฒันธรรมและบริบทของคนในสังคม 

 
อตัลกัษณ์ด้านศิลปะดนตรี 
ท่วงท านองดนตรีของชาวอีสานมีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งค  าร้อง ท านอง และ

เคร่ืองดนตรี ซ่ึงเสียงดนตรีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ของคนอีสาน ดงั
ตวัอยา่งเช่น 
ตวัอยา่ง 

....ตะเวน็คลอ้ยบ่ายฟ้าเป็นลายดอกซ่อนล ากลอนฟ้อนแอ่วล าใส่แคนดอกสร้อยสาวนอ้ยนัง่
น า ท าหนา้ท่ีจ่ีหอยและทยอยมาหง่ินรินมาเสิร์ฟถ่ีๆมีหอยจ่ีฮอ้นๆมาป้อนนัง่เฮียงฟังส าเนียงเสียงเพลง
บา้นนาม่วนแทห้นาเฮฮาสุขสันตห์อยปากกวา้งแกลม้เหลา้เขา้กนัทั้งแซบทั้งมนักอ้ยซอยหอยจ่ีทั้ง
แซบทั้งมนักอ้ยซอยหอยจ่ีเร่ืองสุราควรหง่ินมาจัก๊หน่อยตะเวน็ค ่าคลอ้ยเฮาก็ถอยเลิกราม้ือหนา้มี
โอกาสดีจะมาบ่ลืมแกว้ตานอ้งคนดีจ่ีหอย..... 
       (เพลงจ่ีหอย : พี สะเดิด) 

อตัลกัษณ์ด้านอาหารการกนิ 
ภาพของอีสานในมโนทศัน์ของใครหลายคนคือ ความแหง้แลง้ อดอยาก อาหารขาดแคลน 

ชาวอีสานมีปัญหาเร่ืองปากทอ้ง แต่ในหลาย ๆ เพลงไดส้ะทอ้นภาพความอุดมสมบูรณ์ของชาวอีสาน
ออกมาสู่สังคมภายนอก ซ่ึงภาพดงักล่าวยงัไดป้ระกอบกนัเป็นอตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกินใหค้น
อีสานเช่นเพลงดงัต่อไปน้ี 
ตวัอยา่ง 

.....หนา้หนาวนอนเฝ้าขา้วฟ่อนกระทอ้มนาดอน เห็นหลงัคาโด่เด่ผกัแวน่ลดัหวอง อยูก่ระ
หนองกลางนาไปเด็ดยอดมาล่ะกินกนัมุ่นเมไม่เคยล าบากเร่ืองปากเร่ืองทอ้งปลาตามล าคลองถมถืด
ถมเถปลาหลดมุมนาล่ะไดม้าคร่ึงชามตม้ใส่ใบมะขามกินกนัข่วยเขน ้าพริกมีมะกอก จ้ิมดอกสะเดา
ขา้วคัว่ลาบเทา ล่ะใส่น ้าปลาพอเป๊ะเป๊ะสาโทนาวานล่ะท ากนัสองตุ่มซุกไวใ้นพุม่กอไผใ่บโพะ๊เพะ๊
ไปตกัมารินกินคนละกระป๋องเอาจนพี่ล่ะกะนอ้ง เมาซวนเมาเซเอา้..... 
      (เพลง วิง่วา่ว : ค ามอด พรขนุเดช) 
 

จากตวัอยา่งเพลงน้ีไดก้ล่าวถึงวถีิชีวติของชาวอีสานท่ีมีความสะดวกสบายสามารถหากินได้
ตามธรรมชาติ ซ่ึงเพลงดงักล่าวไดข้ดักบัวาทกรรมความเป็นอีสานท่ีถูกสร้างข้ึนมาวา่ อีสานคือ 
ความแหง้แลง้ดินแตกระแหง แต่เพลงน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ดินแดนในภาคอีสานยงัมีความอุดมสมบูรณ์ไม่
แตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆไม่วา่จะเป็นพืชผกัท่ีอยูต่ามริมคลองหรือแมก้ระทั้งปลาตามล าคลองยงัไม่
เหลืออยูใ่หกิ้นไดไ้ม่ล าบาก  

อาหารท่ีเป็นเสมือนเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอีสาน เช่นปลาร้า และส้มต า จนมีการกล่าวเรียก
คนอีสานวา่ ลูกปลาร้า ซ่ึงอาหารของชาวอีสานส่วนใหญ่ปรุงรสดว้ยน ้าปลาร้า ซ่ึงมีรสเคม็เน่ืองจาก
หมกัดว้ยเกลือ ใส่ขา้วคัว่ (Royal society, 2011) และส้มต าเป็นอาหารท่ีมีปลาร้าเป็นส่วนผสมหลกั 
ปลาร้า และส้มต าปรากฏอยู่ในเพลงท่ีถูกแต่งและขบัร้องโดยชาวอีสานจึงท าใหท้ั้งผูร้้อง ผูแ้ต่งเพลงมี
ความเขา้ใจและส่ือความหมายออกมาไดช้ดัเจนและยงัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชาวอีสาน ดงั
ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง  
....ขวั ขวั ขวั ขวัหอยลมพดัวอย ๆ ไปขวัหอยบ่คนงามผูอ้ยูเ่ฮือนก็ฝานบกัหุ่งไวต้  าบกัเขียบกั

เหล่นกะเตรียมไวใ้ส่จานลงแขกกินเกล้ียงเป็นประเพณีไทบา้นบกัพริกกระเทียมกะเด็ดไวใ้ส่จาน 
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จากเพลงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือชาวอีสานท่ีเช่ือเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์อนั
แน่นแฟ้นของคนในสังคม หากมีงานมงคลไม่เพียงแต่จะจดังานฉลองร่ืนเริงอยา่งเดียวแต่ยงัไดจ้ดัพิธี
ท่ีไดส้ร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัคนในสังคมดว้ยพิธีผกูแขนบายศรีสู่ขวญั พิธีกรรมเหล่าน้ีจึงไดเ้กิด
เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ในวถีิชีวติของกลุ่มคนชาวอีสานและปัจจุบนัยงัคงมีการสานต่อพิธีดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง  
  

อตัลกัษณ์ทางภาษา 
ภาษาท่ีใชใ้นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมีลกัษณะท่ีโดดเด่นมากกวา่เพลง

ลูกทุ่งอีสานทัว่ไปมาก Suksuwan (1973) ไดก้ล่าวถึงเพลงลูกทุ่งอีสานวา่ เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะโดด
เด่นดา้นรูปแบบภาษา ท านองเน้ือหา และส านวนโวหารท่ีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีหลกัความเช่ือ 
ค่านิยม ความนึกคิดของคน จารีตประเพณี และอุดมการณ์ดา้นสังคมอนัเป็นมรดกของทอ้งถ่ิน ภาษา
อีสานท่ีพบอยูใ่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมกัจะใชค้  าอีสานพื้นฐานท่ีคนภาคอ่ืน
สามารถเขา้ใจไดง่้ายตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
....เขามีแม่พอ่ไปขอเอาสิท าเหมือนของฟรี อยา่งน้ีก็คงไม่ไหวถา้รักกนัอยู ่ก็รู้ตอ้งท ายงัไง

อยา่ท ามือไว ไดไ้หมมนัจัก๊จ้ี เจอใครก็ฝาก ค ารักมาบอกพูดจริงหรือหลอก ช่วยบอกให้เคลียร์สักที
โชวเ์บอร์คิดฮอด มาตอดแลว้มิดซีลีอยากรู้ละสิ เป็นแฟนตอ้งท ายงัไง จีบเอาสิคะ จีบเอาสิคะเปิดไฟ
แลว้นะ ชอบก็มาจีบเลยจีบมาสักดอก ดีแต่บอกคิดถึงจุงเบยอยากมาเป็นเขย แม่กบัพอ่ก็ตอ้งเทใจ จีบ
เอาสิคะ จีบเอาสิคะเปิดไฟแลว้นะ อะ๊ อะ๊ อะ๊ อยา่มวัแต่อายกลา้รักสักหน่อย ของอร่อยไม่มีขายเสิร์ฟ
ความจริงใจ ดว้ยดอกไมม้าใหส้ักดอกสองดอก สามดอก ส่ีดอก หา้ดอก ยามชวนไปเท่ียว ไม่ไปดว้ย
หน่อยท าตาละห้อย ขดัใจหน่อยงอนซ๊อกง๊อกจะพาเท่ียวบา้น ถา้แฟนกนัไปอยูห่รอกจะจริงหรือ
หลอก มาบอกรักดว้ยตวัเอง.... 
      (เพลง จีบเอาสิคะ : ล ายอง หนองหินห่าว) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ในเน้ือเพลงมีการใชภ้าษาอีสานผสมผสานในเพลง ซ่ึงแต่ละค าเป็นค า
พื้นฐานท่ีคนภาคอ่ืนๆ หรือคนท่ีไม่ไดพู้ดภาษาอีสานก็สามารถเขา้ใจและแยกไดว้า่เป็นภาษาอีสาน
หรือไม่เช่นค าวา่ คิดฮอด หมายถึง คิดถึง  มิดซ่ีล่ี หมายถึง เงียบกริบ  ต่างเป็นค าพื้นฐานในภาษา

 
 จากตวัอยา่งเพลงจ่ีหอยยิง่เป็นการตอกย  ้าวา่ชาวอีสานนั้นมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย และมีความสุข 
ซ่ึงไดแ้สดงออกมาผา่นศิลปวฒันธรรมดา้นการขบัร้องหมอล าและดนตรี ท่วงท านองดนตรีของเพลง
ลูกทุ่งอีสานสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตวัตนและอารมณ์ของคนอีสาน เคร่ืองดนตรีของอีสานมีหลากหลาย
ประเภท อาทิ แคน พิณ โหวด โปงลางเป็นตน้ เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ อารมณ์ 
ความคิด ของคนอีสาน (Corngreat, 2013) ดงันั้นแลว้เคร่ืองดนตรี หรือเสียงดนตรีท่ีประกอบไปดว้ย 
แคน พิณ โหวด โปงลาง จึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีใชแ้สดงความเป็นอีสานและสามารถ
แยกชาวอีสานวา่แตกต่างจากจากภาคอ่ืนๆได ้เคร่ืองดนตรีท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีมกัจะประกอบอยูใ่นวง
ดนตรีหมอล า ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 อธิบายวา่หมอล าคือ ผูท่ี้ช านาญในการขบัร้องแบบอีสาน 
หมอล ามีอยูห่ลายรูปแบบเช่นการแสดงหมอล าซ่ิง หมอล าหมู่ เป็นตน้ เม่ือมีงานบุญเทศกาลชาว
อีสานจะมีการแสดงของหมอล าหรือการร้องการล าเพื่อสร้างความร่ืนเริงใหก้บังานด้วยหมอล าหรือ
การร้องหมอล าจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสาน 
 

อตัลกัษณ์ด้านความเช่ือของชาวอสีาน 
ความเช่ือของชาวอีสานมีความผสมผสานระหวา่งพุทธ พราหมณ์ และผ ีซ่ึงทั้งสามส่ิงน้ีได้

ความกลมกลืนเขา้กบัวถีิชีวติวฒันธรรมของชาวอีสานมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จึงไดก่้อตวัเป็น
ประเพณีวฒันธรรมของชาวอีสานอยา่งลงตวัและมีเอกลกัษณ์อยา่งโดดเด่น 

ตวัอยา่ง 
.....ศรีศรี ม้ือน้ีเป็นม้ือสันตว์นัดีม้ือเอาปลาเขา้หล่ีเจา้ ม้ือเอาเสาลงหลุมใหอ้ยูแ่ดงมีฮีให้อยู่ดีมี

แฮงเดอ้ฮ้ิว.......... 
(ดอกออ้) หยบัเขา้มาเฒ่าหยบัเขา้มาอยา่ไปนัง่หนา้บูดหมูห้ยูอ้ยูไ่กลหลายฟ้าวเอาไข่มาป้อน

เอานอ้งเขยนิแหมหิไว(ศร) ซกัแง๊กแง๊กซกัแง๊กแง๊กซกัแง๊กแง๊กแหน่แหมเจา้บ่าวแคน้ไข่ตาย แคน้ไข่
ตายแคน้ไข่ตายต่อหนา้เจา้สาวกลางพาขวญัแหน่หนาแหน่หนา...............................(ศร) คือหูหาเร่ือง
กนัแทเ้จา้อยา่มาละหาเร่ืองข่อยเฒ่า (กา้นตอง) เถียงกนัหยงันอ้เอ้ือยอา้ยมาผกูแขนเอ้ินขวญับ่าวสาว
วา่แต่พี่อา้ยนั้นเจา้มาส่งนอ้งเขา้หอ้งหอแหน่เขา้ห้องหอแหน่ เร็วเร็วอยากเขา้แลว้คาแต่เถียงกนัยนุั้น
ละ..... 
(เพลง กินดองนอ้งเมีย : ศร สินชยั, ดอกออ้ ทุ่งทอง และ กา้นตอง ทุ่งเงิน)  
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จากเพลงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือชาวอีสานท่ีเช่ือเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์อนั
แน่นแฟ้นของคนในสังคม หากมีงานมงคลไม่เพียงแต่จะจดังานฉลองร่ืนเริงอยา่งเดียวแต่ยงัไดจ้ดัพิธี
ท่ีไดส้ร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัคนในสังคมดว้ยพิธีผกูแขนบายศรีสู่ขวญั พิธีกรรมเหล่าน้ีจึงไดเ้กิด
เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ในวถีิชีวติของกลุ่มคนชาวอีสานและปัจจุบนัยงัคงมีการสานต่อพิธีดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง  
  

อตัลกัษณ์ทางภาษา 
ภาษาท่ีใชใ้นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมีลกัษณะท่ีโดดเด่นมากกวา่เพลง

ลูกทุ่งอีสานทัว่ไปมาก Suksuwan (1973) ไดก้ล่าวถึงเพลงลูกทุ่งอีสานวา่ เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะโดด
เด่นดา้นรูปแบบภาษา ท านองเน้ือหา และส านวนโวหารท่ีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีหลกัความเช่ือ 
ค่านิยม ความนึกคิดของคน จารีตประเพณี และอุดมการณ์ดา้นสังคมอนัเป็นมรดกของทอ้งถ่ิน ภาษา
อีสานท่ีพบอยูใ่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมกัจะใชค้  าอีสานพื้นฐานท่ีคนภาคอ่ืน
สามารถเขา้ใจไดง่้ายตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
....เขามีแม่พอ่ไปขอเอาสิท าเหมือนของฟรี อยา่งน้ีก็คงไม่ไหวถา้รักกนัอยู ่ก็รู้ตอ้งท ายงัไง

อยา่ท ามือไว ไดไ้หมมนัจัก๊จ้ี เจอใครก็ฝาก ค ารักมาบอกพูดจริงหรือหลอก ช่วยบอกให้เคลียร์สักที
โชวเ์บอร์คิดฮอด มาตอดแลว้มิดซีลีอยากรู้ละสิ เป็นแฟนตอ้งท ายงัไง จีบเอาสิคะ จีบเอาสิคะเปิดไฟ
แลว้นะ ชอบก็มาจีบเลยจีบมาสักดอก ดีแต่บอกคิดถึงจุงเบยอยากมาเป็นเขย แม่กบัพอ่ก็ตอ้งเทใจ จีบ
เอาสิคะ จีบเอาสิคะเปิดไฟแลว้นะ อะ๊ อะ๊ อะ๊ อยา่มวัแต่อายกลา้รักสักหน่อย ของอร่อยไม่มีขายเสิร์ฟ
ความจริงใจ ดว้ยดอกไมม้าใหส้ักดอกสองดอก สามดอก ส่ีดอก หา้ดอก ยามชวนไปเท่ียว ไม่ไปดว้ย
หน่อยท าตาละห้อย ขดัใจหน่อยงอนซ๊อกง๊อกจะพาเท่ียวบา้น ถา้แฟนกนัไปอยูห่รอกจะจริงหรือ
หลอก มาบอกรักดว้ยตวัเอง.... 
      (เพลง จีบเอาสิคะ : ล ายอง หนองหินห่าว) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ในเน้ือเพลงมีการใชภ้าษาอีสานผสมผสานในเพลง ซ่ึงแต่ละค าเป็นค า
พื้นฐานท่ีคนภาคอ่ืนๆ หรือคนท่ีไม่ไดพู้ดภาษาอีสานก็สามารถเขา้ใจและแยกไดว้า่เป็นภาษาอีสาน
หรือไม่เช่นค าวา่ คิดฮอด หมายถึง คิดถึง  มิดซ่ีล่ี หมายถึง เงียบกริบ  ต่างเป็นค าพื้นฐานในภาษา

 
 จากตวัอยา่งเพลงจ่ีหอยยิง่เป็นการตอกย  ้าวา่ชาวอีสานนั้นมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย และมีความสุข 
ซ่ึงไดแ้สดงออกมาผา่นศิลปวฒันธรรมดา้นการขบัร้องหมอล าและดนตรี ท่วงท านองดนตรีของเพลง
ลูกทุ่งอีสานสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตวัตนและอารมณ์ของคนอีสาน เคร่ืองดนตรีของอีสานมีหลากหลาย
ประเภท อาทิ แคน พิณ โหวด โปงลางเป็นตน้ เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ อารมณ์ 
ความคิด ของคนอีสาน (Corngreat, 2013) ดงันั้นแลว้เคร่ืองดนตรี หรือเสียงดนตรีท่ีประกอบไปดว้ย 
แคน พิณ โหวด โปงลาง จึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีใชแ้สดงความเป็นอีสานและสามารถ
แยกชาวอีสานวา่แตกต่างจากจากภาคอ่ืนๆได ้เคร่ืองดนตรีท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีมกัจะประกอบอยูใ่นวง
ดนตรีหมอล า ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 อธิบายวา่หมอล าคือ ผูท่ี้ช านาญในการขบัร้องแบบอีสาน 
หมอล ามีอยูห่ลายรูปแบบเช่นการแสดงหมอล าซ่ิง หมอล าหมู่ เป็นตน้ เม่ือมีงานบุญเทศกาลชาว
อีสานจะมีการแสดงของหมอล าหรือการร้องการล าเพื่อสร้างความร่ืนเริงใหก้บังานด้วยหมอล าหรือ
การร้องหมอล าจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสาน 
 

อตัลกัษณ์ด้านความเช่ือของชาวอสีาน 
ความเช่ือของชาวอีสานมีความผสมผสานระหวา่งพุทธ พราหมณ์ และผ ีซ่ึงทั้งสามส่ิงน้ีได้

ความกลมกลืนเขา้กบัวถีิชีวติวฒันธรรมของชาวอีสานมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จึงไดก่้อตวัเป็น
ประเพณีวฒันธรรมของชาวอีสานอยา่งลงตวัและมีเอกลกัษณ์อยา่งโดดเด่น 

ตวัอยา่ง 
.....ศรีศรี ม้ือน้ีเป็นม้ือสันตว์นัดีม้ือเอาปลาเขา้หล่ีเจา้ ม้ือเอาเสาลงหลุมใหอ้ยูแ่ดงมีฮีให้อยู่ดีมี

แฮงเดอ้ฮ้ิว.......... 
(ดอกออ้) หยบัเขา้มาเฒ่าหยบัเขา้มาอยา่ไปนัง่หนา้บูดหมูห้ยูอ้ยูไ่กลหลายฟ้าวเอาไข่มาป้อน

เอานอ้งเขยนิแหมหิไว(ศร) ซกัแง๊กแง๊กซกัแง๊กแง๊กซกัแง๊กแง๊กแหน่แหมเจา้บ่าวแคน้ไข่ตาย แคน้ไข่
ตายแคน้ไข่ตายต่อหนา้เจา้สาวกลางพาขวญัแหน่หนาแหน่หนา...............................(ศร) คือหูหาเร่ือง
กนัแทเ้จา้อยา่มาละหาเร่ืองข่อยเฒ่า (กา้นตอง) เถียงกนัหยงันอ้เอ้ือยอา้ยมาผกูแขนเอ้ินขวญับ่าวสาว
วา่แต่พี่อา้ยนั้นเจา้มาส่งนอ้งเขา้หอ้งหอแหน่เขา้ห้องหอแหน่ เร็วเร็วอยากเขา้แลว้คาแต่เถียงกนัยนุั้น
ละ..... 
(เพลง กินดองนอ้งเมีย : ศร สินชยั, ดอกออ้ ทุ่งทอง และ กา้นตอง ทุ่งเงิน)  
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ตวัอยา่ง 
เบ่ิงผวัเขา คึหล่อเขา้ต ารา เบ่ิงเหงา้แขนเหงา้ขา อา้ยคึเป็นตาสิดู๋ คอกะใหญ่ บ่ไหล่กะตัน๋จูลู 

เห็นแลว้อดบ่อยู ่อยากสิปู๋ทางใหผ้วัเพิน้ เวา้เป่าเป่ินคือสิลีลาหลาย คนัไดเ้ป็นก๊ิกอา้ย นอ้งกะบ่เกอ้บ่
เขิน คือสิเก่ง สิเก่ง สิเก่ง สิเก่ง นอ้เร่ืองเฮ็ดนาหาเงิน เป็นตะสิดู๋ผวัเพิ่น อยากไดเ้ฮด็แนวกะยงัวา่หลอย
เมียมาแนสิไดบ้่ เห็นคนหล่อแลว้มนัสั่นสู้อา้ยจ๋า กลา้มเป็นป้ันๆคือสิหมัน่ไถนา อยากชวนไปลัน๊ลา 
สิไดบ้่คา้จัก๊คืนผวัผูอ่ื้นเห็นแลว้ซ่ืนหวัใจ มีแต่หม่องใหญ่ๆ คือสิแขง็แรงบึกบึน เมียบ่อยูม่าหาหนูเด้
อม้ืออ่ืน ยามดึกๆด่ืนๆ คือสิไดอ้ยูค่า๊ 

จากเพลงไดก้ล่าวถึงหญิงสาวท่ีไดช่ื้นชมสามีชาวบา้นวา่เป็นชายท่ีมีความขยนัในการท างาน 
และมีลกัษณะรูปพรรณท่ีดีตามต ารา เม่ือตนไดพ้บเจอแลว้ก็เกิดความพึงพอใจจนอยากไดม้าเป็น
คู่ครอง และไดเ้ชิญชวนใหช้ายคนดงักล่าวลกัลอบหนีภรรยามาพบเจอกบัตน ค าท่ีบ่งบอการมี
เพศสัมพนัธ์ในเพลงน้ีคือค าวา่ สิดู๋ ค าวา่ สิ ในภาษาอีสานแปลวา่ อาจจะ น่าจะ ส่วนค าวา่ ดู๋ แปลวา่
ขยนั แต่ค าวา่สิมีเสียงท่ีพอ้งกบัค าวา่ ส่ี ในภาษาอีสานค าน้ีหมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์ุระหวา่งกนั 

 
การส่ือความหมายด้านอตัลกัษณ์ทางเพศ 

 อตัลกัษณ์ทางเพศในท่ีน้ี หมายถึง การศึกษาเพศสภาวะของชาวอีสานท่ีปรากฏสภาวะอยูใ่น
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซ่ึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัเพศต่างๆของกลุ่มคนอีสาน ซ่ึง
เพศสถาวะน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีแปรไปตามบริบททางสังคมวฒันธรรม (Thaveesit, 2547) ขอ้มูลในเพล
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบวา่ เพศท่ีปรากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งอีสานมีอยูส่ามกลุ่มคือ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มเพศท่ีสาม  

1) เพศชาย 
 ผูว้จิยัพบวา่การส่ือความหมายทางสังคมท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ทางเพศของชายในเพลง
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามไดเ้สนออตัลกัษณ์ของชายอีสานไว ้เช่น 
  1) มีความขยนั ไม่เกียจคร้านในการท างาน ซ่ึงเน้ือหาเก่ียวกบัความขยนัไม่เกียจคร้านต่อ
การงานดงักล่าวจะพบอยูใ่นหลายบทเพลงซ่ึงแต่ละเพลงจะมีถอ้ยค าท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพของชาย
อีสานท่ีขยนัท างาน ไม่เกียจคร้านมุ่งมัน่ท ามาหากิน เช่น 
ตวัอยา่ง 

อีสานท่ีคนทัว่ไปมกัจะทราบกนัอยูแ่ลว้ ผูว้จิยัสังเกตวา่ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้น
มกัจะมีค าภาษาอีสานท่ีท าใหนึ้กถึงเร่ืองเพศหรือมีเสียงท่ีพอ้งกนักบัค าท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศ เช่นเพลง สิฮิ
นอ้งบ่ ของกุง้ สุภาพร สายรัก 

ตวัอยา่ง 
....นอ้งเคยมีผวัมาแนแลว้เด๊ะ แลว้เด๊แถมนอ้งยงัเก บ่เคยจริงจงักบัไผเป็นคนมกัม่วนผูใ้ดมา

ชวนกะไปส่อหล่อหลายใจ ไผจบัไผบายบ่ต๋ีสิเฒ่าไปหนา้คิดไปคิดมาบ่แม่นแนวเห็นอา้ยมาเอ่วแซว
เล่นแซวม่วน หรืออีหลีเหมิดไส้เหมิดพุง นอ้งกะมี ส ่าน้ี ถามอา้ยอีหลี สิวา่ได๋ อา้ยสิฮิสิฮิสิฮินอ้งบ่ บ่
แม่นของใหม่ แต่กะพอ สิไดอ้ยูน่อ้อา้ยสิฮิสิฮิสิต๋ีนอ้งบ่ นอ้งสิเฮด็ใหทุ้กอยา่ง วา่แต่อา้ยขอสิคะล าบ่ 
ในส่ิงท่ีผา่นมา ( อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ )นอ้งเคยมีผวัมาแนแลว้เด๊ะ แลว้เด๊ช่วงล่างพงั
เพ เทิงแหนบกะแขง็ ซ ้ าหนาถา้อา้ยฮินอ้งกะใหอ้า้ยฟ้าว บอกมาบ่อยากเป็นภาระ ของชีวติอา้ย.... 

 
ค าวา่ “ฮิ” ในเพลงน้ีเป็นภาษาถ่ินอีสาน ซ่ึงผูว้จิยัเป็นชาวอีสานจึงเขา้ใจค าวา่ฮิคือการ ต าหนิ 

ในเพลงน้ีจึงเป็นเน้ือหาของหญิงสาวท่ีเคยผา่นการแต่งงานมีครอบครัวมาแลว้แต่ชีวคิรอบครัว
ลม้เหลว หลงัจากนั้นเธอไดม้าเจอผูช้ายคนใหม่จึงเกิดค าถามวา่ สิฮินอ้งบ่ คือจะต าหนินอ้งไหม หรือ
จะวา่อะไรนอ้งหรือไม่ แต่เน่ืองจากค าวา่ ฮิ นั้นมีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัค าวา่ หี ในภาษามาตรฐานท่ี
สังคมไทยเขา้ใจวา่หมายถึงอวยัวะเพศหญิง จึงท าให้เพลงน้ีมีความหมายเพิ่มข้ึนมาอีกทางจากจะ
ต าหนินอ้งหรือไม่กลายเป็นจะมีเพศสัมพนัธ์กบันอ้งไหม ค าในภาษาอีสานท่ีพอ้งเสียงหรือออกเสียง
ใกลเ้คียงกบัค าท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางเพศ คือ อวยัวะเพศหญิง อวยัวะเพศชาย ดงัตวัอยา่งเช่นเพลง 
ควายอา้ยโตใหญ่ ของสุทิน แผน่ดินทอง 

ตวัอยา่ง          
  ....หล่อบ่โดนใจแต่ควายอา้ยใหญ่เดห้ล่า โอย๊ตวัใหญ่สั่นดอกหวา อา้ยสิเวา่จงัซ่ี ขอ
โทษเดอ้หล่า ใหม้นัปากแลว้หลี บ่าวแนวบดีวา่วแนวบ่แม่น จกัใหญ่ส าไดแต่หลกัควายๆก็เท่าแขน
ตอกใหแ้น่นๆมนัจงัสิอยู ่อยา่ฟ่าวเห่าหลายเดอ้ควายบกัตู ้อา้ยสิต่อใหอ้ยู ่ใหม้นัดงัป๊ักๆ......  

จากตวัอยา่งเน้ือเพลงกล่าวถึงชายคนหน่ึงท่ีมีอาชีพเกษตรกรเล้ียงควายอยูแ่ละไดถ้ามผูห้ญิง
วา่ พี่ไม่หล่อนะ แต่วา่พี่มีควายตวัใหญ่ ค าวา่ควายในเพลงน้ีพอ้งกบัค าวา่ ควย ในภาษาอีสานซ่ึง
นอกจากจะหมายถึง ควายท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียงแลว้ยงัหมายถึง อวยัวะเพศชายอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้ยงัมี
ค าท่ีแสดงบ่งบอกการมีเพศสัมพนัธ์ดงัตวัอยา่งเช่น เพลง ผวัไผคือสิดุ ของ บวัแกว้ ศรีอุบล 
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ตวัอยา่ง 
เบ่ิงผวัเขา คึหล่อเขา้ต ารา เบ่ิงเหงา้แขนเหงา้ขา อา้ยคึเป็นตาสิดู๋ คอกะใหญ่ บ่ไหล่กะตัน๋จูลู 

เห็นแลว้อดบ่อยู ่อยากสิปู๋ทางใหผ้วัเพิน้ เวา้เป่าเป่ินคือสิลีลาหลาย คนัไดเ้ป็นก๊ิกอา้ย นอ้งกะบ่เกอ้บ่
เขิน คือสิเก่ง สิเก่ง สิเก่ง สิเก่ง นอ้เร่ืองเฮ็ดนาหาเงิน เป็นตะสิดู๋ผวัเพิ่น อยากไดเ้ฮด็แนวกะยงัวา่หลอย
เมียมาแนสิไดบ้่ เห็นคนหล่อแลว้มนัสั่นสู้อา้ยจ๋า กลา้มเป็นป้ันๆคือสิหมัน่ไถนา อยากชวนไปลัน๊ลา 
สิไดบ้่คา้จัก๊คืนผวัผูอ่ื้นเห็นแลว้ซ่ืนหวัใจ มีแต่หม่องใหญ่ๆ คือสิแขง็แรงบึกบึน เมียบ่อยูม่าหาหนูเด้
อม้ืออ่ืน ยามดึกๆด่ืนๆ คือสิไดอ้ยูค่า๊ 

จากเพลงไดก้ล่าวถึงหญิงสาวท่ีไดช่ื้นชมสามีชาวบา้นวา่เป็นชายท่ีมีความขยนัในการท างาน 
และมีลกัษณะรูปพรรณท่ีดีตามต ารา เม่ือตนไดพ้บเจอแลว้ก็เกิดความพึงพอใจจนอยากไดม้าเป็น
คู่ครอง และไดเ้ชิญชวนใหช้ายคนดงักล่าวลกัลอบหนีภรรยามาพบเจอกบัตน ค าท่ีบ่งบอการมี
เพศสัมพนัธ์ในเพลงน้ีคือค าวา่ สิดู๋ ค าวา่ สิ ในภาษาอีสานแปลวา่ อาจจะ น่าจะ ส่วนค าวา่ ดู๋ แปลวา่
ขยนั แต่ค าวา่สิมีเสียงท่ีพอ้งกบัค าวา่ ส่ี ในภาษาอีสานค าน้ีหมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์ุระหวา่งกนั 

 
การส่ือความหมายด้านอตัลกัษณ์ทางเพศ 

 อตัลกัษณ์ทางเพศในท่ีน้ี หมายถึง การศึกษาเพศสภาวะของชาวอีสานท่ีปรากฏสภาวะอยูใ่น
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซ่ึงเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัเพศต่างๆของกลุ่มคนอีสาน ซ่ึง
เพศสถาวะน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีแปรไปตามบริบททางสังคมวฒันธรรม (Thaveesit, 2547) ขอ้มูลในเพล
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบวา่ เพศท่ีปรากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งอีสานมีอยูส่ามกลุ่มคือ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มเพศท่ีสาม  

1) เพศชาย 
 ผูว้จิยัพบวา่การส่ือความหมายทางสังคมท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ทางเพศของชายในเพลง
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามไดเ้สนออตัลกัษณ์ของชายอีสานไว ้เช่น 
  1) มีความขยนั ไม่เกียจคร้านในการท างาน ซ่ึงเน้ือหาเก่ียวกบัความขยนัไม่เกียจคร้านต่อ
การงานดงักล่าวจะพบอยูใ่นหลายบทเพลงซ่ึงแต่ละเพลงจะมีถอ้ยค าท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพของชาย
อีสานท่ีขยนัท างาน ไม่เกียจคร้านมุ่งมัน่ท ามาหากิน เช่น 
ตวัอยา่ง 

อีสานท่ีคนทัว่ไปมกัจะทราบกนัอยูแ่ลว้ ผูว้จิยัสังเกตวา่ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้น
มกัจะมีค าภาษาอีสานท่ีท าใหนึ้กถึงเร่ืองเพศหรือมีเสียงท่ีพอ้งกนักบัค าท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศ เช่นเพลง สิฮิ
นอ้งบ่ ของกุง้ สุภาพร สายรัก 

ตวัอยา่ง 
....นอ้งเคยมีผวัมาแนแลว้เด๊ะ แลว้เด๊แถมนอ้งยงัเก บ่เคยจริงจงักบัไผเป็นคนมกัม่วนผูใ้ดมา

ชวนกะไปส่อหล่อหลายใจ ไผจบัไผบายบ่ต๋ีสิเฒ่าไปหนา้คิดไปคิดมาบ่แม่นแนวเห็นอา้ยมาเอ่วแซว
เล่นแซวม่วน หรืออีหลีเหมิดไส้เหมิดพุง นอ้งกะมี ส ่าน้ี ถามอา้ยอีหลี สิวา่ได๋ อา้ยสิฮิสิฮิสิฮินอ้งบ่ บ่
แม่นของใหม่ แต่กะพอ สิไดอ้ยูน่อ้อา้ยสิฮิสิฮิสิต๋ีนอ้งบ่ นอ้งสิเฮด็ใหทุ้กอยา่ง วา่แต่อา้ยขอสิคะล าบ่ 
ในส่ิงท่ีผา่นมา ( อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ อา้ยสิฮิ )นอ้งเคยมีผวัมาแนแลว้เด๊ะ แลว้เด๊ช่วงล่างพงั
เพ เทิงแหนบกะแขง็ ซ ้ าหนาถา้อา้ยฮินอ้งกะใหอ้า้ยฟ้าว บอกมาบ่อยากเป็นภาระ ของชีวติอา้ย.... 

 
ค าวา่ “ฮิ” ในเพลงน้ีเป็นภาษาถ่ินอีสาน ซ่ึงผูว้จิยัเป็นชาวอีสานจึงเขา้ใจค าวา่ฮิคือการ ต าหนิ 

ในเพลงน้ีจึงเป็นเน้ือหาของหญิงสาวท่ีเคยผา่นการแต่งงานมีครอบครัวมาแลว้แต่ชีวคิรอบครัว
ลม้เหลว หลงัจากนั้นเธอไดม้าเจอผูช้ายคนใหม่จึงเกิดค าถามวา่ สิฮินอ้งบ่ คือจะต าหนินอ้งไหม หรือ
จะวา่อะไรนอ้งหรือไม่ แต่เน่ืองจากค าวา่ ฮิ นั้นมีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัค าวา่ หี ในภาษามาตรฐานท่ี
สังคมไทยเขา้ใจวา่หมายถึงอวยัวะเพศหญิง จึงท าให้เพลงน้ีมีความหมายเพิ่มข้ึนมาอีกทางจากจะ
ต าหนินอ้งหรือไม่กลายเป็นจะมีเพศสัมพนัธ์กบันอ้งไหม ค าในภาษาอีสานท่ีพอ้งเสียงหรือออกเสียง
ใกลเ้คียงกบัค าท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางเพศ คือ อวยัวะเพศหญิง อวยัวะเพศชาย ดงัตวัอยา่งเช่นเพลง 
ควายอา้ยโตใหญ่ ของสุทิน แผน่ดินทอง 

ตวัอยา่ง          
  ....หล่อบ่โดนใจแต่ควายอา้ยใหญ่เดห้ล่า โอย๊ตวัใหญ่สั่นดอกหวา อา้ยสิเวา่จงัซ่ี ขอ
โทษเดอ้หล่า ใหม้นัปากแลว้หลี บ่าวแนวบดีวา่วแนวบ่แม่น จกัใหญ่ส าไดแต่หลกัควายๆก็เท่าแขน
ตอกใหแ้น่นๆมนัจงัสิอยู ่อยา่ฟ่าวเห่าหลายเดอ้ควายบกัตู ้อา้ยสิต่อใหอ้ยู ่ใหม้นัดงัป๊ักๆ......  

จากตวัอยา่งเน้ือเพลงกล่าวถึงชายคนหน่ึงท่ีมีอาชีพเกษตรกรเล้ียงควายอยูแ่ละไดถ้ามผูห้ญิง
วา่ พี่ไม่หล่อนะ แต่วา่พี่มีควายตวัใหญ่ ค าวา่ควายในเพลงน้ีพอ้งกบัค าวา่ ควย ในภาษาอีสานซ่ึง
นอกจากจะหมายถึง ควายท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียงแลว้ยงัหมายถึง อวยัวะเพศชายอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้ยงัมี
ค าท่ีแสดงบ่งบอกการมีเพศสัมพนัธ์ดงัตวัอยา่งเช่น เพลง ผวัไผคือสิดุ ของ บวัแกว้ ศรีอุบล 
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....อา้ย อา้ย อยูไ่สนอ้ มาค าคิงใหน้อ้งแหน่ไดย้นิบ่นอ้อา้ย นอ้งบ่สบายเดอ้พี่อยากเห็นหนา้
อา้ยอีหลี มาค าหม่องน่ีใหแ้หน่บ่ฮูเ้ป็นหยงั ยามอา้ยห่างดน ๆล่ะเจบ็น่ี เจบ็โน่น ดนแลว้เดอ้คุณพี่
บ่ส่วงบ่เซา กินขา้วบ่แซบอีหลีอยากเห็นหนา้พี่ อา้ยคนดีอยูไ่สม้ือน้ีอดบ่ได ้ใหฟ้้าวมาเดอ้พี่แต่เก่าเซา
มิดซี คนัพี่ไดค้  าหม่องใด๋คนอ่ืนค าบ่ดี พี่ค  าจัง่ถืกใจเจบ็แฮงบ่ไหว ค าคิงใหแ้หน่พี่ให้อา้ยค าหม่องน่ี 
หม่องน่ี หม่องน่ีค าหม่องพี้กะได ้ค าเทิง ค าใต ้หม่องใด๋กะเจบ็เดอ้พี่ใหอ้า้ยค า เนน้ เนน้ เนน้ เนน้เนน้ 
เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนโ้อย้ใจเตน้ถ่ี ๆ เจ็บคกัอีกหลีกะคือหม่องน่ีเดอ้อา้ยจงัแม่นค า
คิงดี มิดซีลีอาการยามอา้ยกลบัคืนบา้น ยา่นนอ้งเจบ็อีกฮา้ยตกค ่าตกแลง แต่เก่าเจบ็แฮงหลายจัง่ซ่ีสา
อา้ย เจบ็ดู๋หลายซ ้ าใหแ้หน่จัง่ซ่ีสาอา้ย เจบ็ดู๋หลายซ ้ าใหแ้หน่ 
       (เพลง ค าคิงใหน้อ้งแหน่: แอน อรดี) 
 

2. เพศหญงิ 
เม่ือกล่าวถึงค าวา่ เพศหญิงจะท าใหนึ้กถึงภาพของเพศท่ีมีความอ่อนหวาน เรียบร้อย มี

ความเป็นกุลสตรีซ่ึงเป็นเพียงชุดวาทกรรมหน่ึงท่ีสังคมไดก้ าหนดเอาไว ้ผูว้จิยัพบวา่การสร้าง 
อตัลกัษณ์ในเพศหญิงของชาวอีสาน ไดแ้ก่ การเป็นคนสู้งาน ไม่ทนัคน มีความกตญัญู ดงั
ตวัอยา่งเช่น 

1. การเป็นคนสู้งาน ไม่ทอ้ถอย 
ตวัอยา่ง 

จากนามาสามส่ีปี เฮด็งานหม่องนัน่หม่องน่ี ก็ยงัเป็นหน้ีคือเก่าไดกิ้นใส่ทอ้งชีวิตยงันอนหอ้ง
เช่าเป็นสาวโรงงานเสิร์ฟอาหารร้านเหลา้เป็นลูกจา้งเขาทั้งวนัทั้งปี เป็นลูกจา้งเขา ทั้งวนัทั้งปี
เงินเดือนก็ยงัหลกัพนัยงันอนกอดฝันทุกวนัอยูอ่ยา่งน้ีอยากจะมีธุรกิจดี ๆ อดออม เก็บเงินไดส่ี้ปี จึง
ยา้ยมาอยูอ่นุสาวรีย ์เลยตดัสินใจ ตดัสินใจมาขายหวดิีนฉนัมาขายหวขีายหวเีดอ้ค่า หว ีหว ีหว ีหว ี
หวนีอ้งมาขายหว ีหวนีอ้ยหวีใหญ่อา้ยจ๋า มาจบัมาป้ายบ่ซ้ือนอ้งบ่วา่มาจบัมาป้ายบ่ซ้ือนอ้งบ่วา่มีทั้งสี
แดง สีด า สีฟ้า มีทั้งสีแดง สีด า สีฟ้า อา้ย อา้ยจ๋า น่ีฮอดสีชมพู จากนามาตั้นแต่โดนมาล้ีหม่นซอกห
ลืบเมืองฟ้าแต่ก่อนเฮด็งานอยูแ่ถวรัชดา ยกัยา้ยมา อยูโ่รงงานบางพลี เป็นสาวโรงงาน สู้ทนมาหลายปี 
เงินบ่พอใชห้น้ี ใหธ้กสขายขา้วใชห้นีก็บ่พอ ขายขา้วใชห้นีก็บ่พอ ถึงคิดโตนแม่พ่อ ตดัสินใจมาขาย
หวหีว ีหว ีหว ีหว ีหว ีนอ้งมาขายหว.ี... 
      (เพลง สาวขายหว ี: มดแดง จิราพร) 

 .....ผูบ้่าวบา้นๆ งานการบ่เป็นหลกัแหล่ง นอ้งหลา้ค าแพงสิสนใจอา้ยบ่ ความจนกะหลายเทิง
ผูฮ่้ายกระดอ้ มีควายตวัใหญ่เอาไวไ้ถนาใหพ้อ่ถึงเป็นคนบ่หล่อแต่มีควายตวัใหญ่ ลุกข้ึนแต่เชา้ฟ่าวล
งท่งลงท่าน ้าบ่ทนัลา้งหนา้ ฟ่าวไปหาหม่องล่าม ควายด าออกก่อนส่วนควายด่อนน าหลงั ควายของ
อา้ยมีทั้งควายดอนควายด า อีหล่า งามข าไปล่ามควายน าอา้ยบ่หล่อบ่โดนใจแต่ควายอา้ยใหญ่เดห้ล่า 
โอย๊ตวัใหญ่สั่นดอกหวา อา้ยวา่สิเวา่จงัซ่ี ขอโทษเดอ้หล่า ใหม้นัปากแวว้อีหลี บ่าวแนวบดีวา่วแนวบ่
แม่นชั้นใหญ่ส าได แต่หลกัควายอา้ยกะท่อแขนตอกใหแ้น่นๆมนัจงัสิอยู ่อยา่ฟ่าวเห่าหลายเดอ้ควาย
บกัตู ้อา้ยสิต่อให้อยู ่ใหม้นัดงัป๊ักๆ..... 
     (เพลง ควายอา้ยโตใหญ่ : สุทิน แผน่ดินทอง) 
 
 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ชายชาวอีสานมีความสามารถในการเล้ียงควาย ถึงแมว้า่จะไม่มีอาชีพท่ี
มัน่คงแต่ยงัคงสามารถด าเนินชีวติไดโ้ดยอาชีพเกษตรกร และเป็นคนท่ีขยนัไม่นอนต่ืนสาย ซ่ึงการ
ไม่นอนต่ืนสายน้ีเป็นความขยนัในอุดมคติ อยา่งไรก็ตามในวรรค “ลุกข้ึนแต่เชา้ฟ่าวลงท่งลงท่าน ้าบ่
ทนัลา้งหนา้ ฟ่าวไปหาหม่องล่าม” น้ียงัไดน้ าเสนอตวัตนของคนอีสานท่ียึดอาชีพเกษตรกรดว้ย 
 2) มีความซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ในค าพูด ความซ่ือสัตยแ์ละยึดมัน่ในค าพูดน้ีมกัจะนอเสนอผ่าน
เร่ืองราวของความรัก การรอคอย ดงัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
.....ควายอา้ยมนัห่าว จบัซอยอา้ยแน่ ซอยแน่ ควายอา้นมนัห่าว จบัซอยอา้ยแน่นอ้งหล่าอยู่

บา้นเล้ียงควายมาก็นานเตม็ที ตั้งแต่คนดีหนีไป กทม. นอ้งไปเฮด็งานสั่งอา้ยใหร้อ จนอา้ยคึดต่อ..
เล้ียงควายรอคนดีเล้ียงควายบกัตู ้อยูห่นา้ปากทางเขา้บา้นจนวา่ฮอดวนังานบุญประจ าปีไดพ้อ้หนา้เจา้
ผูง้ามกวา่เก่าอีหลีจนควายของพี่ มนัห่าวใส่คนงาม.... 
      (เพลง ควายอา้ยห่าว: โจ ้พิพฒัน์ เสียงทอง) 
 

 3) มีน ้ าใจคอยช่วยคนอ่ืนเสมอ การมีน ้ าใจคอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นลกัษณะของชายในอุดม
คติท่ีทุกสังคมตอ้งการดงัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
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....อา้ย อา้ย อยูไ่สนอ้ มาค าคิงใหน้อ้งแหน่ไดย้นิบ่นอ้อา้ย นอ้งบ่สบายเดอ้พี่อยากเห็นหนา้
อา้ยอีหลี มาค าหม่องน่ีใหแ้หน่บ่ฮูเ้ป็นหยงั ยามอา้ยห่างดน ๆล่ะเจบ็น่ี เจบ็โน่น ดนแลว้เดอ้คุณพี่
บ่ส่วงบ่เซา กินขา้วบ่แซบอีหลีอยากเห็นหนา้พี่ อา้ยคนดีอยูไ่สม้ือน้ีอดบ่ได ้ใหฟ้้าวมาเดอ้พี่แต่เก่าเซา
มิดซี คนัพี่ไดค้  าหม่องใด๋คนอ่ืนค าบ่ดี พี่ค  าจัง่ถืกใจเจบ็แฮงบ่ไหว ค าคิงใหแ้หน่พี่ให้อา้ยค าหม่องน่ี 
หม่องน่ี หม่องน่ีค าหม่องพี้กะได ้ค าเทิง ค าใต ้หม่องใด๋กะเจบ็เดอ้พี่ใหอ้า้ยค า เนน้ เนน้ เนน้ เนน้เนน้ 
เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนน้ เนโ้อย้ใจเตน้ถ่ี ๆ เจ็บคกัอีกหลีกะคือหม่องน่ีเดอ้อา้ยจงัแม่นค า
คิงดี มิดซีลีอาการยามอา้ยกลบัคืนบา้น ยา่นนอ้งเจบ็อีกฮา้ยตกค ่าตกแลง แต่เก่าเจบ็แฮงหลายจัง่ซ่ีสา
อา้ย เจบ็ดู๋หลายซ ้ าใหแ้หน่จัง่ซ่ีสาอา้ย เจบ็ดู๋หลายซ ้ าใหแ้หน่ 
       (เพลง ค าคิงใหน้อ้งแหน่: แอน อรดี) 
 

2. เพศหญงิ 
เม่ือกล่าวถึงค าวา่ เพศหญิงจะท าใหนึ้กถึงภาพของเพศท่ีมีความอ่อนหวาน เรียบร้อย มี

ความเป็นกุลสตรีซ่ึงเป็นเพียงชุดวาทกรรมหน่ึงท่ีสังคมไดก้ าหนดเอาไว ้ผูว้จิยัพบวา่การสร้าง 
อตัลกัษณ์ในเพศหญิงของชาวอีสาน ไดแ้ก่ การเป็นคนสู้งาน ไม่ทนัคน มีความกตญัญู ดงั
ตวัอยา่งเช่น 

1. การเป็นคนสู้งาน ไม่ทอ้ถอย 
ตวัอยา่ง 

จากนามาสามส่ีปี เฮด็งานหม่องนัน่หม่องน่ี ก็ยงัเป็นหน้ีคือเก่าไดกิ้นใส่ทอ้งชีวิตยงันอนหอ้ง
เช่าเป็นสาวโรงงานเสิร์ฟอาหารร้านเหลา้เป็นลูกจา้งเขาทั้งวนัทั้งปี เป็นลูกจา้งเขา ทั้งวนัทั้งปี
เงินเดือนก็ยงัหลกัพนัยงันอนกอดฝันทุกวนัอยูอ่ยา่งน้ีอยากจะมีธุรกิจดี ๆ อดออม เก็บเงินไดส่ี้ปี จึง
ยา้ยมาอยูอ่นุสาวรีย ์เลยตดัสินใจ ตดัสินใจมาขายหวดิีนฉนัมาขายหวขีายหวเีดอ้ค่า หว ีหว ีหว ีหว ี
หวนีอ้งมาขายหว ีหวนีอ้ยหวีใหญ่อา้ยจ๋า มาจบัมาป้ายบ่ซ้ือนอ้งบ่วา่มาจบัมาป้ายบ่ซ้ือนอ้งบ่วา่มีทั้งสี
แดง สีด า สีฟ้า มีทั้งสีแดง สีด า สีฟ้า อา้ย อา้ยจ๋า น่ีฮอดสีชมพู จากนามาตั้นแต่โดนมาล้ีหม่นซอกห
ลืบเมืองฟ้าแต่ก่อนเฮด็งานอยูแ่ถวรัชดา ยกัยา้ยมา อยูโ่รงงานบางพลี เป็นสาวโรงงาน สู้ทนมาหลายปี 
เงินบ่พอใชห้น้ี ใหธ้กสขายขา้วใชห้นีก็บ่พอ ขายขา้วใชห้นีก็บ่พอ ถึงคิดโตนแม่พ่อ ตดัสินใจมาขาย
หวหีว ีหว ีหว ีหว ีหว ีนอ้งมาขายหว.ี... 
      (เพลง สาวขายหว ี: มดแดง จิราพร) 

 .....ผูบ้่าวบา้นๆ งานการบ่เป็นหลกัแหล่ง นอ้งหลา้ค าแพงสิสนใจอา้ยบ่ ความจนกะหลายเทิง
ผูฮ่้ายกระดอ้ มีควายตวัใหญ่เอาไวไ้ถนาใหพ้อ่ถึงเป็นคนบ่หล่อแต่มีควายตวัใหญ่ ลุกข้ึนแต่เชา้ฟ่าวล
งท่งลงท่าน ้าบ่ทนัลา้งหนา้ ฟ่าวไปหาหม่องล่าม ควายด าออกก่อนส่วนควายด่อนน าหลงั ควายของ
อา้ยมีทั้งควายดอนควายด า อีหล่า งามข าไปล่ามควายน าอา้ยบ่หล่อบ่โดนใจแต่ควายอา้ยใหญ่เดห้ล่า 
โอย๊ตวัใหญ่สั่นดอกหวา อา้ยวา่สิเวา่จงัซ่ี ขอโทษเดอ้หล่า ใหม้นัปากแวว้อีหลี บ่าวแนวบดีวา่วแนวบ่
แม่นชั้นใหญ่ส าได แต่หลกัควายอา้ยกะท่อแขนตอกใหแ้น่นๆมนัจงัสิอยู ่อยา่ฟ่าวเห่าหลายเดอ้ควาย
บกัตู ้อา้ยสิต่อให้อยู ่ใหม้นัดงัป๊ักๆ..... 
     (เพลง ควายอา้ยโตใหญ่ : สุทิน แผน่ดินทอง) 
 
 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ชายชาวอีสานมีความสามารถในการเล้ียงควาย ถึงแมว้า่จะไม่มีอาชีพท่ี
มัน่คงแต่ยงัคงสามารถด าเนินชีวติไดโ้ดยอาชีพเกษตรกร และเป็นคนท่ีขยนัไม่นอนต่ืนสาย ซ่ึงการ
ไม่นอนต่ืนสายน้ีเป็นความขยนัในอุดมคติ อยา่งไรก็ตามในวรรค “ลุกข้ึนแต่เชา้ฟ่าวลงท่งลงท่าน ้าบ่
ทนัลา้งหนา้ ฟ่าวไปหาหม่องล่าม” น้ียงัไดน้ าเสนอตวัตนของคนอีสานท่ียึดอาชีพเกษตรกรดว้ย 
 2) มีความซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ในค าพูด ความซ่ือสัตยแ์ละยึดมัน่ในค าพูดน้ีมกัจะนอเสนอผ่าน
เร่ืองราวของความรัก การรอคอย ดงัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
.....ควายอา้ยมนัห่าว จบัซอยอา้ยแน่ ซอยแน่ ควายอา้นมนัห่าว จบัซอยอา้ยแน่นอ้งหล่าอยู่

บา้นเล้ียงควายมาก็นานเตม็ที ตั้งแต่คนดีหนีไป กทม. นอ้งไปเฮด็งานสั่งอา้ยใหร้อ จนอา้ยคึดต่อ..
เล้ียงควายรอคนดีเล้ียงควายบกัตู ้อยูห่นา้ปากทางเขา้บา้นจนวา่ฮอดวนังานบุญประจ าปีไดพ้อ้หนา้เจา้
ผูง้ามกวา่เก่าอีหลีจนควายของพี่ มนัห่าวใส่คนงาม.... 
      (เพลง ควายอา้ยห่าว: โจ ้พิพฒัน์ เสียงทอง) 
 

 3) มีน ้ าใจคอยช่วยคนอ่ืนเสมอ การมีน ้ าใจคอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นลกัษณะของชายในอุดม
คติท่ีทุกสังคมตอ้งการดงัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
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แนวได๋แนวได๋ละพี่อา้ย เร่ืองดีหรือร้ายฮูแ้ลว้อยา่วางเฉย ช้ีแนะยนิดีท าตาม ไดย้นิค าถามแฮงอยากฮู้
จงัเลย ยอ้นวา่นอ้งน้ีบ่เคย พี่อา้ยเอยใหส่้อยบอกส่อยสอน พี่อา้ยเอยใหส่้อยบอกส่อยสอน พี่อา้ยฟังดี
ใจจา้วจา้ว ม้ืออ่ืนใหเ้จา้ไปถ่าขอ้ยอยูน่า เตรียมแต่งดอกไมข้นัหา้ สิพาเสียเคราะห์ยกครูลายก่อน เอา
ผวัมนัตอ้งมีขั้นตอน พอ้กนัอยูต่อนหวันาเดอ้จา้ ต่ืนเชา้นา้สาวกะมาพอดี เตรียมท า พิธียกครูพี่อา้ย ให้
นา้สาวท าโตสบาย เจา้อยา่โวยวายปากไปปากมา ทางพี่อา้ยเฮด็คือผา้เขา้ ฝ่ายผูน้า้สาวกะคลอ้ยตามคือ
วา่ เสร็จพิธีฟ้ากะเหลืองพอฟ้า เร่ืองน้ีขอ้ยกบันา้ฮูก้นัแค่สองคน เร่ืองน้ีขอ้ยกบันา้ฮูก้นัแค่สองคน แต่
นั้นมานา้สาวยา่นแฮงหลาย เทียวชวนพี่อา้ยยกครูอยูบ่่เซา ยกฮอดยามแลงยามเชา้ หลายหลบหลาย
เหล่า หลายเทือหลายหน... 

     (เพลง ต่อแขนต่อขา : เฉลิมพล มาลาค า) 
 
จากเพลงยิง่เป็นการตอกย  ้า วาทกรรมคนอีสานวา่ “คนอีสานเป็นคนซ่ือ ซ่ือคนเซ่อ เซ่อจน

โง่”ซ่ึงเกิดจากการผลิตซ ้ าของวาทกรรมดงักล่าวจากละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ นวนิยาย หรือเร่ืองเล่า
ข าขนัต่างๆท่ีมกัจะสร้างใหห้ญิงอีสานถูกมองวา่เป็นตวัตลกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงไดป้ระกอบกนั
เป็นอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสาน 

 
3. เพศทีส่าม  
 ผูว้จิยัพบวา่ในเพลงท่ีมีการกล่าวถึงเพศท่ีสามมกัจะมีบริบทางศิลปวฒันธรรมเขา้มา
แวดลอ้มอยูด่ว้ยเสมอโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในเทศกาลงานบุญประเพณี เสมือนเป็นการช่วงชิง
พื้นท่ีเพื่อเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัเพศท่ีสามวา่มีตวัตนอยูใ่นสังคม ดงัตวัอยา่งในเพลงกะเทย
แล่นไม ้ของแพรวพราว แสงทอง 

ตวัอยา่ง 
....ขอเสียงกระเทยแหน่ค่า ท่ีรู้ตวัวา่สิมาม่วนเตน้ใส่หนา้ฮ่านเป็นขบวน ชวนกนัมาดวลเหลา้

ขาวเมาแลว้หาเช็คไม ้สินอ้ยสิใหญ่พอเป็นยาบ่ตอ้งไปแคร์สายตา ก็ซ่างเขาสิวา่ กะเรามาหาแล่นไม้
กะเทยแล่นไม ้กระเทยแล่นไมก้ะเทยแล่นไม ้พวกกระเทยแล่นไมข้อเสียงกระเทยท่ีเตน้อยูข่า้งล าโพง
ซา้ยซุ่มมองแต่ผูช้ายอยูฝ่ั่งล าโพงขวาขอเสียงเพื่อนสาวท่ีเตน้อยูข่า้งหนา้ม้ือน้ีซุ่มเฮามาเตน้ใส่หมอล า
ม่วน ๆออกสเตป็เตน้ตามแบบฉบบัมีทั้งค่าทั้งคบัท่ีจบัมาดวลเหลา้ขาวมาเตน้หนา้ฮ่านเดอ้บ่แม่นมา
เล่นบ่าวมาเตน้หนา้ฮ่านเดอ้บ่แม่นมาเล่นวา่วซุม้กระเทยแตกสาวพอเมาเตน้กนัถว้นๆผูช้ายไหนเห็น

จากเน้ือเพลงขา้งตน้จะเห็นไดว้า่หญิงสาวไดย้า้ยท่ีท างาน โดยท างานในร้านเหลา้ ท างานอยู่
โรงงานในเขตอุตสาหกรรม หรือแมก้ระทั้งท างานในแหล่งท่องเท่ียงอยา่งรัชดา จนสุดทา้ยไดม้ายดึ
อาชีพท่ีเป็นนายตนเองอยา่งอาชีพคา้ขาย ซ่ึงเป็นการบอกถึงลกัษณะของคนอีสานวา่เป็นนกัสู้และ
เป็นพยายามหลีกหนีจากความยากจน หาเงินมาใชห้น้ีให้บุพการีซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่หญิงชาวอีสานนั้น
เป็นคนท่ีมีความกตญัญูต่อบุพการี  

 2. มีความกตญัญู ภาพของหญิงอีสานท่ีมีความกตญัญูมกัจะถูกน าเสนอใหก้ตญัญูต่อบิดา
มารดาโดยภาพของความกตญัญูคือการตอบแทนบุญคือดว้ยการขยนัท างานแลว้น าเงินมามอบให้
นอกจากการแสดงความกตญัญูดว้ยเงินทองแลว้การดูแลพอ่แม่หรือช่วยเหลือท่านก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ี
แสดงออกถึงความกตญัญูเช่นตวัอยา่งในเพลง สิกนับ่ ของมดแดง จิราพร 

ตวัอยา่ง 
จากนามาหา้หกปีร่อนเร่ไปหลายท่ีจนมาขายหว ีอยู ่กทม.ขายบ่ดี เลยมาเล้ียงควายซ่อยอี

พอ่เล้ียงไปเล้ียงมากะเบ่ือควายอีกแลว้หนอเลยบอกอีพ่อขายควายเปิดร้านเสริมสวย.... 
 3. เช่ือคนง่ายและมกัโดนเอาเปรียบ หญิงชาวอีสานไดถู้กน าเสนอใหเ้ป็นเป็นคนท่ีเช่ือคน

ง่าย ไม่ทนัคน มกัจะโดนหลอกในเร่ืองของความรักอยูเ่สมอดงัตวัอยา่งในเพลง นาท่งนอ้ย ของศร 
สินชยั, ดอกออ้ ทุ่งทอง และกา้นตอง ทุ่งเงิน 

ซ่ึงในเน้ือในเพลงดงักล่าวเพลงไดก้ล่าวถึงการสนทนาระวา่งพี่นอ้งสามคน นอ้งสาวคนเล็ก
ไดถู้กผูช้ายมาหลอกใหรั้กแต่ฝ่ายชายกลบัมีครอบครัวอยูแ่ลว้จึงสร้างความชอกช ้าใจให้แก่ครอบครัว
ของฝ่ายหญิง เม่ือเธอทราบวา่ไดถู้กฝ่ายชายหลอกก็ปฏิเสธและตดัความสัมพนัธ์และขอเร่ิมตน้ชีวติ
ใหม่โดยมีพี่ชายและพี่สาวคอยใหก้ าลงัใจจากเพลงจะเห็นไดว้า่ครอบครัวมีส่วนส าคญัในการ 
ด าเนินชีวติจะดีข้ึนหรือเลวร้ายลงข้ึนอยูก่บัคนในครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสาน เช่นเพลง ต่อแขนต่อขา ท่ีขบัร้องโดย เฉลิมพล มาลาค า ซ่ึงได ้
เล่าถึงความอ่อนต่อโลกและไม่ทนัคนของหญิงชาวอีสาน แมก้ระทั้งโดนคนในครอบครัวหลอก
ล่อลวง 

 
ตวัอยา่ง 
....นา้เอย นา้เอย นา้สาว ดีใจน าท่ีเจา้จะไดแ้ต่งงาน แต่พี่อา้ยคิดน าหลายหลาย ก่อนเจา้สิไป

รับต าแหน่งแม่บา้น เป็นห่วงเร่ืองประสบการณ์น าแนวหมู่นั้นท่ีเจา้บ่เคย นา้สาวกะเลยถามข้ึนวา่ 
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แนวได๋แนวได๋ละพี่อา้ย เร่ืองดีหรือร้ายฮูแ้ลว้อยา่วางเฉย ช้ีแนะยนิดีท าตาม ไดย้นิค าถามแฮงอยากฮู้
จงัเลย ยอ้นวา่นอ้งน้ีบ่เคย พี่อา้ยเอยใหส่้อยบอกส่อยสอน พี่อา้ยเอยใหส่้อยบอกส่อยสอน พี่อา้ยฟังดี
ใจจา้วจา้ว ม้ืออ่ืนใหเ้จา้ไปถ่าขอ้ยอยูน่า เตรียมแต่งดอกไมข้นัหา้ สิพาเสียเคราะห์ยกครูลายก่อน เอา
ผวัมนัตอ้งมีขั้นตอน พอ้กนัอยูต่อนหวันาเดอ้จา้ ต่ืนเชา้นา้สาวกะมาพอดี เตรียมท า พิธียกครูพี่อา้ย ให้
นา้สาวท าโตสบาย เจา้อยา่โวยวายปากไปปากมา ทางพี่อา้ยเฮด็คือผา้เขา้ ฝ่ายผูน้า้สาวกะคลอ้ยตามคือ
วา่ เสร็จพิธีฟ้ากะเหลืองพอฟ้า เร่ืองน้ีขอ้ยกบันา้ฮูก้นัแค่สองคน เร่ืองน้ีขอ้ยกบันา้ฮูก้นัแค่สองคน แต่
นั้นมานา้สาวยา่นแฮงหลาย เทียวชวนพี่อา้ยยกครูอยูบ่่เซา ยกฮอดยามแลงยามเชา้ หลายหลบหลาย
เหล่า หลายเทือหลายหน... 

     (เพลง ต่อแขนต่อขา : เฉลิมพล มาลาค า) 
 
จากเพลงยิง่เป็นการตอกย  ้า วาทกรรมคนอีสานวา่ “คนอีสานเป็นคนซ่ือ ซ่ือคนเซ่อ เซ่อจน

โง่”ซ่ึงเกิดจากการผลิตซ ้ าของวาทกรรมดงักล่าวจากละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ นวนิยาย หรือเร่ืองเล่า
ข าขนัต่างๆท่ีมกัจะสร้างใหห้ญิงอีสานถูกมองวา่เป็นตวัตลกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงไดป้ระกอบกนั
เป็นอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสาน 

 
3. เพศทีส่าม  
 ผูว้จิยัพบวา่ในเพลงท่ีมีการกล่าวถึงเพศท่ีสามมกัจะมีบริบทางศิลปวฒันธรรมเขา้มา
แวดลอ้มอยูด่ว้ยเสมอโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในเทศกาลงานบุญประเพณี เสมือนเป็นการช่วงชิง
พื้นท่ีเพื่อเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัเพศท่ีสามวา่มีตวัตนอยูใ่นสังคม ดงัตวัอยา่งในเพลงกะเทย
แล่นไม ้ของแพรวพราว แสงทอง 

ตวัอยา่ง 
....ขอเสียงกระเทยแหน่ค่า ท่ีรู้ตวัวา่สิมาม่วนเตน้ใส่หนา้ฮ่านเป็นขบวน ชวนกนัมาดวลเหลา้

ขาวเมาแลว้หาเช็คไม ้สินอ้ยสิใหญ่พอเป็นยาบ่ตอ้งไปแคร์สายตา ก็ซ่างเขาสิวา่ กะเรามาหาแล่นไม้
กะเทยแล่นไม ้กระเทยแล่นไมก้ะเทยแล่นไม ้พวกกระเทยแล่นไมข้อเสียงกระเทยท่ีเตน้อยูข่า้งล าโพง
ซา้ยซุ่มมองแต่ผูช้ายอยูฝ่ั่งล าโพงขวาขอเสียงเพื่อนสาวท่ีเตน้อยูข่า้งหนา้ม้ือน้ีซุ่มเฮามาเตน้ใส่หมอล า
ม่วน ๆออกสเตป็เตน้ตามแบบฉบบัมีทั้งค่าทั้งคบัท่ีจบัมาดวลเหลา้ขาวมาเตน้หนา้ฮ่านเดอ้บ่แม่นมา
เล่นบ่าวมาเตน้หนา้ฮ่านเดอ้บ่แม่นมาเล่นวา่วซุม้กระเทยแตกสาวพอเมาเตน้กนัถว้นๆผูช้ายไหนเห็น

จากเน้ือเพลงขา้งตน้จะเห็นไดว้า่หญิงสาวไดย้า้ยท่ีท างาน โดยท างานในร้านเหลา้ ท างานอยู่
โรงงานในเขตอุตสาหกรรม หรือแมก้ระทั้งท างานในแหล่งท่องเท่ียงอยา่งรัชดา จนสุดทา้ยไดม้ายดึ
อาชีพท่ีเป็นนายตนเองอยา่งอาชีพคา้ขาย ซ่ึงเป็นการบอกถึงลกัษณะของคนอีสานวา่เป็นนกัสู้และ
เป็นพยายามหลีกหนีจากความยากจน หาเงินมาใชห้น้ีให้บุพการีซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่หญิงชาวอีสานนั้น
เป็นคนท่ีมีความกตญัญูต่อบุพการี  

 2. มีความกตญัญู ภาพของหญิงอีสานท่ีมีความกตญัญูมกัจะถูกน าเสนอใหก้ตญัญูต่อบิดา
มารดาโดยภาพของความกตญัญูคือการตอบแทนบุญคือดว้ยการขยนัท างานแลว้น าเงินมามอบให้
นอกจากการแสดงความกตญัญูดว้ยเงินทองแลว้การดูแลพอ่แม่หรือช่วยเหลือท่านก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ี
แสดงออกถึงความกตญัญูเช่นตวัอยา่งในเพลง สิกนับ่ ของมดแดง จิราพร 

ตวัอยา่ง 
จากนามาหา้หกปีร่อนเร่ไปหลายท่ีจนมาขายหว ีอยู ่กทม.ขายบ่ดี เลยมาเล้ียงควายซ่อยอี

พอ่เล้ียงไปเล้ียงมากะเบ่ือควายอีกแลว้หนอเลยบอกอีพ่อขายควายเปิดร้านเสริมสวย.... 
 3. เช่ือคนง่ายและมกัโดนเอาเปรียบ หญิงชาวอีสานไดถู้กน าเสนอใหเ้ป็นเป็นคนท่ีเช่ือคน

ง่าย ไม่ทนัคน มกัจะโดนหลอกในเร่ืองของความรักอยูเ่สมอดงัตวัอยา่งในเพลง นาท่งนอ้ย ของศร 
สินชยั, ดอกออ้ ทุ่งทอง และกา้นตอง ทุ่งเงิน 

ซ่ึงในเน้ือในเพลงดงักล่าวเพลงไดก้ล่าวถึงการสนทนาระวา่งพี่นอ้งสามคน นอ้งสาวคนเล็ก
ไดถู้กผูช้ายมาหลอกใหรั้กแต่ฝ่ายชายกลบัมีครอบครัวอยูแ่ลว้จึงสร้างความชอกช ้าใจให้แก่ครอบครัว
ของฝ่ายหญิง เม่ือเธอทราบวา่ไดถู้กฝ่ายชายหลอกก็ปฏิเสธและตดัความสัมพนัธ์และขอเร่ิมตน้ชีวติ
ใหม่โดยมีพี่ชายและพี่สาวคอยใหก้ าลงัใจจากเพลงจะเห็นไดว้า่ครอบครัวมีส่วนส าคญัในการ 
ด าเนินชีวติจะดีข้ึนหรือเลวร้ายลงข้ึนอยูก่บัคนในครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสาน เช่นเพลง ต่อแขนต่อขา ท่ีขบัร้องโดย เฉลิมพล มาลาค า ซ่ึงได ้
เล่าถึงความอ่อนต่อโลกและไม่ทนัคนของหญิงชาวอีสาน แมก้ระทั้งโดนคนในครอบครัวหลอก
ล่อลวง 

 
ตวัอยา่ง 
....นา้เอย นา้เอย นา้สาว ดีใจน าท่ีเจา้จะไดแ้ต่งงาน แต่พี่อา้ยคิดน าหลายหลาย ก่อนเจา้สิไป

รับต าแหน่งแม่บา้น เป็นห่วงเร่ืองประสบการณ์น าแนวหมู่นั้นท่ีเจา้บ่เคย นา้สาวกะเลยถามข้ึนวา่ 
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ศิลปะดนตรี ดนตรีของชาวอีสานมีเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดแ้ก่ แคน พิณ โปงลาง เคร่ือง
ดนตรีเหล่าน้ีท าให้เกิดท่วงท านอง อารมณ์ ความรู้สึกสนุกสนานซ่ึงเคร่ืองดนตรีดงักล่าวยงัใชอ้ยูใ่น
วงหมอล าอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสานอีกดว้ย อตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือท่ีพบคือการเขา้พาขวญั 
หรือการเขา้พิธีบายศรีสู่ขวญัซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสานในการริเร่ิมท าการใดๆตอ้งมีพิธีดงักล่าว
เพื่อเสริมความเป็นมงคลใหก้บัชีวติและเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีแน่นแฟ้นของคนในสังคม  
อตัลกัษณ์ทางดา้นภาษาถ่ินเป็นส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดของชาวอีสานคือการใชภ้าษาถ่ินอีสานในการพูดคุย
สนทนาหรือแมก้ระทั้งการแต่งเพลงเพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจในเน้ือเพลงไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนและยงั 
ช่วยใหเ้กิดวรรณศิลป์ในดา้นการประพนัธ์ และอตัลกัษณ์ทางเพศของชาวอีสานนั้นเพศชายจะมี
ความขยนัไม่เกียจคร้านต่อการท างาน มีความซ่ือสัตยย์ดึมัน่ในค าพูด มีน ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืนเสมอ 
ส่วนอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสานคือเป็นคนสู้งาน อดทน ไม่ทอ้ถอย มีความกตญัญูต่อบุพการี  
อตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดดอ้ยของหญิงอีสานคือเช่ือคนง่ายมกัโดนเอารัดเอาเปรียบ และอตัลกัษณ์ทางเพศ
ของเพศท่ีสามคือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการเขา้สังคมและชอบสร้างสีสันใหก้บัสังคม แสดงถึงพฤติกรรม
ทางเพศอยา่งไม่ปิดบงัซ่อนเร้นและยงัเป็นกลุ่มคนท่ีอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอีสาน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามท่ีส่ือผา่น 
อตัลกัษณ์ความเป็นอีสานท าใหเ้ห็นถึง แนวคิด ตวัตน และวถีิชีวติของชาวอีสานซ่ึงมี 
ความเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเดิม แต่ยงัรักษาประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเอาไว ้การวิเคราะห์หรือ
ตีความความหมายแฝงท่ีอยูใ่นวรรณกรรมเพลงน้ีตอ้งอาศยับริบทและความเขา้ใจทางสังคมของ
สังคมนั้นๆดว้ย ความหมายจะเปล่ียนไปตามวฒันธรรมการรับสารในแต่ละบริบทของสังคม ซ่ึง 
อตัลกัษณ์ความเป็นอีสานท่ีไดส่ื้อออกมาผา่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามท่ีเด่นชดัท่ีสุดของ
ชาวอีสานคือดา้นวถีิชีวิตท่ียงัคงยดึมัน่ในประเพณีวฒันธรรมต่างๆเอาไว ้และสามารถไดป้รับวถีิชีวติ
ใหเ้ขา้กบัสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั และอตัลกัณ์ท่ีเด่นชดัมากท่ีสุดอีกอยา่งคือ อตัลกัษณ์ดา้นภาษา
อีสานในเพลงลูกทุ่งปัจจุบนัน้ีไดมี้การใชภ้าษาอีสานผสมผสานอยูก่บัเน้ือเพลงเป็นจ านวนมาก 
หลายๆ เพลงไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งทุกภูมิภาค เช่นเพลง สิฮินอ้งบ่ เพลงปล่อยน ้าใส่นานอ้ง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ลกัขณา สุขสุวรรณ( 2521) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเพลงลูกทุ่งอีสานวา่ เพลงลูกทุ่ง
อีสานนั้นมีลกัษณะโดดเด่นในดา้นรูปแบบขอ งภาษา ท านองเน้ือหา และส านวนโวหารท่ีมีคุณค่า

เป็นอนับ่กลา้มากวนผูช้ายไหนเห็นเป็นอนับ่กลา้มากวนชีวติกระเทยอยูไ่ดด้ว้ยความมกัม่วนเอาเหลา้
ขาวมาดวล ชวนไปหาแล่นไมก้ระเทยแล่นไม ้กระเทยแล่นไมก้ระเทยแล่นไม ้พวกกระเทยแล่นไม้
..... 

จากตวัอยา่งกล่าวถึงภาพความสนุกสนานหนา้เวทีหมอล าซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นของชาว
อีสาน ในเพลงน้ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเพศท่ีสามหรือกะเทยวา่ เป็นเพศท่ีช่ืนชอบความ
สนุกสนาน เฮฮา ชอบสร้างสีสันใหก้บัสังคมการเขา้สังคมของพวกเขาเร่ิมจากการสงัสรรคเ์ดิมสุรา 
“ขอเสียงกะเทยแหน่ค่า ท่ีรู้วา่สิมาม่วน เตน้ใส่หนา้ฮ่านเป็นขบวน ชวนกนัมาดวลเหลา้ขาว เมาแลว้
หาเช็คไม ้สินอ้ยสิใหญ่พอเป็นยา บ่ตอ้งไปแคร์สายตา กะซ่างเขาเฮามาหาแล่นไม”้ จึงท าใหภ้าพของ
กะเทยอีสานคือกลุ่มกะเทยท่ีใชเ้หลา้เป็นส่ือกลางในการเขา้สังคม  

นอกจากน้ียงัมีการแสดงให้เห็นถึงภาพของกะเทยว่ามีความทดัเทียมเท่ากันกับผูห้ญิง 
สามารถอยูกิ่นฉนัสามีภรรยากบัเพศชายไดด้งัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
....สิเฮด็จัง่ได๋ละนอ้นอ้ง เขา้ใจอยูว่า่ฮกัหลายแต่สิให้เฮด็จัง่ได๋ กะอา้ยมี นอ้ผวัแลว้คนัสิแซว 

กะแซวได๋แต่ใหต้กลงปลงใจ คือสิบ่ไดด้อกเดอ้อุ่นอ้ายย้านฟ้ามนัหมนุ คันแม่นผวัอ้ายฮู้ ว่ามชู้ี เป็น
ผู้หญิงนอ้ละนาง โอ โอ โอย้นอ้โอย้นาง นอ้งค าอา้ยบ่ฮูสิ้เฮด็จัง่ได๋ ฮูแ้ต่วา่หวัใจอา้ยบ่มกัแม่หญิงอา้ย
ขอโทษจริง ๆ ท่ีอา้ยตอ้งทิ้งนอ้งไป 

      (เพลง อา้ยมีผงัแลว้ : แฮก็ส์ วษิณุกรณ์) 
นอกจากสถานะของกะเทยท่ีทดัเทียมกบัผูห้ญิงแลว้ ยงัเป็นการตอกย  ้าอตัลกัษณ์ของกะเทย

ท่ีวา่ ชอบความสนุกสนาน ร่ืนเริง และสร้างสีสันใหส้ังคม จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ค  าท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมของเพศท่ีสามคือ แล่นไม ้กระโดดเดา้ หนา้ฮ่านหมอล า ค าเหล่าน้ีไดบ้่งบอกอตั
ลกัษณ์ของเพศท่ีสามในสังคมอีสาน 

 
สรุปผลการวจัิย 
 อตัลกัษณ์ของชาวอีสานท่ีพบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามคือ อตัลกัษณ์ดา้น
สังคมวฒันธรรมไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุพบวา่มีการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไทวา่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ียงัคงอนุรักษแ์ละรักษาวฒันธรรมประเพณีอีสานดั้งเดิมเอาไว ้อตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกิน
พบวา่อาหารการกินน้ีส่ือใหเ้ห็นภาพของชาวอีสานท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีใชชี้วติเรียบง่าย อตัลกัษณ์ดา้น
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ศิลปะดนตรี ดนตรีของชาวอีสานมีเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดแ้ก่ แคน พิณ โปงลาง เคร่ือง
ดนตรีเหล่าน้ีท าให้เกิดท่วงท านอง อารมณ์ ความรู้สึกสนุกสนานซ่ึงเคร่ืองดนตรีดงักล่าวยงัใชอ้ยูใ่น
วงหมอล าอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสานอีกดว้ย อตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือท่ีพบคือการเขา้พาขวญั 
หรือการเขา้พิธีบายศรีสู่ขวญัซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสานในการริเร่ิมท าการใดๆตอ้งมีพิธีดงักล่าว
เพื่อเสริมความเป็นมงคลใหก้บัชีวติและเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีแน่นแฟ้นของคนในสังคม  
อตัลกัษณ์ทางดา้นภาษาถ่ินเป็นส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดของชาวอีสานคือการใชภ้าษาถ่ินอีสานในการพูดคุย
สนทนาหรือแมก้ระทั้งการแต่งเพลงเพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจในเน้ือเพลงไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนและยงั 
ช่วยใหเ้กิดวรรณศิลป์ในดา้นการประพนัธ์ และอตัลกัษณ์ทางเพศของชาวอีสานนั้นเพศชายจะมี
ความขยนัไม่เกียจคร้านต่อการท างาน มีความซ่ือสัตยย์ดึมัน่ในค าพูด มีน ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืนเสมอ 
ส่วนอตัลกัษณ์ของหญิงชาวอีสานคือเป็นคนสู้งาน อดทน ไม่ทอ้ถอย มีความกตญัญูต่อบุพการี  
อตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดดอ้ยของหญิงอีสานคือเช่ือคนง่ายมกัโดนเอารัดเอาเปรียบ และอตัลกัษณ์ทางเพศ
ของเพศท่ีสามคือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการเขา้สังคมและชอบสร้างสีสันใหก้บัสังคม แสดงถึงพฤติกรรม
ทางเพศอยา่งไม่ปิดบงัซ่อนเร้นและยงัเป็นกลุ่มคนท่ีอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอีสาน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามท่ีส่ือผา่น 
อตัลกัษณ์ความเป็นอีสานท าใหเ้ห็นถึง แนวคิด ตวัตน และวถีิชีวติของชาวอีสานซ่ึงมี 
ความเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเดิม แต่ยงัรักษาประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเอาไว ้การวิเคราะห์หรือ
ตีความความหมายแฝงท่ีอยูใ่นวรรณกรรมเพลงน้ีตอ้งอาศยับริบทและความเขา้ใจทางสังคมของ
สังคมนั้นๆดว้ย ความหมายจะเปล่ียนไปตามวฒันธรรมการรับสารในแต่ละบริบทของสังคม ซ่ึง 
อตัลกัษณ์ความเป็นอีสานท่ีไดส่ื้อออกมาผา่นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามท่ีเด่นชดัท่ีสุดของ
ชาวอีสานคือดา้นวถีิชีวิตท่ียงัคงยดึมัน่ในประเพณีวฒันธรรมต่างๆเอาไว ้และสามารถไดป้รับวถีิชีวติ
ใหเ้ขา้กบัสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั และอตัลกัณ์ท่ีเด่นชดัมากท่ีสุดอีกอยา่งคือ อตัลกัษณ์ดา้นภาษา
อีสานในเพลงลูกทุ่งปัจจุบนัน้ีไดมี้การใชภ้าษาอีสานผสมผสานอยูก่บัเน้ือเพลงเป็นจ านวนมาก 
หลายๆ เพลงไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งทุกภูมิภาค เช่นเพลง สิฮินอ้งบ่ เพลงปล่อยน ้าใส่นานอ้ง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ลกัขณา สุขสุวรรณ( 2521) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเพลงลูกทุ่งอีสานวา่ เพลงลูกทุ่ง
อีสานนั้นมีลกัษณะโดดเด่นในดา้นรูปแบบขอ งภาษา ท านองเน้ือหา และส านวนโวหารท่ีมีคุณค่า

เป็นอนับ่กลา้มากวนผูช้ายไหนเห็นเป็นอนับ่กลา้มากวนชีวติกระเทยอยูไ่ดด้ว้ยความมกัม่วนเอาเหลา้
ขาวมาดวล ชวนไปหาแล่นไมก้ระเทยแล่นไม ้กระเทยแล่นไมก้ระเทยแล่นไม ้พวกกระเทยแล่นไม้
..... 

จากตวัอยา่งกล่าวถึงภาพความสนุกสนานหนา้เวทีหมอล าซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นของชาว
อีสาน ในเพลงน้ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเพศท่ีสามหรือกะเทยวา่ เป็นเพศท่ีช่ืนชอบความ
สนุกสนาน เฮฮา ชอบสร้างสีสันใหก้บัสังคมการเขา้สังคมของพวกเขาเร่ิมจากการสงัสรรคเ์ดิมสุรา 
“ขอเสียงกะเทยแหน่ค่า ท่ีรู้วา่สิมาม่วน เตน้ใส่หนา้ฮ่านเป็นขบวน ชวนกนัมาดวลเหลา้ขาว เมาแลว้
หาเช็คไม ้สินอ้ยสิใหญ่พอเป็นยา บ่ตอ้งไปแคร์สายตา กะซ่างเขาเฮามาหาแล่นไม”้ จึงท าใหภ้าพของ
กะเทยอีสานคือกลุ่มกะเทยท่ีใชเ้หลา้เป็นส่ือกลางในการเขา้สังคม  

นอกจากน้ียงัมีการแสดงให้เห็นถึงภาพของกะเทยว่ามีความทดัเทียมเท่ากันกับผูห้ญิง 
สามารถอยูกิ่นฉนัสามีภรรยากบัเพศชายไดด้งัตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 
....สิเฮด็จัง่ได๋ละนอ้นอ้ง เขา้ใจอยูว่า่ฮกัหลายแต่สิให้เฮด็จัง่ได๋ กะอา้ยมี นอ้ผวัแลว้คนัสิแซว 

กะแซวได๋แต่ใหต้กลงปลงใจ คือสิบ่ไดด้อกเดอ้อุ่นอ้ายย้านฟ้ามนัหมนุ คันแม่นผวัอ้ายฮู้ ว่ามชู้ี เป็น
ผู้หญิงนอ้ละนาง โอ โอ โอย้นอ้โอย้นาง นอ้งค าอา้ยบ่ฮูสิ้เฮด็จัง่ได๋ ฮูแ้ต่วา่หวัใจอา้ยบ่มกัแม่หญิงอา้ย
ขอโทษจริง ๆ ท่ีอา้ยตอ้งทิ้งนอ้งไป 

      (เพลง อา้ยมีผงัแลว้ : แฮก็ส์ วษิณุกรณ์) 
นอกจากสถานะของกะเทยท่ีทดัเทียมกบัผูห้ญิงแลว้ ยงัเป็นการตอกย  ้าอตัลกัษณ์ของกะเทย

ท่ีวา่ ชอบความสนุกสนาน ร่ืนเริง และสร้างสีสันใหส้ังคม จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ค  าท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมของเพศท่ีสามคือ แล่นไม ้กระโดดเดา้ หนา้ฮ่านหมอล า ค าเหล่าน้ีไดบ้่งบอกอตั
ลกัษณ์ของเพศท่ีสามในสังคมอีสาน 

 
สรุปผลการวจัิย 
 อตัลกัษณ์ของชาวอีสานท่ีพบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามคือ อตัลกัษณ์ดา้น
สังคมวฒันธรรมไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุพบวา่มีการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุภูไทวา่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ียงัคงอนุรักษแ์ละรักษาวฒันธรรมประเพณีอีสานดั้งเดิมเอาไว ้อตัลกัษณ์ดา้นอาหารการกิน
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จริยธรรมส าหรับบุคคลทัว่ไป และจริยธรรมส าหรับผูช้าย ปรากฏเรียงตามล าดบั ส่วนหลกัศีลธรรม
พบวา่ศีลธรรมขอ้ท่ี 3 เวน้จากการประพฤติผดิในกาม ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนมากท่ีสุดและ ขอ้
ท่ี 2 เวน้จากการลกัทรัพย ์ขอ้ท่ี 1 เวน้จากการฆ่าสัตว ์ขอ้ท่ี 4 เวน้จากการพูดปลด และขอ้ท่ี5 เวน้จาก
การด่ืมของมึนเมา  
 ส่วนหลกัคุณธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมค าสอนพบวา่มีคุณธรรมส าหรับชนชั้นปกครอง 
คุณธรรมส าหรับผูช้าย และคุณธรรมส าหรับผูห้ญิง หลกัจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมนั้นเป็น
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precept, abstaining from stealing, the first precept, abstaining from killing, the fourth precept, 
abstaining from telling lies and the fifth precept, abstaining from intoxicants or harmful substances.. 
 The ethics that appeared in the didactic literature were ethics for the ruling elite, ethics for 
men and ethics for women, the ethics, precepts and moral virtue, which were the principle of conduct 
for Sumnum Bunum or Nirvana or superabundance level. In the didactic literature, the teachings 
focused on accepting the precept, doing merit in order to reach Nirvana. 

 In the strategy in presenting the didactic literature, a version of Ariyanuwat Khemacari, it 
was found that there are two forms of division according to the paragraph arrangement: the first was 
dividing by the paraphrase of preaching and the second was dividing by the verse, in which , the  
most found  paragraph arrangement was arrangement  by  verse. For the story telling, the most 
appeared strategy used was the narrative strategies, in which the narrator was the author of the story, 
and one character was a narrator of the character appeared in the sequence, and comparison, 
illustration and storytelling were used for easy understanding for readers or listeners as well as 
helping in remembering the story as well.     

  
Keywords: essence, Strategy of presentation, didactic literature 
 
บทน า 

พระอริยานุวตัร เขมจารี เป็นผูอุ้ทิศตนใหก้บัการศึกษาดา้นวรรณกรรมและอกัษรโบราณ
อีสาน ท่านเป็นพระเถระท่ีไดรั้บการยกยอ่งในดา้นวรรณคดีและอกัษรโบราณ พระอริยานุวตัร  
เขมจารี ไดพ้ากเพียรศึกษาอกัษร ภาษา และวรรณกรรมทอ้งถ่ินอีสานกระทัง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
ศาสตร์แขนงน้ี ท่านไดร้วบรวมเอกสารจากใบลาน สมุดข่อย สมุดไทย ทั้งท่ีเขียนดว้ยตวัอกัษรธรรม 
อกัษรขอม และอกัษรไทยนอ้ยมาปริวรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนัและจดัพิมพเ์ผยแพร่ นบัไดว้า่งาน
ของพระอริยานุวตัร เขมจารี ไดท้  าใหภ้าษาและวรรณกรรมทอ้งถ่ินของไทยสืบทอดอุดมการณ์ทาง
พระพุทธศาสนาและเผยแพร่ต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั  
 วรรณกรรมค าสอนเป็นวรรณกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารศึกษา และอบรมสั่งสอนให้
คนประพฤติปฏิบติัอยูใ่นความดี ความถูกตอ้งแก่ประชาชนในสังคม นอกจากน้ียงัไดว้างหลกัปฏิบติั

หลกัการประพฤติปฏิบติัเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพานหรือโลกุตรธรรม ในวรรณกรรมค าสอน
มุ่งสอนใหถื้อศีล มัน่ท าบุญ เพื่อจะไดพ้บกบันิพพาน 
 กลวิธีการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี พบวา่ใชรู้ปแบบ
การแต่งแบ่งตามการจดัวรรคมี 2 รูปแบบคือ แบ่งการจดัวรรคแบบกลอนเทศน์และแบ่งการจดัวรรค
แบบโคลงหรือโคลงสาร ซ่ึงการจดัวรรคแบบโคลงหรือโคลงสารจะปรากฏมากท่ีสุด ส่วนกลวธีิการ
เล่าเร่ืองใชก้ลวิธีการเล่าเร่ืองในลกัษณะของการให้ผูแ้ต่งเป็นผูเ้ล่าเร่ืองปรากฏมากท่ีสุด ให้ตวัละคร
ตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองของตวัละคร การใหต้วัละครตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ือง ปรากฏตามล าดบั 
และมีการใชภ้าษาความเปรียบ การยกอุทาหรณ์หรือการเล่านิทานมาประกอบเน้ือเร่ืองเพื่อ 
ความเขา้ใจง่ายแก่ผูอ่้านหรือผูฟั้ง รวมทั้งช่วยในการจดจ าเน้ือเร่ืองอีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ: สารัตถะ, กลวธีิการน าเสนอ, วรรณกรรมค าสอน 
 
Abstract  

The research aimed to study the essence and strategy presented in the didactic literature, 
version of  Phra Ariyanuwat Khemacãri. The tenet of Kalaya Kulsuwan was used by the researcher 
as a guideline for analysis of the essence of Buddhist teaching, in the mundane and super mundane 
level, and the tenets of Kularb Mallikamat, Thewankan Mungpanklang and Jaruwn Thammawat 
were adopted  as a guideline for the analysis of  strategies. The finding of research revealed that in 
the essence in didactic literature, the version of Ariyanuwat Khemacãri, the Buddhist teaching on 
the level of mundane insisted in teaching each person the principles of living and how to live with 
others as well as sacred things by using ethics, precepts and moral virtue. 

It was found that for the principle of ethics, there appeared the ethics for the ruling elite, 
ethics for general people, ethics for men and ethics for women. In the didactic literature, the most 
found ethics was the ethics for the ruling elite, ethics for women, ethics for general people and ethics 
for men in respective order. For the moral principle, the third precept, abstaining from sexual 
misconduct was the most appeared precept in didactic literature, which was followed by the second 
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precept, abstaining from stealing, the first precept, abstaining from killing, the fourth precept, 
abstaining from telling lies and the fifth precept, abstaining from intoxicants or harmful substances.. 
 The ethics that appeared in the didactic literature were ethics for the ruling elite, ethics for 
men and ethics for women, the ethics, precepts and moral virtue, which were the principle of conduct 
for Sumnum Bunum or Nirvana or superabundance level. In the didactic literature, the teachings 
focused on accepting the precept, doing merit in order to reach Nirvana. 

 In the strategy in presenting the didactic literature, a version of Ariyanuwat Khemacari, it 
was found that there are two forms of division according to the paragraph arrangement: the first was 
dividing by the paraphrase of preaching and the second was dividing by the verse, in which , the  
most found  paragraph arrangement was arrangement  by  verse. For the story telling, the most 
appeared strategy used was the narrative strategies, in which the narrator was the author of the story, 
and one character was a narrator of the character appeared in the sequence, and comparison, 
illustration and storytelling were used for easy understanding for readers or listeners as well as 
helping in remembering the story as well.     
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The research aimed to study the essence and strategy presented in the didactic literature, 
version of  Phra Ariyanuwat Khemacãri. The tenet of Kalaya Kulsuwan was used by the researcher 
as a guideline for analysis of the essence of Buddhist teaching, in the mundane and super mundane 
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were adopted  as a guideline for the analysis of  strategies. The finding of research revealed that in 
the essence in didactic literature, the version of Ariyanuwat Khemacãri, the Buddhist teaching on 
the level of mundane insisted in teaching each person the principles of living and how to live with 
others as well as sacred things by using ethics, precepts and moral virtue. 

It was found that for the principle of ethics, there appeared the ethics for the ruling elite, 
ethics for general people, ethics for men and ethics for women. In the didactic literature, the most 
found ethics was the ethics for the ruling elite, ethics for women, ethics for general people and ethics 
for men in respective order. For the moral principle, the third precept, abstaining from sexual 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 

 2. ท าใหท้ราบกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 
 3. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์วรรณกรรมค าสอนอ่ืนๆ ได ้
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  จดักระท า
ขอ้มูลและเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Description Analysis)  ศึกษาจากเอกสาร
ซ่ึงเป็นผลงานการปริวรรตของพระอริยานุวตัร เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมค าสอน ท่ีมี
เน้ือหามุ่งอบรมสั่งสอน ทั้งหมด 18 เร่ืองคือ 
  

1. ค  าสอนโลกประทีป 11. พญาค ากองสอนไพร่ 
2. เทศนาสอนโลก 12. อินทิญาณสอนลูก 
3. โลกนิติ 13. ชนะสันทะ 
4. โลกคหณี 14. ทา้วค าสอน 
5. ธรรมดาสอนโลก 15. กฤษณาสอนนอ้ง 
6. คติธรรม อศัจรรย ์ค าสอนอีสาน 16. ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ 
7. เบญจ-คติ ค ากลอนอีสานยอดค าสอนคติธรรม 17. ลุงสอนหลาน 
8. คิหิปฏิบติัค ากลอนอีสาน 18. อา้ยสอนนอ้ง 
9. ค  าสอนครองเรือน  
10. ฮีต 12 คอง 14  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวรรณกรรมค าสอน  เอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารัตถะและกลวธีิในการน าเสนอ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์และตีความ 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมและศึกษาตน้ฉบบัวรรณกรรมค าสอนซ่ึงเป็นผลงานการปริวรรตของพระอริยานุ
วตัร  เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมค าสอน ทั้งหมด 18 เร่ือง  จากนั้นผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์

เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวติ และการอยูร่่วมกนัในสังคม (Kotanon, 1990: 2) วรรณกรรมค าสอน
มีจุดมุ่งหมายเบ้ืองปลายคือ มุ่งใหเ้กิดผลทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผูอ่้าน แก่วงศต์ระกูลและสังคม 
หลกัค าสอนจึงเป็นเกณฑก์ าหนดวา่อะไรคือส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า เกณฑท่ี์ก าหนดมีทั้งเกณฑท่ี์
เป็นจริงและเป็นอุดมคติ หลกัค าสอนเหล่านั้นมีบทบาทในการก าหนดบุคลิกภาพ และลกัษณะ
พฤติกรรมมนุษย ์(Thammawatra,  1985: 14) ซ่ึงมีกลวธีิการน าเสนอ ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค า การ
เปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย การยกอุทาหรณ์ และเล่านิทานประกอบการใชพุ้ทธศาสนสุภาษิต ส านวน 
ค ากลอนประกอบ อีกทั้งยงับรรยายไดส้อดคลอ้งกบัพุทธวธีิในการส่ือสาร (Sopanasitthi, 2005) 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของ  Poonyawattano (2006) ไดศึ้กษารูปแบบและวธีิการเผยแผพุ่ทธธรรมของ
พระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์   ธมฺมวฑฺฒโน) พบวา่พระราชธรรมวาทีมีวธีิการน าเสนอเน้ือหาธรรมะ
โดยการน าเสนอเน้ือหาบทความท่ีเขา้ใจง่าย เร้าใจ มีคติธรรมสอนใจ ใชภ้าษาท่ีทนัสมยั ออกเสียง
อกัขระชดัเจน ใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพเรียบร้อย ในดา้นกลวธีิทางภาษาท่ีน ามาใชเ้ป็นประจ าคือพุทธศาสน
สุภาษิต ส านวน ค าคม  ค าคลอ้งจอง ค าอุปมา การเล่นค า Kunsuwan (2010) ไดศึ้กษาวาทกรรมค า
สอนของพุทธทาสภิกข ุลทัธิและศาสนาต่างๆ เขา้มาปะปนในวถีิชีวติของผูค้นในสังคมจ านวนมาก 
จนเกิดความสับสนทั้งดา้นการคิดและแนวปฏิบติั ท่านจึงพยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดบั 
โลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดบัสูงท่ีคนทุกเพศทุกวยัสามารถไปถึงได ้พุทธ
ธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พุทธธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดบั คือ 
ระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเฉพาะธรรมะใน
ระดบัโลกียธรรมหรือระดบัศีลธรรม ส่วนความรู้ความเขา้ใจถึงระดบัโลกุตรธรรมหรือนิพพานซ่ึง
เป็นธรรมะระดบัสูงสามารถน าพาชีวติสู่ความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนืนั้นกลบัไม่เขา้ใจ 

จากความส าคญัขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาวรรณกรรมค าสอน โดยการศึกษา
คร้ังน้ีเนน้ศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี เพื่อให้ทราบสารัตถะและกลวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในเน้ือหาวรรณกรรมค าสอน ส านวน
พระอริยานุวตัร เขมจารี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 
 2. เพื่อศึกษากลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 

 2. ท าใหท้ราบกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 
 3. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์วรรณกรรมค าสอนอ่ืนๆ ได ้
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  จดักระท า
ขอ้มูลและเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Description Analysis)  ศึกษาจากเอกสาร
ซ่ึงเป็นผลงานการปริวรรตของพระอริยานุวตัร เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมค าสอน ท่ีมี
เน้ือหามุ่งอบรมสั่งสอน ทั้งหมด 18 เร่ืองคือ 
  

1. ค  าสอนโลกประทีป 11. พญาค ากองสอนไพร่ 
2. เทศนาสอนโลก 12. อินทิญาณสอนลูก 
3. โลกนิติ 13. ชนะสันทะ 
4. โลกคหณี 14. ทา้วค าสอน 
5. ธรรมดาสอนโลก 15. กฤษณาสอนนอ้ง 
6. คติธรรม อศัจรรย ์ค าสอนอีสาน 16. ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ 
7. เบญจ-คติ ค ากลอนอีสานยอดค าสอนคติธรรม 17. ลุงสอนหลาน 
8. คิหิปฏิบติัค ากลอนอีสาน 18. อา้ยสอนนอ้ง 
9. ค  าสอนครองเรือน  
10. ฮีต 12 คอง 14  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวรรณกรรมค าสอน  เอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารัตถะและกลวธีิในการน าเสนอ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์และตีความ 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมและศึกษาตน้ฉบบัวรรณกรรมค าสอนซ่ึงเป็นผลงานการปริวรรตของพระอริยานุ
วตัร  เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมค าสอน ทั้งหมด 18 เร่ือง  จากนั้นผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์

เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวติ และการอยูร่่วมกนัในสังคม (Kotanon, 1990: 2) วรรณกรรมค าสอน
มีจุดมุ่งหมายเบ้ืองปลายคือ มุ่งใหเ้กิดผลทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผูอ่้าน แก่วงศต์ระกูลและสังคม 
หลกัค าสอนจึงเป็นเกณฑก์ าหนดวา่อะไรคือส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า เกณฑท่ี์ก าหนดมีทั้งเกณฑท่ี์
เป็นจริงและเป็นอุดมคติ หลกัค าสอนเหล่านั้นมีบทบาทในการก าหนดบุคลิกภาพ และลกัษณะ
พฤติกรรมมนุษย ์(Thammawatra,  1985: 14) ซ่ึงมีกลวธีิการน าเสนอ ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค า การ
เปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย การยกอุทาหรณ์ และเล่านิทานประกอบการใชพุ้ทธศาสนสุภาษิต ส านวน 
ค ากลอนประกอบ อีกทั้งยงับรรยายไดส้อดคลอ้งกบัพุทธวธีิในการส่ือสาร (Sopanasitthi, 2005) 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของ  Poonyawattano (2006) ไดศึ้กษารูปแบบและวธีิการเผยแผพุ่ทธธรรมของ
พระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์   ธมฺมวฑฺฒโน) พบวา่พระราชธรรมวาทีมีวธีิการน าเสนอเน้ือหาธรรมะ
โดยการน าเสนอเน้ือหาบทความท่ีเขา้ใจง่าย เร้าใจ มีคติธรรมสอนใจ ใชภ้าษาท่ีทนัสมยั ออกเสียง
อกัขระชดัเจน ใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพเรียบร้อย ในดา้นกลวธีิทางภาษาท่ีน ามาใชเ้ป็นประจ าคือพุทธศาสน
สุภาษิต ส านวน ค าคม  ค าคลอ้งจอง ค าอุปมา การเล่นค า Kunsuwan (2010) ไดศึ้กษาวาทกรรมค า
สอนของพุทธทาสภิกข ุลทัธิและศาสนาต่างๆ เขา้มาปะปนในวถีิชีวติของผูค้นในสังคมจ านวนมาก 
จนเกิดความสับสนทั้งดา้นการคิดและแนวปฏิบติั ท่านจึงพยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดบั 
โลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดบัสูงท่ีคนทุกเพศทุกวยัสามารถไปถึงได ้พุทธ
ธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พุทธธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดบั คือ 
ระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเฉพาะธรรมะใน
ระดบัโลกียธรรมหรือระดบัศีลธรรม ส่วนความรู้ความเขา้ใจถึงระดบัโลกุตรธรรมหรือนิพพานซ่ึง
เป็นธรรมะระดบัสูงสามารถน าพาชีวติสู่ความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนืนั้นกลบัไม่เขา้ใจ 

จากความส าคญัขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาวรรณกรรมค าสอน โดยการศึกษา
คร้ังน้ีเนน้ศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี เพื่อให้ทราบสารัตถะและกลวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในเน้ือหาวรรณกรรมค าสอน ส านวน
พระอริยานุวตัร เขมจารี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 
 2. เพื่อศึกษากลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี 



118 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

หลกัการเลือกคู่ครอง พบในวรรณกรรมจ านวน 4 เร่ืองไดแ้ก่ พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอนหลาน-
หลานสอนปู่ ทา้วค าสอน 
 ส าหรับจริยธรรมส าหรับผูห้ญิงนั้น พบวา่สอนในดา้นกริยามารยาท ไม่คบชู ้รู้จกัรักนวล
สงวนตวั ควรใจกวา้งเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่เกียจคร้านการงานทั้งหลาย ถือศีลท าบุญ สอนเร่ืองการพูด 
ไม่ควรพูดโกหก ด่าทอ ควรพูดจาดว้ยความไพรเราะอ่อนหวาน ปรนนิบติัสามีพบในวรรณกรรม 
ค าสอนจ านวน 6 เร่ืองอินทิญาณสอนลูก โลกนิติ ลุงสอนหลาน พญาค ากองสอนไพร่ ค าสอนครอง
เรือน พญาค ากองสอนไพร่ 
 ดา้นศีลธรรม พบวา่ควรประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบศีลธรรม นั้นคือศีล 5 หรือ 
เบญจศีล ซ่ึงเป็นศีลธรรมพื้นฐานของบุคคลทัว่ไป ในวรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี เป็นวรรณกรรมค าสอนท่ีเนน้ในการสอนบุคคลทัว่ไปใหย้ดึมัน่ในศีลธรรม ปฏิบติัตนตาม 
ฮีตครองของบา้นเมือง ดงันั้นศีล 5 คือ 1) ปาณาติปาตา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 
ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองอา้ยสอนนอ้ง พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะ
สันทะ โลกนิติ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 2) อทินนาทานา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 7 
เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง โลกนิติ โลกคหณี พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอน
หลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี พบใน
วรรณกรรมจ านวน 9 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน โลกนิติ พญา
ค ากองสอนไพร่ โลกคหณี ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ชนะสันทะ 4) มุสา
วาทา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง 
พญาค ากองสอนไพร่ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ 5) สุรา
เมรยมชัชปมาทฎัฐานา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน
เร่ือง อา้ยสอนนอ้ง พญาค ากองสอนไพร่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 
 ดา้นคุณธรรม หรือลกัษณะท่ีเป็นความดีของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ คุณธรรมของชนชั้น
ปกครอง พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองชนะสันทะ พญา 
ค ากองสอนไพร่ ธรรมดาสอนโลก คุณธรรมของผูช้าย พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 5 เร่ือง 
ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน ธรรมดาสอนโลก โลกคหณี ค าสอนครองเรือน ลุงสอนหลาน ส่วน
คุณธรรมของผูห้ญิง พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองลุงสอน
หลาน ค าสอนครองเรือน โลกนิติ  

สารัตถะและกลวธีิในการน าเสนอท่ีปรากฏในเน้ือหาวรรณกรรมค าสอน สรุปผลการศึกษาวจิยั 
อภิปรายผล เสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
ผลวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน 
ส านวนพระอริยานุวตัร ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงัน้ี ในการวเิคราะห์
สารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารีนั้นผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของ กลัยา กุล
สุวรรณ มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ใน
พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมไดแ้ก่ดา้นจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม พบวา่ดา้นจริยธรรมหรือขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้ควรละเวน้ ไดแ้ก่จริยธรรมส าหรับผูป้กครอง จริยธรรมส าหรับบุคคลทัว่ไป จริยธรรม
ส าหรับผูช้าย จริยธรรมส าหรับผูห้ญิง ในส่วนจริยธรรมส าหรับผูป้กรอง เช่น ปกครองไพร่ฟ้า
ประชาชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข เอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน ละอะคะติ ปกป้องคุมครองไพร่ฟ้า
ประชาชนจากเหล่าร้าย เวน้จากการแยง่ชิงบลัลงัก ์เวน้จากการด่ืมของมึนเมา เวน้จากการด่าทอ ให้
รู้จกับุญคุณผูมี้พระคุณ มีศีลธรรม ปกครองตามฮีตครอง หลกัการเลือกคู่ครอง นอกจากจริยธรรม
ของผูป้กครองแลว้หลกัการปฏิบติัของเหล่าขนุนางในการประพฤติปฏิบติัต่อผูป้กครองหรือไพร่ฟ้า
ประชาชน พบในวรรณกรรมจ านวน 5 เร่ือง ดงัน้ี วรรณกรรมค าสอนเร่ืองชนะสันทะ ลุงสอนหลาน 
โลกตินิ พญาค ากลองสอนไพร ธรรมดาสอนโลก   
 ในส่วนของจริยธรรมส าหรับคนทัว่ไป พบวา่สอนให้มีความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา
หาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ระมดัระวงัเร่ืองของการพูด มีความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
พระสงฆ ์และกษตัริยร์วมกระทั้งส่ิงศกัด์ิทั้งหลาย หลกัการปฏิบติัในการนอน ตอบแทนพระคุณต่อผู ้
มีประคุณ ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน หมัน่ท าบุญ ถือศีล ฟังธรรม หลกัการเลือกคู่ครอง พบใน
วรรณกรรมค าสอนจ านวน 11 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองธรรมดาสอนโลก โลกนิติ ชนะ
สันทะ โลกคหณี ค าสอนครองเรือน ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน ค าสอน
ครองเรือน พญาค ากองสอนไพร่ ทา้วค าสอน  
 จริยธรรมส าหรับส าหรับผูช้าย พบว่าสอนให้รู้ภาระหน้าท่ีในครัวเรือน ขยนัท ามาหากิน
เล้ียงครอบครัว ไม่คบชู ้หลกัการปฏิบติัตวัต่อบุคคลอ่ืน มีความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ 
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หลกัการเลือกคู่ครอง พบในวรรณกรรมจ านวน 4 เร่ืองไดแ้ก่ พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอนหลาน-
หลานสอนปู่ ทา้วค าสอน 
 ส าหรับจริยธรรมส าหรับผูห้ญิงนั้น พบวา่สอนในดา้นกริยามารยาท ไม่คบชู ้รู้จกัรักนวล
สงวนตวั ควรใจกวา้งเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่เกียจคร้านการงานทั้งหลาย ถือศีลท าบุญ สอนเร่ืองการพูด 
ไม่ควรพูดโกหก ด่าทอ ควรพูดจาดว้ยความไพรเราะอ่อนหวาน ปรนนิบติัสามีพบในวรรณกรรม 
ค าสอนจ านวน 6 เร่ืองอินทิญาณสอนลูก โลกนิติ ลุงสอนหลาน พญาค ากองสอนไพร่ ค าสอนครอง
เรือน พญาค ากองสอนไพร่ 
 ดา้นศีลธรรม พบวา่ควรประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบศีลธรรม นั้นคือศีล 5 หรือ 
เบญจศีล ซ่ึงเป็นศีลธรรมพื้นฐานของบุคคลทัว่ไป ในวรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี เป็นวรรณกรรมค าสอนท่ีเนน้ในการสอนบุคคลทัว่ไปใหย้ดึมัน่ในศีลธรรม ปฏิบติัตนตาม 
ฮีตครองของบา้นเมือง ดงันั้นศีล 5 คือ 1) ปาณาติปาตา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 
ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองอา้ยสอนนอ้ง พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะ
สันทะ โลกนิติ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 2) อทินนาทานา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 7 
เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง โลกนิติ โลกคหณี พญาค ากองสอนไพร่ ปู่สอน
หลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี พบใน
วรรณกรรมจ านวน 9 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน โลกนิติ พญา
ค ากองสอนไพร่ โลกคหณี ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ชนะสันทะ 4) มุสา
วาทา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อา้ยสอนนอ้ง 
พญาค ากองสอนไพร่ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ 5) สุรา
เมรยมชัชปมาทฎัฐานา เวรมณี พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน
เร่ือง อา้ยสอนนอ้ง พญาค ากองสอนไพร่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน 
 ดา้นคุณธรรม หรือลกัษณะท่ีเป็นความดีของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ คุณธรรมของชนชั้น
ปกครอง พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองชนะสันทะ พญา 
ค ากองสอนไพร่ ธรรมดาสอนโลก คุณธรรมของผูช้าย พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 5 เร่ือง 
ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน ธรรมดาสอนโลก โลกคหณี ค าสอนครองเรือน ลุงสอนหลาน ส่วน
คุณธรรมของผูห้ญิง พบในวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองลุงสอน
หลาน ค าสอนครองเรือน โลกนิติ  

สารัตถะและกลวธีิในการน าเสนอท่ีปรากฏในเน้ือหาวรรณกรรมค าสอน สรุปผลการศึกษาวจิยั 
อภิปรายผล เสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
ผลวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน 
ส านวนพระอริยานุวตัร ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงัน้ี ในการวเิคราะห์
สารัตถะในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารีนั้นผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของ กลัยา กุล
สุวรรณ มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ใน
พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมไดแ้ก่ดา้นจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม พบวา่ดา้นจริยธรรมหรือขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้ควรละเวน้ ไดแ้ก่จริยธรรมส าหรับผูป้กครอง จริยธรรมส าหรับบุคคลทัว่ไป จริยธรรม
ส าหรับผูช้าย จริยธรรมส าหรับผูห้ญิง ในส่วนจริยธรรมส าหรับผูป้กรอง เช่น ปกครองไพร่ฟ้า
ประชาชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข เอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน ละอะคะติ ปกป้องคุมครองไพร่ฟ้า
ประชาชนจากเหล่าร้าย เวน้จากการแยง่ชิงบลัลงัก ์เวน้จากการด่ืมของมึนเมา เวน้จากการด่าทอ ให้
รู้จกับุญคุณผูมี้พระคุณ มีศีลธรรม ปกครองตามฮีตครอง หลกัการเลือกคู่ครอง นอกจากจริยธรรม
ของผูป้กครองแลว้หลกัการปฏิบติัของเหล่าขนุนางในการประพฤติปฏิบติัต่อผูป้กครองหรือไพร่ฟ้า
ประชาชน พบในวรรณกรรมจ านวน 5 เร่ือง ดงัน้ี วรรณกรรมค าสอนเร่ืองชนะสันทะ ลุงสอนหลาน 
โลกตินิ พญาค ากลองสอนไพร ธรรมดาสอนโลก   
 ในส่วนของจริยธรรมส าหรับคนทัว่ไป พบวา่สอนให้มีความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา
หาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ระมดัระวงัเร่ืองของการพูด มีความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
พระสงฆ ์และกษตัริยร์วมกระทั้งส่ิงศกัด์ิทั้งหลาย หลกัการปฏิบติัในการนอน ตอบแทนพระคุณต่อผู ้
มีประคุณ ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน หมัน่ท าบุญ ถือศีล ฟังธรรม หลกัการเลือกคู่ครอง พบใน
วรรณกรรมค าสอนจ านวน 11 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ืองธรรมดาสอนโลก โลกนิติ ชนะ
สันทะ โลกคหณี ค าสอนครองเรือน ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน ค าสอน
ครองเรือน พญาค ากองสอนไพร่ ทา้วค าสอน  
 จริยธรรมส าหรับส าหรับผูช้าย พบว่าสอนให้รู้ภาระหน้าท่ีในครัวเรือน ขยนัท ามาหากิน
เล้ียงครอบครัว ไม่คบชู ้หลกัการปฏิบติัตวัต่อบุคคลอ่ืน มีความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ 
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วรรณกรรมท่ีเนน้หลกัธรรมค าสอนซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจ ดงันั้นผูแ้ต่งจึงใชก้าร
เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการสอนหลกัธรรม 
 การยกอุทาหรณ์หรือการยกตวัอยา่งนิทาน พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุ
วตัร เขมจารี มีการใชอุ้ทาหรณ์หรือการยกตวัอยา่งนิทานเพื่อช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายชดัเจน และยงั
ช่วยใหจ้ดจ าเร่ืองราวไดแ้ม่นย  า เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังหรืออ่านวรรณกรรมค า
สอน  
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมค าสอนผลงานการปริวรรตคมัภีร์ใบลานของ
พระอริยานุวตัร  เขมจารี จ  านวน 18 เร่ือง เป็นขอ้มูลหลกัในการศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัสารัตถะและ
กลวธีิการน าเสนอ จากการคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการศึกษาวรรณกรรมค าสอนท่ีผา่นมานั้น
พบวา่จะเลือกศึกษาเฉพาะเร่ือง หรือหากศึกษาคราวละหลายๆ เร่ืองจะเลือกเร่ืองจากการปริวรรต
หลายคน ดัง่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นในงานของ    Kotanon (1990) ไดศึ้กษาอุดมคติเก่ียวกบัผูน้ าใน
วรรณกรรมอีสานประเภทวรรณกรรมค าสอน Rattanakorn (1992) ไดศึ้กษาโลกทศัน์ชาวอีสานจาก
วรรณกรรมค าสอน 
 นอกจากน้ียงัพบว่ามีงานวิจัยท่ีเลือกศึกษาวรรณกรรมค าสอนเร่ือง ยงัขาดการศึกษา
วรรณกรรมค าสอนท่ีเลือกผลงานการปริวรรตของแต่ละบุคคล การศึกษาดา้นสารัตถะในวรรณกรรม
ค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารีจึงเป็นการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมค าสอนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 พุทธธรรมในระดบัโลกียธรรม และโลกียธรรม ซ่ึงเป็นการน าเสนอการอบรมสั่งใหบุ้คคล
ประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม ศีลธรรม และมีคุณธรรม เพื่อพบนิพพาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Kunsuwan (2010: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวาทกรรมค าสอนของพุทธทาสภิกข ุท่ีท่าน
พยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดบัสูงท่ีคน
ทุกเพศทุกวยัสามารถไปถึงได ้พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พุทธ
ธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดบั คือ ระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มี
ความเขา้ใจเฉพาะธรรมะในระดบัโลกียธรรมหรือระดบัศีลธรรม ส่วนความรู้ความเขา้ใจถึงระดบั

 ในส่วนพุทธธรรมดา้นโลกุตรธรรม คือสภาวะแห่งความพน้ทุกขห์รือนิพพาน พบวา่ใน
วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมเร่ือง โลกนิติ 
ชนะสันทะ ค าสอนโลกประทีป โลกคหณี  
 ในการวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน เขมจารีนั้นผูว้ิจยัได้น า
แนวคิดของกุหลาบ  มลัลิกะมาส เทวญักานต ์มุ่งป่ันกลางและจารุวรรณ ธรรมมาวตัร มาปรับใชเ้ป็น
แนวทางในการวเิคราะห์กลวธีิการน าเสนอดงัน้ี รูปแบบการแต่ง พบวา่ในวรรณกรรมค าสอนส านวน
พระอริยานุวตัร       เขมจารี มีรูปแบบการแต่ง 2 รูปแบบคือ รูปแบบร้อยแก้ว และร้อยกรอง ใน
วรรณกรรมค าสอนท่ีใชรู้ปแบบร้อยแกว้มีจ านวน 1 เร่ือง คือ ฮีต 12 คอง 14 เน่ืองจากวรรณกรรม 
ค าสอนส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบร้อยกรอง วธีิการแบ่งรูปแบบวรรณกรรมใชก้ารแบ่งการจดัวรรคตอน 
พบวา่มีการจดัวรรคตอน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัวรรคตอนแบบกลอนเทศน์ พบในวรรณกรรม
จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง คติธรรมอศัจรรยค์  าสอนอีสาน กฤษณาสอนนอ้ง 
เบญจคติค ากลองอีสานยอดค าสอนคติธรรม ธรรมดาสอนโลก คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ส่วนในดา้น
การจดัวรรคแบบโคลงหรือโคลงสาร พบในวรรณกรรมจ านวน 9 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน
โลกคหณี ค าสอนโลกประทีป ค าสอนครองเรือน เทศนาสอนโลก ชนะสันทะ อินทิญาณ ทา้วค า
สอน พญาค ากอง โลกนิติ ลุงสอนหลาน และกาพย ์มีจ านวน 3 เร่ืองคือ ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ 
อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน 
 วธีิการเล่าเร่ืองคือ พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี ใชว้ธีิการเล่า
เร่ืองดงัน้ีแต่งเป็นผูเ้ล่าเร่ืองพบจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ ค าสอนโลกประธีป เทศนาสอนโลก กฤษณา
สอนนอ้ง  คิหิปฏิบติับติัค ากลอนอีสาน คติธรรมอศัจรรยค์  าสอนอีสาน เบญจคตค ากลอนอีสาน  
ค าสอนครองเรือน โลกนิติ ใชว้ธีิการเล่าเร่ืองผูแ้ต่งใหต้วัละครในเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองของตวัละคร พบ
วรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อินทิญาณสอนลูก โลกคหณี 
ธรรมดาสอนโลก ลุงสอนหลาน อา้ยสอนนอ้ง ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ และใชว้ิธีผูแ้ต่งใหต้วั
ละครตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่า พบวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง 
พญาค ากองสอนไพร่ ชนะสันทะ ทา้วค าสอน  
 การใชภ้าษาความเปรียบ พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี พบการ
ใชก้ารเปรียบเทียบท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีอยูใ่กลเ้น่ืองจากวรรณกรรมค าสอนเป็น
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วรรณกรรมท่ีเนน้หลกัธรรมค าสอนซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจ ดงันั้นผูแ้ต่งจึงใชก้าร
เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการสอนหลกัธรรม 
 การยกอุทาหรณ์หรือการยกตวัอยา่งนิทาน พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุ
วตัร เขมจารี มีการใชอุ้ทาหรณ์หรือการยกตวัอยา่งนิทานเพื่อช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายชดัเจน และยงั
ช่วยใหจ้ดจ าเร่ืองราวไดแ้ม่นย  า เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังหรืออ่านวรรณกรรมค า
สอน  
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร  
เขมจารี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมค าสอนผลงานการปริวรรตคมัภีร์ใบลานของ
พระอริยานุวตัร  เขมจารี จ  านวน 18 เร่ือง เป็นขอ้มูลหลกัในการศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัสารัตถะและ
กลวธีิการน าเสนอ จากการคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการศึกษาวรรณกรรมค าสอนท่ีผา่นมานั้น
พบวา่จะเลือกศึกษาเฉพาะเร่ือง หรือหากศึกษาคราวละหลายๆ เร่ืองจะเลือกเร่ืองจากการปริวรรต
หลายคน ดัง่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นในงานของ    Kotanon (1990) ไดศึ้กษาอุดมคติเก่ียวกบัผูน้ าใน
วรรณกรรมอีสานประเภทวรรณกรรมค าสอน Rattanakorn (1992) ไดศึ้กษาโลกทศัน์ชาวอีสานจาก
วรรณกรรมค าสอน 
 นอกจากน้ียงัพบว่ามีงานวิจัยท่ีเลือกศึกษาวรรณกรรมค าสอนเร่ือง ยงัขาดการศึกษา
วรรณกรรมค าสอนท่ีเลือกผลงานการปริวรรตของแต่ละบุคคล การศึกษาดา้นสารัตถะในวรรณกรรม
ค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารีจึงเป็นการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมค าสอนในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 พุทธธรรมในระดบัโลกียธรรม และโลกียธรรม ซ่ึงเป็นการน าเสนอการอบรมสั่งใหบุ้คคล
ประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม ศีลธรรม และมีคุณธรรม เพื่อพบนิพพาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Kunsuwan (2010: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวาทกรรมค าสอนของพุทธทาสภิกข ุท่ีท่าน
พยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดบัสูงท่ีคน
ทุกเพศทุกวยัสามารถไปถึงได ้พุทธธรรมระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่พุทธ
ธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดบั คือ ระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มี
ความเขา้ใจเฉพาะธรรมะในระดบัโลกียธรรมหรือระดบัศีลธรรม ส่วนความรู้ความเขา้ใจถึงระดบั

 ในส่วนพุทธธรรมดา้นโลกุตรธรรม คือสภาวะแห่งความพน้ทุกขห์รือนิพพาน พบวา่ใน
วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมเร่ือง โลกนิติ 
ชนะสันทะ ค าสอนโลกประทีป โลกคหณี  
 ในการวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอสารัตถะในวรรณกรรมค าสอน เขมจารีนั้นผูว้ิจยัได้น า
แนวคิดของกุหลาบ  มลัลิกะมาส เทวญักานต ์มุ่งป่ันกลางและจารุวรรณ ธรรมมาวตัร มาปรับใชเ้ป็น
แนวทางในการวเิคราะห์กลวธีิการน าเสนอดงัน้ี รูปแบบการแต่ง พบวา่ในวรรณกรรมค าสอนส านวน
พระอริยานุวตัร       เขมจารี มีรูปแบบการแต่ง 2 รูปแบบคือ รูปแบบร้อยแก้ว และร้อยกรอง ใน
วรรณกรรมค าสอนท่ีใชรู้ปแบบร้อยแกว้มีจ านวน 1 เร่ือง คือ ฮีต 12 คอง 14 เน่ืองจากวรรณกรรม 
ค าสอนส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบร้อยกรอง วธีิการแบ่งรูปแบบวรรณกรรมใชก้ารแบ่งการจดัวรรคตอน 
พบวา่มีการจดัวรรคตอน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัวรรคตอนแบบกลอนเทศน์ พบในวรรณกรรม
จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง คติธรรมอศัจรรยค์  าสอนอีสาน กฤษณาสอนนอ้ง 
เบญจคติค ากลองอีสานยอดค าสอนคติธรรม ธรรมดาสอนโลก คิหิปฏิบติัค ากลองอีสาน ส่วนในดา้น
การจดัวรรคแบบโคลงหรือโคลงสาร พบในวรรณกรรมจ านวน 9 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอน
โลกคหณี ค าสอนโลกประทีป ค าสอนครองเรือน เทศนาสอนโลก ชนะสันทะ อินทิญาณ ทา้วค า
สอน พญาค ากอง โลกนิติ ลุงสอนหลาน และกาพย ์มีจ านวน 3 เร่ืองคือ ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ 
อา้ยสอนนอ้ง ลุงสอนหลาน 
 วธีิการเล่าเร่ืองคือ พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี ใชว้ธีิการเล่า
เร่ืองดงัน้ีแต่งเป็นผูเ้ล่าเร่ืองพบจ านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ ค าสอนโลกประธีป เทศนาสอนโลก กฤษณา
สอนนอ้ง  คิหิปฏิบติับติัค ากลอนอีสาน คติธรรมอศัจรรยค์  าสอนอีสาน เบญจคตค ากลอนอีสาน  
ค าสอนครองเรือน โลกนิติ ใชว้ธีิการเล่าเร่ืองผูแ้ต่งใหต้วัละครในเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองของตวัละคร พบ
วรรณกรรมค าสอนจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง อินทิญาณสอนลูก โลกคหณี 
ธรรมดาสอนโลก ลุงสอนหลาน อา้ยสอนนอ้ง ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ และใชว้ิธีผูแ้ต่งใหต้วั
ละครตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่า พบวรรณกรรมค าสอนจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ วรรณกรรมค าสอนเร่ือง 
พญาค ากองสอนไพร่ ชนะสันทะ ทา้วค าสอน  
 การใชภ้าษาความเปรียบ พบวา่วรรณกรรมค าสอนส านวนพระอริยานุวตัร เขมจารี พบการ
ใชก้ารเปรียบเทียบท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีอยูใ่กลเ้น่ืองจากวรรณกรรมค าสอนเป็น
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หน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองของตวัเอง และผูแ้ต่งเป็นผูแ้ต่งให้ตวัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ือง ใชภ้าษาเปรียบเทียบ และ
การยกอุทาหรณ์หรือนิทาน มาประกอบเพื่อเพิ่มความเขา้ใจ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ขอ้เด่นของงานวจิยัเล่นน้ีเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลวรรณกรรมค าสอนซ่ึงเป็นผลงานการปริวรรตของพระอริยานุวตัร เขมจารี จ านวน 18 เร่ือง 
เป็นการศึกษาวเิคราะห์ดา้นพุทธธรรมในระดบัโลกียธรรมและโลกุตรธรรมท่ีใชใ้นการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมใหมี้บรรทดัฐานและเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอน ส านวนพระอริยานุวตัร 
เขมจารี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสารัตถะและกลวธีิการน าเสนอในวรรณกรรมค าสอนส านวนพระ
อริยานุวตัร    เขมจารี ยงัปรากฏประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรแก่การศึกษาในวรรณกรรมค าสอน
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค าสอนแต่ละส านวน 
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ยากล าบาก วางนโยบายการปกครองใหเ้หมาะสม ท านุบ ารุงพุทธศาสนา บา้นเมืองมีความสงบสุขได้
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วา่ สตรีตอ้ง    รักนวนสงวนตวั มีคุณสมบติัท่ีดีเป็นกุลสตรี ควรมีคู่ครองเม่ือถึงวยัอนัควร บุรุษตอ้งมี
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ตอบแทนพระคุณบิดามารดา พี่น้องควรรักและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผูป้กครองในสังคมจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม มีความยติุธรรม ไมโ่ลภ มีเมตตา ส่วนผูใ้ตป้กครอง  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นลกัษณะร่วมท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในการศึกษาวรรณกรรม 
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หน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองของตวัเอง และผูแ้ต่งเป็นผูแ้ต่งให้ตวัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ือง ใชภ้าษาเปรียบเทียบ และ
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พฤติกรรมของบุคคลในสังคมใหมี้บรรทดัฐานและเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัแบบผสมผสานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื่อพฒันาคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตา
ไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์และ 3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาแบบเจาะจง จ านวน 50 คน ประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูป้ระกอบ
อาชีพปลูกหม่อน เล้ียงหม่อน สาวไหม ยอ้มไหม และทอผา้ไหม โดยไม่แยกเพศ อาย ุและระดบั
การศึกษา จ านวน 25 คน และ 2) ผูน้ าเยาวชนโดยไม่แยกเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา จ านวน 25 
คน เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับชุมชนท่องเท่ียว  2)  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 3) คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชุมชนท่องเท่ียว และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชุมชนท่องเท่ียว  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาภาษาองักฤษทุกทกัษะทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน แต่ตอ้งการฝึกทกัษะการพูด
และการฟังมากกวา่อีกสองทกัษะ 2) หวัขอ้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ คือ 
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thanking and saying goodbye, and learning station of Thai silk production. 3) They needed a 
booklet as the most needed handbook at the highest level with the average of 4.92. Regarding the 
experts’ evaluation of the handbook, they evaluated the booklet at the highest level with the 
average of 4.67 in overall aspect, followed by its contents at a high level with the average of 4.44 
in overall aspect. And 4) the sample’s satisfaction with the booklet was overall at the highest level 
with the average of 4.83, followed by its contents at the highest level with the average of 4.53 in 
overall aspect. 
 
Keywords: English for communication handbook, tourism community, Nongtakai Village 
 
บทน า 

มีคนใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ จ านวน 330 ลา้นคน และใชภ้าษาองักฤษทัว่โลกทั้งหมด
ประมาณ 1.8 พนัลา้นคน ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาส าคญัของโลก ในปัจจุบนั ภาษาองักฤษกลายเป็น
ภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของสังคมโลก และเป็นภาษาท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งประเทศในองคก์ร
และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลกั David (2006) นกัภาษาศาสตร์ประยกุตช์าวองักฤษไดท้ าวจิยัเร่ือง 
“English Next 2006” ใหก้บั British Council และกล่าวถึงแนวโนม้ของภาษาองักฤษวา่ นบัจากน้ีไป
จ านวนผูเ้รียนภาษาองักฤษทัว่โลกจะขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและคาดวา่ในอีก 10-15 ขา้งหนา้ 
(ประมาณปี 2015-2020) จ านวนผูเ้รียนจะเพิ่มสูงถึง 2 พนัลา้นคน ขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีสะทอ้นให้
เห็นวา่คนตระหนกัถึงความส าคญัของภาษาองักฤษในสังคมโลกยคุใหม่ ภาษาองักฤษกลายเป็นภาษา
ท่ีนิยมใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งประเทศจนถูกขนานนามวา่ เป็นภาษาสากล (Global Language) หรือ 
ภาษานานาชาติ (International Language) อยา่งเป็นทางการ Robert (2015)  กล่าววา่ในโลก
อินเตอร์เน็ตมีเวบ็เพจ (web pages) ประมาณ 2,000 ลา้นหนา้ ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารในเวบ็เพจจ านวน
ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษมากท่ีสุด ประมาณ 1,100 ลา้นหนา้หรือคิดเป็นร้อยละ 56  ในประชาคม
อาเซียน มีกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 ท่ีใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น “Working Language” ดงันั้นจึงมี 
ความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหไ้ดเ้พื่อใหก้ารท างานท่ีเก่ียวกบัอาเซียนใหมี้ 

การทกัทาย การขอบคุณและการกล่าวลา และฐานเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตไหม เป็นตน้ 3) กลุ่ม
ตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวในรูปแบบหนงัสือเล่มเล็ก
มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.92 และผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชน
ท่องเท่ียวดา้นรูปเล่มโดยรวม ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.67 และดา้นเน้ือหาโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.44 และ 4) ดา้นความพึงพอใจ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อมือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.83 และดา้นเน้ือหาโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.53  

 
ค าส าคัญ: คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร, ชุมชนท่องเท่ียว, บา้นหนองตาไก ้ 
 

Abstract 
 This mixed-method research aimed 1) to explore problems and needs in using English for 
communication of tourism community at Nongtakai Village in Nongkong Sub-district, Nangrong 
District, Buriram Province, 2) to develop English for communication handbook, and 3) to examine 
satisfaction with the handbook. The sample group was selected by using a purposive sampling 
method. There were 50 people in the sample group, in which genders, age and education levels 
were not taken into consideration. The sample group was divided into 1) 25 people from 
sericulture and silk weaving groups, and 2) 25 youth leaders. The research instruments included  
1) a set of questionnaire, 2) semi-structures interview, 3) English for communication handbook for 
tourism community, and 4) a satisfaction questionnaire.  Then, the quantitative data were analyzed 
by using descriptive statistics i.e., percentage, mean (x ̅), and standard deviation (S.D.) while the 
qualitative data were analyzed by using content analysis. 
 The research results revealed that 1) the sample group had problems with every English 
skills namely listening, speaking, reading and writing. However, they needed to improve speaking 
and listening skills the most. 2) The topics that they needed to study were as follows: greeting, 
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(ประมาณปี 2015-2020) จ านวนผูเ้รียนจะเพิ่มสูงถึง 2 พนัลา้นคน ขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีสะทอ้นให้
เห็นวา่คนตระหนกัถึงความส าคญัของภาษาองักฤษในสังคมโลกยคุใหม่ ภาษาองักฤษกลายเป็นภาษา
ท่ีนิยมใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งประเทศจนถูกขนานนามวา่ เป็นภาษาสากล (Global Language) หรือ 
ภาษานานาชาติ (International Language) อยา่งเป็นทางการ Robert (2015)  กล่าววา่ในโลก
อินเตอร์เน็ตมีเวบ็เพจ (web pages) ประมาณ 2,000 ลา้นหนา้ ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารในเวบ็เพจจ านวน
ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษมากท่ีสุด ประมาณ 1,100 ลา้นหนา้หรือคิดเป็นร้อยละ 56  ในประชาคม
อาเซียน มีกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 ท่ีใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น “Working Language” ดงันั้นจึงมี 
ความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหไ้ดเ้พื่อใหก้ารท างานท่ีเก่ียวกบัอาเซียนใหมี้ 

การทกัทาย การขอบคุณและการกล่าวลา และฐานเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตไหม เป็นตน้ 3) กลุ่ม
ตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวในรูปแบบหนงัสือเล่มเล็ก
มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.92 และผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชน
ท่องเท่ียวดา้นรูปเล่มโดยรวม ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.67 และดา้นเน้ือหาโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.44 และ 4) ดา้นความพึงพอใจ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อมือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 4.83 และดา้นเน้ือหาโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.53  

 
ค าส าคัญ: คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร, ชุมชนท่องเท่ียว, บา้นหนองตาไก ้ 
 

Abstract 
 This mixed-method research aimed 1) to explore problems and needs in using English for 
communication of tourism community at Nongtakai Village in Nongkong Sub-district, Nangrong 
District, Buriram Province, 2) to develop English for communication handbook, and 3) to examine 
satisfaction with the handbook. The sample group was selected by using a purposive sampling 
method. There were 50 people in the sample group, in which genders, age and education levels 
were not taken into consideration. The sample group was divided into 1) 25 people from 
sericulture and silk weaving groups, and 2) 25 youth leaders. The research instruments included  
1) a set of questionnaire, 2) semi-structures interview, 3) English for communication handbook for 
tourism community, and 4) a satisfaction questionnaire.  Then, the quantitative data were analyzed 
by using descriptive statistics i.e., percentage, mean (x ̅), and standard deviation (S.D.) while the 
qualitative data were analyzed by using content analysis. 
 The research results revealed that 1) the sample group had problems with every English 
skills namely listening, speaking, reading and writing. However, they needed to improve speaking 
and listening skills the most. 2) The topics that they needed to study were as follows: greeting, 
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ความสะดวกรวดเร็ว มีเครือข่าย สร้างโอกาสทางการศึกษาและเดินทางท่องเท่ียวในอาเซียน และ
สามารถใชภ้าษาองักฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ไดต้ามเป้าหมายการพฒันา Thailand 4.0 คือการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มใหดี้ข้ึน การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใน
การขบัเคล่ือนใหเ้ป้าหมายการพฒันา Thailand 4.0 บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
เรียนรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีคนใชม้ากท่ีสุดในโลก เป็นภาษาท่ีมีความส าคญัของโลกและเป็น
ภาษากลางท่ีมนุษยบ์นโลกใชติ้ดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั (Onwimon, 2012) ภาษาองักฤษจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมในการตอ้นรับทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยการเช่ือมโยงกบัจงัหวดับุรีรัมยซ่ึ์งเป็นเมืองท่ีไดรั้บการประกาศจากรัฐบาลใหเ้ป็น
เมืองท่องเท่ียวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดับุรีรัมยมี์ค าขวญัวา่ “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผา้
ไหมสวย รวยวฒันธรรม เลิศล ้าเมืองกีฬา”  มีเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาจงัหวดัเพื่อน าไปสู่การเป็น 
“บุรีรัมยส์ันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ์ครอบครัวเดียวกนั สายเลือด
เดียวกนั ลูกหลานรัชการท่ี 1” ปัจจุบนัจงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ปิดตวัการท่องเท่ียวแนวใหม่ คือการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น การแข่งขนักีฬาฟุตบอล ณ สนามชา้งอารีนา และสนามแข่งรถ ณ สนามชา้ง 
อินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กิต พร้อมเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวสัมผสัแหล่งอารยธรรมทอ้งถ่ิน อาหาร
พื้นบา้น และศิลปวฒันธรรมอนังดงาม สอดคลอ้งกบันโยบายของทางภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไดเ้ยีย่มเยอืน ท่องเท่ียวและเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ใหม่ในวถีิชุมชน 

บา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมี 
ความรุ่งเรืองมาแต่อดีต สืบทอดประเพณีวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน 
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวไหมดว้ยความสามคัคีปรองดองของคน 2 หมู่บา้น คือ บา้น
หนองตาไก ้หมู่ท่ี 3 และบา้นหนองตาไกน้้อย หมู่ท่ี 4 ไดร่้วมกนัจดัเป็นโฮมสเตย ์เปิดบา้นรองรับ
นกัท่องเท่ียวกวา่ 20 หลงั กิจกรรมหลกัคือการทอผา้ไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน เล้ียงไหม สาวไหม 
การฟอก ยอ้ม มดัหม่ี การทอ จนถึงการแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผา้ไหม  นอกจากน้ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนบา้นหนองตาไก ้สามารถชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบา้น
หนองตาไก ้เช่น ซ่ินคัน่ ผา้สไบบารู ผา้ไหมมดัหม่ี และผา้ไหมพื้นเรียบ ผา้พนัคอ และผา้คลุมไหล่
ไหมเปลือกนอกเน้ือนุ่มซ่ึงก าลังเป็นท่ีนิยม กระเป๋าผ้าไหมหลายรูปแบบ (Buriram Tourism 
Association, 2013)  

ดว้ยเหตุผลความส าคญัและหลกัการท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาจึงสนใจท าวจิยัเร่ือง “การพฒันาคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว: กรณีศึกษาบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง 
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย”์ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกเ้กิดการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะช่วยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีวจิยัเกิด
ความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของภาษาองักฤษ และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติได ้ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื่อพฒันาคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้
ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้น
หนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรประกอบดว้ยกลุ่มผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนบา้นหนองตาไก้
และกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพปลูกหม่อน เล้ียงหม่อน สาวไหม ยอ้มไหมและทอ
ผา้ไหม ท่ีบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยไม่แยกเพศ อาย ุและ
ระดบัการศึกษา จ านวน 25 คน และ 2) ผูน้ าเยาวชนบา้นหนองตาไกโ้ดยไม่แยกเพศ อาย ุและระดบั
การศึกษา จ านวน 25 คน รวมเป็น 50 คน การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
interview)  3)  คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้4) แบบ
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ความสะดวกรวดเร็ว มีเครือข่าย สร้างโอกาสทางการศึกษาและเดินทางท่องเท่ียวในอาเซียน และ
สามารถใชภ้าษาองักฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ไดต้ามเป้าหมายการพฒันา Thailand 4.0 คือการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มใหดี้ข้ึน การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใน
การขบัเคล่ือนใหเ้ป้าหมายการพฒันา Thailand 4.0 บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
เรียนรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีคนใชม้ากท่ีสุดในโลก เป็นภาษาท่ีมีความส าคญัของโลกและเป็น
ภาษากลางท่ีมนุษยบ์นโลกใชติ้ดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั (Onwimon, 2012) ภาษาองักฤษจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมในการตอ้นรับทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยการเช่ือมโยงกบัจงัหวดับุรีรัมยซ่ึ์งเป็นเมืองท่ีไดรั้บการประกาศจากรัฐบาลใหเ้ป็น
เมืองท่องเท่ียวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดับุรีรัมยมี์ค าขวญัวา่ “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผา้
ไหมสวย รวยวฒันธรรม เลิศล ้าเมืองกีฬา”  มีเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาจงัหวดัเพื่อน าไปสู่การเป็น 
“บุรีรัมยส์ันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ์ครอบครัวเดียวกนั สายเลือด
เดียวกนั ลูกหลานรัชการท่ี 1” ปัจจุบนัจงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ปิดตวัการท่องเท่ียวแนวใหม่ คือการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น การแข่งขนักีฬาฟุตบอล ณ สนามชา้งอารีนา และสนามแข่งรถ ณ สนามชา้ง 
อินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กิต พร้อมเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวสัมผสัแหล่งอารยธรรมทอ้งถ่ิน อาหาร
พื้นบา้น และศิลปวฒันธรรมอนังดงาม สอดคลอ้งกบันโยบายของทางภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไดเ้ยีย่มเยอืน ท่องเท่ียวและเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ใหม่ในวถีิชุมชน 

บา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมี 
ความรุ่งเรืองมาแต่อดีต สืบทอดประเพณีวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน 
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวไหมดว้ยความสามคัคีปรองดองของคน 2 หมู่บา้น คือ บา้น
หนองตาไก ้หมู่ท่ี 3 และบา้นหนองตาไกน้้อย หมู่ท่ี 4 ไดร่้วมกนัจดัเป็นโฮมสเตย ์เปิดบา้นรองรับ
นกัท่องเท่ียวกวา่ 20 หลงั กิจกรรมหลกัคือการทอผา้ไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน เล้ียงไหม สาวไหม 
การฟอก ยอ้ม มดัหม่ี การทอ จนถึงการแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผา้ไหม  นอกจากน้ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนบา้นหนองตาไก ้สามารถชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบา้น
หนองตาไก ้เช่น ซ่ินคัน่ ผา้สไบบารู ผา้ไหมมดัหม่ี และผา้ไหมพื้นเรียบ ผา้พนัคอ และผา้คลุมไหล่
ไหมเปลือกนอกเน้ือนุ่มซ่ึงก าลังเป็นท่ีนิยม กระเป๋าผ้าไหมหลายรูปแบบ (Buriram Tourism 
Association, 2013)  

ดว้ยเหตุผลความส าคญัและหลกัการท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาจึงสนใจท าวจิยัเร่ือง “การพฒันาคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว: กรณีศึกษาบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง 
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย”์ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกเ้กิดการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะช่วยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีวจิยัเกิด
ความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของภาษาองักฤษ และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติได ้ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อส ารวจปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. เพื่อพฒันาคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้
ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้น
หนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรประกอบดว้ยกลุ่มผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนบา้นหนองตาไก้
และกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพปลูกหม่อน เล้ียงหม่อน สาวไหม ยอ้มไหมและทอ
ผา้ไหม ท่ีบา้นหนองตาไก ้ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยไม่แยกเพศ อาย ุและ
ระดบัการศึกษา จ านวน 25 คน และ 2) ผูน้ าเยาวชนบา้นหนองตาไกโ้ดยไม่แยกเพศ อาย ุและระดบั
การศึกษา จ านวน 25 คน รวมเป็น 50 คน การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
interview)  3)  คู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้4) แบบ
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มาจดัท าเคร่ืองมือวจิยัโดยก าหนดเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open-
ended form) 3) น าเคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
เกณฑท่ี์สามารถน าเคร่ืองมือวจิยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้4) น าเคร่ืองมือวจิยัมาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปทดลอง (try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง
คือหมู่บา้นท่องเท่ียวสนวนนอก อ.หว้ยราช จ.บุรีรัมย ์จ านวน 30 คน 5) น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมา
วเิคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเคร่ืองมือวจิยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนอง
ตาไก ้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสามารถน าเสนอไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
ตารางท่ี 1  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการใช้ภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
1. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการฟัง (Listening skill) 5 0 มากท่ีสุด 
2. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการพูด (Speaking skill) 5 0 มากท่ีสุด 
3. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการอ่าน (Reading skill) 5 0 มากท่ีสุด 
4. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการเขียน (Writing skill) 5 0 มากท่ีสุด 
5. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง (Listening skill) 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
6. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการพูด (Speaking skill) 4.74 0.15 มากท่ีสุด 
7. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการอ่าน (Reading skill) 4.06 0.62 มาก 
8. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการเขียน (Writing skill) 3.98 0.68 มาก 

 

ประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้(Handbook 
evaluation form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ีคือ 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 6 ส่วน คือส่วนท่ี 1:  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไก ้ส่วนท่ี 3: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการเน้ือหา/หวัขอ้คู่มือภาษาองักฤษเพื่อ 
การส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้และ ส่วนท่ี 5: ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้และส่วนท่ี 3: ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

แบบประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้
ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ประกอบดว้ย 2 
ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 3 ขอ้ค าถาม ดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 8 ขอ้
ค าถาม ส่วนตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
การท่องเท่ียว และชาวต่างประเทศ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended question) ประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 4 ขอ้ค าถาม ดา้นเน้ือหา จ านวน 
5 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 9 ขอ้ค าถาม ส่วนตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) 
เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 
การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นภาษาองักฤษ การพฒันารูปแบบคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การประเมินคู่มือ และความพึงพอใจ  2) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 



ROMMAYASAN 133Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

มาจดัท าเคร่ืองมือวจิยัโดยก าหนดเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open-
ended form) 3) น าเคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
เกณฑท่ี์สามารถน าเคร่ืองมือวจิยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้4) น าเคร่ืองมือวจิยัมาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไปทดลอง (try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง
คือหมู่บา้นท่องเท่ียวสนวนนอก อ.หว้ยราช จ.บุรีรัมย ์จ านวน 30 คน 5) น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมา
วเิคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเคร่ืองมือวจิยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนอง
ตาไก ้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสามารถน าเสนอไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
ตารางท่ี 1  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการใช้ภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
1. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการฟัง (Listening skill) 5 0 มากท่ีสุด 
2. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการพูด (Speaking skill) 5 0 มากท่ีสุด 
3. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการอ่าน (Reading skill) 5 0 มากท่ีสุด 
4. ท่านมีปัญหาดา้นทกัษะการเขียน (Writing skill) 5 0 มากท่ีสุด 
5. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง (Listening skill) 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
6. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการพูด (Speaking skill) 4.74 0.15 มากท่ีสุด 
7. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการอ่าน (Reading skill) 4.06 0.62 มาก 
8. ท่านตอ้งการฝึกและพฒันาทกัษะการเขียน (Writing skill) 3.98 0.68 มาก 

 

ประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้(Handbook 
evaluation form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ีคือ 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 6 ส่วน คือส่วนท่ี 1:  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไก ้ส่วนท่ี 3: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการเน้ือหา/หวัขอ้คู่มือภาษาองักฤษเพื่อ 
การส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้และ ส่วนท่ี 5: ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้และส่วนท่ี 3: ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

แบบประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้
ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ประกอบดว้ย 2 
ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 3 ขอ้ค าถาม ดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 8 ขอ้
ค าถาม ส่วนตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนคือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
การท่องเท่ียว และชาวต่างประเทศ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended question) ประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 4 ขอ้ค าถาม ดา้นเน้ือหา จ านวน 
5 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 9 ขอ้ค าถาม ส่วนตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) 
เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 
การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นภาษาองักฤษ การพฒันารูปแบบคู่มือ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การประเมินคู่มือ และความพึงพอใจ  2) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 
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 ตารางท่ี 3   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้   

คู่มือภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทีต้่องการ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
1. ไฟลเ์สียง (sound file) 2.27 0.77 นอ้ย 
2. วดิีโอเทป 1.23 0.44 นอ้ยท่ีสุด 
3. เทปเสียง/ซีดี 3.14. 1.39 ปานกลาง 
4. อีบุค๊ (E-book) 1.15 0.38 นอ้ยท่ีสุด 
5. หนงัสือเล่มเล็ก 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
6. แผน่พบั 3.82 9.14 ปานกลาง 

 
    จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเป็นหนงัสือเล่ม

เล็ก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.92) รองลงมาคือ แผน่พบั อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.82) และ
เทปเสียง/ซีดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.14)   ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              จากตารางท่ี 1 พบวา่ ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกมี้ปัญหาทั้ง 4 ทกัษะในระดบัมากท่ีสุด 
(X̅ = 5.00) แต่ตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังในระดบัมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.74 และ 4.67 
ตามล าดบั  
 

 ตารางท่ี 2 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการหัวข้อ/เนือ้หาเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษของชุมชนท่องเท่ียวบ้าน 
 หนองตาไก้ 

หัวข้อ/เน้ือหาทีต้่องการฝึกทักษะภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
การทกัทาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา 4.92 0.28 มากท่ีสุด 
การถามและบอกราคาสินคา้ 4.85 0.38 มากท่ีสุด 
การถามและบอกเวลา 2.77 1.24 ปานกลาง 
การบอกลกัษณะของสินคา้ 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
การถามเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 2.00 0.91 นอ้ย 
การนดัหมาย 2.27 0.77 นอ้ย 
ฐานการเรียนรู้ปลูกหม่อน 4.44 0.50 มาก 
ฐานการเรียนรู้เล้ียงหม่อนไหม 4.36 0.46 มาก 
ฐานการเรียนรู้สาวไหม 4.34 0.77 มาก 
ฐานการเรียนรู้ยอ้มไหม 4.44 0.50 มาก 
ฐานการเรียนรู้ทอผา้ไหม 4.30 0.64 มาก 

 
        จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกส่้วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะ 

ภาษาองักฤษในหวัขอ้ต่อไปน้ีตามล าดบัคือ การทกัทายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 5.00) ตามดว้ย การ
กล่าวขอบคุณและการกล่าวลา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.92) (4.92) และ การถามและบอกราคา
สินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.85) ตามล าดบั  
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 ตารางท่ี 3   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้   

คู่มือภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทีต้่องการ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
1. ไฟลเ์สียง (sound file) 2.27 0.77 นอ้ย 
2. วดิีโอเทป 1.23 0.44 นอ้ยท่ีสุด 
3. เทปเสียง/ซีดี 3.14. 1.39 ปานกลาง 
4. อีบุค๊ (E-book) 1.15 0.38 นอ้ยท่ีสุด 
5. หนงัสือเล่มเล็ก 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
6. แผน่พบั 3.82 9.14 ปานกลาง 

 
    จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเป็นหนงัสือเล่ม

เล็ก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.92) รองลงมาคือ แผน่พบั อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.82) และ
เทปเสียง/ซีดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.14)   ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              จากตารางท่ี 1 พบวา่ ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกมี้ปัญหาทั้ง 4 ทกัษะในระดบัมากท่ีสุด 
(X̅ = 5.00) แต่ตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังในระดบัมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.74 และ 4.67 
ตามล าดบั  
 

 ตารางท่ี 2 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการหัวข้อ/เนือ้หาเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษของชุมชนท่องเท่ียวบ้าน 
 หนองตาไก้ 

หัวข้อ/เน้ือหาทีต้่องการฝึกทักษะภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
การทกัทาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา 4.92 0.28 มากท่ีสุด 
การถามและบอกราคาสินคา้ 4.85 0.38 มากท่ีสุด 
การถามและบอกเวลา 2.77 1.24 ปานกลาง 
การบอกลกัษณะของสินคา้ 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
การถามเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 2.00 0.91 นอ้ย 
การนดัหมาย 2.27 0.77 นอ้ย 
ฐานการเรียนรู้ปลูกหม่อน 4.44 0.50 มาก 
ฐานการเรียนรู้เล้ียงหม่อนไหม 4.36 0.46 มาก 
ฐานการเรียนรู้สาวไหม 4.34 0.77 มาก 
ฐานการเรียนรู้ยอ้มไหม 4.44 0.50 มาก 
ฐานการเรียนรู้ทอผา้ไหม 4.30 0.64 มาก 

 
        จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกส่้วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะ 

ภาษาองักฤษในหวัขอ้ต่อไปน้ีตามล าดบัคือ การทกัทายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 5.00) ตามดว้ย การ
กล่าวขอบคุณและการกล่าวลา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.92) (4.92) และ การถามและบอกราคา
สินคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.85) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 5  
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้ต่อคู่มือภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการส่ือสาร 

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

1. คู่มือมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.67 0.38 มากท่ีสุด 
2. ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
3. ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.83 0.29 มากท่ีสุด 

4. รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
รวม 4.83 0.24 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้

4.53 0.74 
มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.33 0.81 มาก 
3. เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.46 0.63 มาก 
4. เน้ือหาสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.73 0.59 มากท่ีสุด 
5. คู่มือช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษได ้ 4.60 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.68 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารในดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.83) และดา้นเน้ือหาโดยรวม ก็อยูใ่น
ระดบัมากสุด (X̅ = 4.53) ตามล าดบั 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ท่านมีปัญหาทกัษะภาษาองักฤษหรือไม่ และท่านตอ้งการฝึกทกัษะใดมากท่ีสุด 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการสัมภาษณ์เกือบทุกคนบอกวา่มีปัญหาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะคือ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน ถึงแมจ้ะพูดภาษาองักฤษไดบ้า้ง แต่ก็ไม่มัน่ใจและพูดไม่ถูกหลกัไวยากรณ์ 

ตารางท่ี 4  
ผลการประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้          

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

1. คู่มือมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
2. คู่มือมีภาพประกอบท่ีหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.74 0.15 
มากท่ีสุด 

3. คู่มือมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.62 0.17 มากท่ีสุด 
รวม 4.67 0.12 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
1. คู่มือมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไก ้

4.53 0.82 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้

4.33 0.81 มาก 

3. เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.33 0.96 มาก 
4. ใชภ้าษาถูกตอ้งทั้งดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้าง 4.76 0.62 มากท่ีสุด 
5. ค าแปลภาษาไทยถูกตอ้งและส่ือความหมาย 4.23 0.93 มาก 

รวม 4.44 0.83 มาก 
จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ

ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ในดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.67) และดา้น
เน้ือหาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.44) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5  
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้ต่อคู่มือภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการส่ือสาร 

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

1. คู่มือมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.67 0.38 มากท่ีสุด 
2. ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
3. ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.83 0.29 มากท่ีสุด 

4. รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.92 0.14 มากท่ีสุด 
รวม 4.83 0.24 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้

4.53 0.74 
มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.33 0.81 มาก 
3. เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.46 0.63 มาก 
4. เน้ือหาสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.73 0.59 มากท่ีสุด 
5. คู่มือช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษได ้ 4.60 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.68 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารในดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.83) และดา้นเน้ือหาโดยรวม ก็อยูใ่น
ระดบัมากสุด (X̅ = 4.53) ตามล าดบั 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ท่านมีปัญหาทกัษะภาษาองักฤษหรือไม่ และท่านตอ้งการฝึกทกัษะใดมากท่ีสุด 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการสัมภาษณ์เกือบทุกคนบอกวา่มีปัญหาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะคือ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน ถึงแมจ้ะพูดภาษาองักฤษไดบ้า้ง แต่ก็ไม่มัน่ใจและพูดไม่ถูกหลกัไวยากรณ์ 

ตารางท่ี 4  
ผลการประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของชุมชนท่องเท่ียวบ้านหนองตาไก้          

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

1. คู่มือมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.67 0.18 มากท่ีสุด 
2. คู่มือมีภาพประกอบท่ีหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.74 0.15 
มากท่ีสุด 

3. คู่มือมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.62 0.17 มากท่ีสุด 
รวม 4.67 0.12 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
1. คู่มือมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไก ้

4.53 0.82 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้

4.33 0.81 มาก 

3. เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.33 0.96 มาก 
4. ใชภ้าษาถูกตอ้งทั้งดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้าง 4.76 0.62 มากท่ีสุด 
5. ค าแปลภาษาไทยถูกตอ้งและส่ือความหมาย 4.23 0.93 มาก 

รวม 4.44 0.83 มาก 
จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ

ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ในดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.67) และดา้น
เน้ือหาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.44) ตามล าดบั 
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ค่าเฉล่ีย 4.74 และ 4.67 ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ทั้งสองทกัษะน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพูดคุยส่ือสารเพื่อขายสินคา้ชุมชนใหก้บัชาวต่างประเทศได ้ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ต่าง ๆ เช่น งานวิจยัของ Nuemaihom (2018) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการฝึก
ทกัษะการพูดมากท่ีสุด ( X̅= 4.92) และตามดว้ยทกัษะการฟังดว้ยค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ( X̅= 
4.85) ผลวจิยัของ Yothimat (2015) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทกัษะการพูด (ค่าเฉล่ีย 4.95) และ
ทกัษะการฟัง (ค่าเฉล่ีย 4.76) มีความจ าเป็นมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน และผลวจิยัของ 
Bunyawatthana (1999) ท่ีพบวา่ทกัษะฟังและทกัษะพูดนอกจากจะเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัแลว้ยงั
เป็นทกัษะท่ีมีปัญหาท่ีสุดส าหรับบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

2. กลุ่มตวัอยา่งในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกต้อ้งการฝึกหวัขอ้ภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และภาษาองักฤษเก่ียวกบัฐานเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ 
หวัขอ้เหล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและความเป็นอยูต่ลอดถึง
อาชีพของกลุ่มอยา่ง  ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Saidoung and Pitikornpoungpet  (2017) ท่ี
ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัท่องเท่ียวกบักลุ่มอาชีพ 
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เช่น การให้
ค  าแนะน า การเสนอแนะ และหมวดอาหาร เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั Thipprapha (2014) ท่ีพบวา่
ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการใชท้กัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในระดบัมากท่ีสุดใน
ดา้นการฝึกออกเสียง การเสนอราคาสินคา้ และการอธิบายขั้นตอนการผลิตส่วน ดา้นท่ีความตอ้งการ
พฒันาในระดบัมากคือ 1) ค าศพัทเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์2) การใชค้  าทกัทาย 3) การใชค้  าขอบคุณ  
4) การใชค้  ากล่าวลา 5) การใชค้  ากล่าวตอ้นรับ 6) การกล่าวแสดงความพึงพอใจ และ7) การอธิบาย
ขั้นตอนการผลิต ตามล าดบั  

3.  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการท่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็ก อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X̅ = 4.92) ส่วนรูปแบบอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด ผลการวจิยั
เป็นเช่นน้ี เป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือฯท่ีพกพาไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้านและ
สามารถใชคู้่มือไดต้ลอดในเวลาท่ีสะดวก ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Nuemaihom (2018) ท่ี
พบวา่บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วม
ท่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็กและซีดีเสียง และ Kaewphanchuang (2510) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรมทอ้งถ่ิน

และฟังชาวต่างประเทศไม่ค่อยทนั ไม่คุน้เคยกบัส าเนียงภาษาองักฤษ ส่วนการอ่านและการเขียนไม่
ค่อยไดใ้ชท้ั้งสองทกัษะน้ี กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการพูดมากท่ีสุดเพราะจะไดใ้ชท้กัษะน้ีใน
การขายสินคา้ผา้ไหมและสินคา้ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ใหก้บัชาวต่างประเทศได ้ 

2. ท่านอยากเรียนรู้และฝึกฝนหวัขอ้หรือเน้ือหาภาษาองักฤษอะไรบา้ง เช่น การทกัทาย การ
ขอบคุณ การขายสินคา้ และการพูดเก่ียวกบัฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เป็นตน้ และอยากใหเ้ขียน
ค าศพัทส์รุปไวใ้นส่วนทา้ยของแต่ละบทดว้ย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากบอกวา่อยากฝึกฝนหวัขอ้ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และการ
อธิบายรายการสินคา้ และฐานเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ 

3. ท่านตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารหรือไม่ เพราะอะไร และท่านคิดวา่คู่มือฯ
รูปแบบไหนท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือฯท่ีใชไ้ดส้ะดวก อาจจะเป็นหนงัสือเล่มเล็กๆ หรือแผน่พบัก็ได ้
และอยากใหเ้ขียนค าอ่านภาษาองักฤษพร้อมแปลเป็นภาษาไทยใหด้ว้ย เพราะจะช่วยท าใหอ่้าน
ค าศพัทไ์ด ้และเขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

4. ท่านตอ้งการใหว้ทิยากรมาอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหห้รือไม่ และควรให้
อาจารยช์าวไทยหรือชาวต่างประเทศมาเป็นวทิยากร 

กลุ่มตวัอยา่งอยากใหมี้การจดัอบรมภาษาองักฤษใหอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่วนวทิยากรควรจะมีทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะจะไดฝึ้กฟังหลายๆ ส าเนียง และอยากใหอ้บรมท่ีชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไกเ้ลย เพราะจะไดฝึ้กภาษาองักฤษในสถานท่ีและสถานการณ์จริงๆ  

ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมนั้น กลุ่มตวัอยา่งอยากใหฝึ้กยวุมคัคุเทศก์
ภาษาองักฤษดว้ยเพื่อน าชาวต่างประเทศเท่ียวชมชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ 

 
อภิปรายผล 

ผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ดา้นปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้น

หนองตาไก ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะดว้ยค่าเฉล่ีย 5.00 ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอและไม่มีโอกาสไดส่ื้อสารภาษาองักฤษกบั
ชาวต่างประเทศจริงๆ  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังในระดบัมากท่ีสุดดว้ย
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ค่าเฉล่ีย 4.74 และ 4.67 ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ทั้งสองทกัษะน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพูดคุยส่ือสารเพื่อขายสินคา้ชุมชนใหก้บัชาวต่างประเทศได ้ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ต่าง ๆ เช่น งานวิจยัของ Nuemaihom (2018) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการฝึก
ทกัษะการพูดมากท่ีสุด ( X̅= 4.92) และตามดว้ยทกัษะการฟังดว้ยค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ( X̅= 
4.85) ผลวจิยัของ Yothimat (2015) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทกัษะการพูด (ค่าเฉล่ีย 4.95) และ
ทกัษะการฟัง (ค่าเฉล่ีย 4.76) มีความจ าเป็นมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน และผลวจิยัของ 
Bunyawatthana (1999) ท่ีพบวา่ทกัษะฟังและทกัษะพูดนอกจากจะเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัแลว้ยงั
เป็นทกัษะท่ีมีปัญหาท่ีสุดส าหรับบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

2. กลุ่มตวัอยา่งในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไกต้อ้งการฝึกหวัขอ้ภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และภาษาองักฤษเก่ียวกบัฐานเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ 
หวัขอ้เหล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและความเป็นอยูต่ลอดถึง
อาชีพของกลุ่มอยา่ง  ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Saidoung and Pitikornpoungpet  (2017) ท่ี
ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัท่องเท่ียวกบักลุ่มอาชีพ 
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เช่น การให้
ค  าแนะน า การเสนอแนะ และหมวดอาหาร เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั Thipprapha (2014) ท่ีพบวา่
ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการใชท้กัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในระดบัมากท่ีสุดใน
ดา้นการฝึกออกเสียง การเสนอราคาสินคา้ และการอธิบายขั้นตอนการผลิตส่วน ดา้นท่ีความตอ้งการ
พฒันาในระดบัมากคือ 1) ค าศพัทเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์2) การใชค้  าทกัทาย 3) การใชค้  าขอบคุณ  
4) การใชค้  ากล่าวลา 5) การใชค้  ากล่าวตอ้นรับ 6) การกล่าวแสดงความพึงพอใจ และ7) การอธิบาย
ขั้นตอนการผลิต ตามล าดบั  

3.  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการท่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็ก อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X̅ = 4.92) ส่วนรูปแบบอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด ผลการวจิยั
เป็นเช่นน้ี เป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือฯท่ีพกพาไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้านและ
สามารถใชคู้่มือไดต้ลอดในเวลาท่ีสะดวก ผลวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Nuemaihom (2018) ท่ี
พบวา่บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วม
ท่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็กและซีดีเสียง และ Kaewphanchuang (2510) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรมทอ้งถ่ิน

และฟังชาวต่างประเทศไม่ค่อยทนั ไม่คุน้เคยกบัส าเนียงภาษาองักฤษ ส่วนการอ่านและการเขียนไม่
ค่อยไดใ้ชท้ั้งสองทกัษะน้ี กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการพูดมากท่ีสุดเพราะจะไดใ้ชท้กัษะน้ีใน
การขายสินคา้ผา้ไหมและสินคา้ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ใหก้บัชาวต่างประเทศได ้ 

2. ท่านอยากเรียนรู้และฝึกฝนหวัขอ้หรือเน้ือหาภาษาองักฤษอะไรบา้ง เช่น การทกัทาย การ
ขอบคุณ การขายสินคา้ และการพูดเก่ียวกบัฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เป็นตน้ และอยากใหเ้ขียน
ค าศพัทส์รุปไวใ้นส่วนทา้ยของแต่ละบทดว้ย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากบอกวา่อยากฝึกฝนหวัขอ้ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และการ
อธิบายรายการสินคา้ และฐานเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ 

3. ท่านตอ้งการคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารหรือไม่ เพราะอะไร และท่านคิดวา่คู่มือฯ
รูปแบบไหนท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการคู่มือฯท่ีใชไ้ดส้ะดวก อาจจะเป็นหนงัสือเล่มเล็กๆ หรือแผน่พบัก็ได ้
และอยากใหเ้ขียนค าอ่านภาษาองักฤษพร้อมแปลเป็นภาษาไทยใหด้ว้ย เพราะจะช่วยท าใหอ่้าน
ค าศพัทไ์ด ้และเขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

4. ท่านตอ้งการใหว้ทิยากรมาอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหห้รือไม่ และควรให้
อาจารยช์าวไทยหรือชาวต่างประเทศมาเป็นวทิยากร 

กลุ่มตวัอยา่งอยากใหมี้การจดัอบรมภาษาองักฤษใหอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่วนวทิยากรควรจะมีทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะจะไดฝึ้กฟังหลายๆ ส าเนียง และอยากใหอ้บรมท่ีชุมชนท่องเท่ียว
บา้นหนองตาไกเ้ลย เพราะจะไดฝึ้กภาษาองักฤษในสถานท่ีและสถานการณ์จริงๆ  

ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมนั้น กลุ่มตวัอยา่งอยากใหฝึ้กยวุมคัคุเทศก์
ภาษาองักฤษดว้ยเพื่อน าชาวต่างประเทศเท่ียวชมชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ 

 
อภิปรายผล 

ผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ดา้นปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียวบา้น

หนองตาไก ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะดว้ยค่าเฉล่ีย 5.00 ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอและไม่มีโอกาสไดส่ื้อสารภาษาองักฤษกบั
ชาวต่างประเทศจริงๆ  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังในระดบัมากท่ีสุดดว้ย
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การพฒันาแลว้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) และผลวจิยัของ Suwannathet (2012) ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการ
โฮมสเตยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของคู่มือโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดี
มาก โดยประเมินจาก 1) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 2) ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 3) ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา และ 4) ความเหมาะสมของรูปเล่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
     องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในชุมชนทอ้งถ่ินควรน าผลการวิจยัน้ีไป
จดัท าแผนพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว และพฒันาเป็นหลกัสูตรชุมชน
ผา่นเร่ืองเล่าเป็นภาษาองักฤษเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน การปลูกหม่อน เล้ียงไหม สาว
ไหม ยอ้มผา้ไหม และการทอผา้ไหม เป็นตน้  
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานวตักรรมและรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเก่ียวกบักิจกรรมและต่างๆ ในชุมชนท่องเท่ียว เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว การท า
เกษตร การท านา วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
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ส าหรับบุคลากรท่องเท่ียวตอ้งการส่ือหรืออุปกรณ์ในการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษควรเป็น
หนงัสือเล่มเล็ก หรือหนงัสือพกพา (Pocket book) ท่ีมีขนาดกะทดัรัด และสามารถพกพาติดตวัได ้

4. ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางดา้นรูปเล่มโดยรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  (X̅ = 4.67) และดา้นเน้ือหาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.44) ผลวจิยัท่ีปรากฏเช่นน้ีเป็น
เพราะวา่การพฒันาคู่มือฯไดผ้า่นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือกลุ่มตวัอยา่งใน
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นหนองตาไก ้ขอ้มูลไดม้าผา่นการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของ
กลุ่มตวัอยา่ง และมีการตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Jordan (1997) ท่ีกล่าววา่การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นคือ
ขั้นตอนแรกของการออกแบบหลกัสูตร วธีิการสอน และส่ือต่างๆ  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง Belcher 
(2006) ท่ีกล่าววา่ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะมีขั้นตอนการออกแบบและน าไปทดลองใช้
โดยตอ้งผา่นกระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นก่อน การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นใน
ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในขั้นตอนการตดัสินใจเลือกใชว้ธีิสอน
และเน้ือหาการสอน Nuemaihom (2515) ได้ศึกษาและพฒันานวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ
เพื่อการท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ีปราสาทพนมรุ้ง ผลการวิจยัพบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีค่าเฉล่ีย 4.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  

5. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางดา้นรูปเล่มโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และดา้นเน้ือหาโดยรวม ก็อยูใ่นระดบัมากสุดเช่นเดียวกนั ผลการวจิยัน้ีมี 
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nuemaihom (2015) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ
นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ี
ปราสาทพนมรุ้งในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจใน
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การพฒันาแลว้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) และผลวจิยัของ Suwannathet (2012) ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการ
โฮมสเตยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของคู่มือโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดี
มาก โดยประเมินจาก 1) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 2) ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 3) ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา และ 4) ความเหมาะสมของรูปเล่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
     องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในชุมชนทอ้งถ่ินควรน าผลการวิจยัน้ีไป
จดัท าแผนพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับชุมชนท่องเท่ียว และพฒันาเป็นหลกัสูตรชุมชน
ผา่นเร่ืองเล่าเป็นภาษาองักฤษเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน การปลูกหม่อน เล้ียงไหม สาว
ไหม ยอ้มผา้ไหม และการทอผา้ไหม เป็นตน้  
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานวตักรรมและรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเก่ียวกบักิจกรรมและต่างๆ ในชุมชนท่องเท่ียว เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว การท า
เกษตร การท านา วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
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ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวฯ ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือ
พิจารณารายหมวดพบวา่มีความพึงพอใจต่อรายการอาหารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ



142 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม, จนัทร์สุดา  บุญตรี, จินตนา วชัรโพธิกร และภูริสา วชัเรนทร์วงศ์. (2561).  
ศึกษาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างมส่ีวนร่วมเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพของบุคลากรสู่สากล: กรณีศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รายงาน
ผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

Belcher, D. D. (2006). English for Specific Purposes: Teaching to perceived needs and  
imagined futures in worlds of work, study, and everyday life. A Journal for Teachers  
of English to Speakers of Other Languages and of Standard English as a Second  
Dialect, 40(1), pp. 131-156. 

David, C. (2006). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jordan, R.R. (1997). English for academic purposes: A guide and resource book for  
    teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 
Robert, M. (2015). Globish: How English Became the World's Language. Retrieved on June 3,  

2018 from https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/english-became-
global-language/ 

 
Translated Thai References 
Bunyawatthana, P. (1999). Research report on English needs in tourism business. Chiagmai:  

English Department, Faculty of Humanities, Chiangmai University. [in Thai] 
Buriram Tourism Association. (2013). “Nongtakai” Thai Silk Tourism in Buriram. Retrieved on  

5 June 2018 from https://burirambta.wordpress.com/2013/03/12 [in Thai] 
Kaewphanchuang, S. (2010). Local Innovation Development for English Ability  

Improvement of Tourism Personnel in Thailand and Laos People’s Democratic  
Republic. Thesis, Ph.D. Loei: Loei Rajabhat University. [in Thai] 

Nuemaihom, A. (2015). A Study and Development of Innovation on Tourism English  
Communication for Tourism Personnel at Mueang Tam Sanctuary   
in Chaloemphrakiat District, Buriram Province . (Research Report). Buriram: Buriram  
Rajabhat University. [in Thai] 

พิกุล สายดวง และชญาณ์นนัท ์ ปิติกรพวงเพชร. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาความ 
ตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องกลุ่ม 
อาชีพท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์กรณีศึกษาชุมชนบา้นซะซอม อ าเภอโขงเจียม จงัหวดั 
อุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  
8(1), 284-300. 

สมาคมท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย.์ (2013). “หนองตาไก้” หมู่บ้านท่องเท่ียวไหมบุรีรัมย์. คน้เม่ือ 5 
มิถุนายน 2561 จาก https://burirambta.wordpress.com/2013/03/12 

สมเกียรติ อ่อนวมิล. (2555). การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในภูมิภาคกับอนาคตของไทยใน 
อาเซียน คน้เม่ือ 5 มิถุนายน 2561 จาก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column  

สุนนัทา  แกว้พนัธ์ช่วง. (2553). การพัฒนานวตักรรมท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมความสามารถการใช้ 
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรท่องเท่ียว ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). เลย: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 

ศศิปภา ทิพยป์ระภา. (2557). การศึกษาต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป กรณีศึกษา 
อ าเภอพระนครศรีอยธุยาจังหวดัพระนครศรีอยธุยา. สนบัสนุนโดยส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ (วช.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 

อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ  
ท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท่ีปราสาทพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์   

อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม และพุทธชาด ศรีพฒันสกุล. (2558). การพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเสริม 
           ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับ  
          บุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ีวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  (รายงาน 
           ผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์   
 
 



ROMMAYASAN 143Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม, จนัทร์สุดา  บุญตรี, จินตนา วชัรโพธิกร และภูริสา วชัเรนทร์วงศ์. (2561).  
ศึกษาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างมส่ีวนร่วมเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพของบุคลากรสู่สากล: กรณีศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รายงาน
ผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

Belcher, D. D. (2006). English for Specific Purposes: Teaching to perceived needs and  
imagined futures in worlds of work, study, and everyday life. A Journal for Teachers  
of English to Speakers of Other Languages and of Standard English as a Second  
Dialect, 40(1), pp. 131-156. 

David, C. (2006). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jordan, R.R. (1997). English for academic purposes: A guide and resource book for  
    teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 
Robert, M. (2015). Globish: How English Became the World's Language. Retrieved on June 3,  

2018 from https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/english-became-
global-language/ 

 
Translated Thai References 
Bunyawatthana, P. (1999). Research report on English needs in tourism business. Chiagmai:  

English Department, Faculty of Humanities, Chiangmai University. [in Thai] 
Buriram Tourism Association. (2013). “Nongtakai” Thai Silk Tourism in Buriram. Retrieved on  

5 June 2018 from https://burirambta.wordpress.com/2013/03/12 [in Thai] 
Kaewphanchuang, S. (2010). Local Innovation Development for English Ability  

Improvement of Tourism Personnel in Thailand and Laos People’s Democratic  
Republic. Thesis, Ph.D. Loei: Loei Rajabhat University. [in Thai] 

Nuemaihom, A. (2015). A Study and Development of Innovation on Tourism English  
Communication for Tourism Personnel at Mueang Tam Sanctuary   
in Chaloemphrakiat District, Buriram Province . (Research Report). Buriram: Buriram  
Rajabhat University. [in Thai] 

พิกุล สายดวง และชญาณ์นนัท ์ ปิติกรพวงเพชร. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาความ 
ตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องกลุ่ม 
อาชีพท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์กรณีศึกษาชุมชนบา้นซะซอม อ าเภอโขงเจียม จงัหวดั 
อุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  
8(1), 284-300. 

สมาคมท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย.์ (2013). “หนองตาไก้” หมู่บ้านท่องเท่ียวไหมบุรีรัมย์. คน้เม่ือ 5 
มิถุนายน 2561 จาก https://burirambta.wordpress.com/2013/03/12 

สมเกียรติ อ่อนวมิล. (2555). การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในภูมิภาคกับอนาคตของไทยใน 
อาเซียน คน้เม่ือ 5 มิถุนายน 2561 จาก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column  

สุนนัทา  แกว้พนัธ์ช่วง. (2553). การพัฒนานวตักรรมท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมความสามารถการใช้ 
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรท่องเท่ียว ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). เลย: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 

ศศิปภา ทิพยป์ระภา. (2557). การศึกษาต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป กรณีศึกษา 
อ าเภอพระนครศรีอยธุยาจังหวดัพระนครศรีอยธุยา. สนบัสนุนโดยส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ (วช.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 

อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ  
ท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท่ีปราสาทพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์   

อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม และพุทธชาด ศรีพฒันสกุล. (2558). การพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเสริม 
           ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับ  
          บุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ีวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  (รายงาน 
           ผลการวจิยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์   
 
 



144 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ผู้เขียน 
นายชมพู  อิสริยาวฒัน์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 
โทรศพัท:์ 095-6061188    อีเมล: english18nakhon@gmail.com 

 
Author  

Mr. Chomphu Isariyawat 
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram 31000 
Tel: 095-6061188   Email: english18nakhon@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuemaihom, A. & Sripattanasakul, P. (2015). Innovation Development of Tourism Personnel’s  
English Ability Improvement for Preparation to ASEAN Community at Khao 
Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province  (Research Report). Buriram: 
Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

Nuemaihom, A., Boontree, J., Watcharapotikorn, J. & Watcharenwong, P. (2018).  A Study  
and Development of a Model of Participatory English Communication Innovation to  
Enhance Potential of Personnel to the International: A Case Study of Buriram Rajabhat  
University  Personnel. Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

Onwimon, S. (2012). The use of English and other languages in the region and the future of  
Thailand in ASEAN. Retrieved on 5 June 2018 from  
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column [in Thai] 

Saidoung, P. & Pitikornpoungpet, C. (2017, January-June). Need analysis in English  
communication of ecotourism of a homestay group: A case study of Ban Sa Sorm 
Community, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. Journal of Humanities 
and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University, 8(1), pp.284-300. [in Thai] 

Suwannathet, P. (2012). Creating a Basic English Guidebook for Homestay Entrepreneurs at  
Nathum-Namthaeng Village in Dansai District, Loei Province. Phranakhon Rajabhat  
University Academic Journal. 3(2), pp. 139-149. [in Thai] 

Thipprapha, S. (2014). A prototype study of the competency development of English speaking skills  
for communication via instructional program for small and micro community enterprises 
personnel – SMEs: A case study of Phranakhon Si Ayutthaya District, Ayutthaya 
Province. Funded by the office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and 
the Thailand Research Fund (TRF). [in Thai] 

Yothimat, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication  
for tourism personnel at Muang Tam Sanctuary in Prakhonchai District, Buriram  
Province (Research Report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

 



ROMMAYASAN 145Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ผู้เขียน 
นายชมพู  อิสริยาวฒัน์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 
โทรศพัท:์ 095-6061188    อีเมล: english18nakhon@gmail.com 

 
Author  

Mr. Chomphu Isariyawat 
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram 31000 
Tel: 095-6061188   Email: english18nakhon@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuemaihom, A. & Sripattanasakul, P. (2015). Innovation Development of Tourism Personnel’s  
English Ability Improvement for Preparation to ASEAN Community at Khao 
Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province  (Research Report). Buriram: 
Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

Nuemaihom, A., Boontree, J., Watcharapotikorn, J. & Watcharenwong, P. (2018).  A Study  
and Development of a Model of Participatory English Communication Innovation to  
Enhance Potential of Personnel to the International: A Case Study of Buriram Rajabhat  
University  Personnel. Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

Onwimon, S. (2012). The use of English and other languages in the region and the future of  
Thailand in ASEAN. Retrieved on 5 June 2018 from  
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column [in Thai] 

Saidoung, P. & Pitikornpoungpet, C. (2017, January-June). Need analysis in English  
communication of ecotourism of a homestay group: A case study of Ban Sa Sorm 
Community, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. Journal of Humanities 
and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University, 8(1), pp.284-300. [in Thai] 

Suwannathet, P. (2012). Creating a Basic English Guidebook for Homestay Entrepreneurs at  
Nathum-Namthaeng Village in Dansai District, Loei Province. Phranakhon Rajabhat  
University Academic Journal. 3(2), pp. 139-149. [in Thai] 

Thipprapha, S. (2014). A prototype study of the competency development of English speaking skills  
for communication via instructional program for small and micro community enterprises 
personnel – SMEs: A case study of Phranakhon Si Ayutthaya District, Ayutthaya 
Province. Funded by the office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and 
the Thailand Research Fund (TRF). [in Thai] 

Yothimat, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication  
for tourism personnel at Muang Tam Sanctuary in Prakhonchai District, Buriram  
Province (Research Report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

 



146 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

An Application of the Buddhist ‘Learned-ship’ Principle in promoting English  
Listening and Speaking Skills of Thai EFL University Students 

 
Singkham Rakpa1 

1School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand 
E-mail: s.rakpa@gmail.com 

 

Abstract 
 The study adopted One Group Pretest-Post-test Design (E1/E2) aimed to investigate the 
effectiveness of Buddhist ‘Learned-ship’ principle (Bahusacca) consisting of five processes; 
listening, critical thinking (Analysis), comprehending, retaining, and drills in enhancing listening 
and speaking skills and developing vocabularies in EFL class at the  University in Northern 
Thailand. Forty-six 4th year students majoring in New Media enrolled in ESP Course (146200) in 
the first-semester of the academic year 2017 were the participants. Ten selected videos from 
YouTube related to news and speeches with English subtitle from BBC, MSNBC, Sky News, and 
VOA News were employed as the tools for language practices (language structure/expression and 
lexical set). Pre-test and Post-test and an in-depth interview were employed to assess the 
effectiveness of the Buddhist principle of Learned-ship and participants’ development of listening 
and speaking skills. The quantitative data were analysed using mean score, standard deviation, and 
percentage and the content analysis was used to analyse interview data. The findings revealed that 
the participants’ post-test scores of listening and speaking were higher than that of pre-test scores.  
The participants’ satisfaction with the effectiveness of Buddhist learned-ship principle in 
enhancing their listening and speaking skills was positive. 
 
Keywords: Buddhist principle ‘Learned-ship’, Application, Effectiveness 
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A. Listening skill and its significance  
Listening is listed first before other language skills (LSRW). Naturally and practically it is 

intervened and interrelated with other language skills, speaking, reading, and writing. Among these 
four skills reading began to be recognized its significance in the late nineteenth century after the 
written mode is predominant in language learning in language teaching (Renukadevi, 2014). An 
abbreviation LSRW shown is not just merely given without any significance behind. Listening is 
ranked first as it has great contribution primarily for language expertise. Naturally, before a child 
learns to speak, listening is the first skill to be used. As Renukadevi (2014) points out, listening 
awakens awareness of the language as it is a receptive skill that first develops into a human being. 
Learning to listen to the target language improves language ability. The sound, rhythm, intonation, 
and stress of the language can only be perfectly adapted through listening. Huei-Chun points out 
that listening in a pedagogical term is ‘speech recognition’, ‘speech perception’, ‘speech 
understanding’ and ‘spoken language understanding’’ (Huei-Chun, 1998). 

Nowadays listening as a skill in a language acquisition has been taught for a nearly 
century with different effective methods and strategies. Currently, listening can be taught 
effectively because of varieties of supporting technology that enhance learners listening skills. 
However, listening is still problematic in EFL settings due to varied and unfamiliar accents and 
meanings of words with unclear pronunciation. With such barrier, EFL learners are not able to 
quickly recognize the words or phrases they have just heard. (Ulum, 2015). Listening is off many 
objectives depending upon strategies, Top-down, and Bottom-up strategies. The first strategy 
highly places the listeners’ background knowledge of the topic, the situation or context, the type of 
text, and the language. This includes listening to the main idea, predicting, drawing inferences and 
summarizing. The latter uses texts or text-based, language in the message, that is, the combination 
of sounds, words, and grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include listening for 
specific details, recognizing cognates, recognizing word-order patterns. Moreover, strategic 
listeners also use metacognitive strategies to plan, monitor, and evaluate their listening (The 
National Capital Language Resource Center, 2004). Listening involves mental activity when 

Introduction 
In human communication, which involves basic components context, sender, message, 

medium, receiver and response, listening plays the crucial role as far as the objective of 
communication is concerned. Importantly, listening is not similar to hearing as it needs one’s 
attention to focus on what it is and how is told and also it is active listening. Therefore, good 
listening skills are needed for daily communication. It also benefits to those who utilize listening 
skills in various ways. Remen (2003) quotes Branson’s statement pointing out the significance of 
listening as one of the main factors behind the success of people of Virgin as  
‘Effective listening is a skill that underpins all positive human relationships, spend some time 
thinking about and developing your listening skills – they are the building blocks of success’ 
(skillsyouneed.com) 
“The most basic and powerful way to connect to another person is to listen.  Just listen.  Perhaps 
the most important thing we ever give each other is our attention”. ( Remen, 2013) 

Communication purpose is met when one understands what one listens. This means good 
listening skill has something to do with what is being said, what is left unsaid or only partially said. 
In another word,  in exchange of communication, listening requires good skills, that is active 
listening because it needs the full attention of a good listener to observe speaker’s body languages 
and inconsistencies between verbal and nonverbal messages conveyed by the speaker. 
           Among four skills, humans spend an average of 70% of their time for listening. According 
to Adler et al. (2001), adults spend an average of 70% of their time engaged in some sort of 
communication, of this an average of 45% is spent listening compared to 30% speaking, 16% 
reading, and 9% writing. It is also accorded with Rafael’s work (2015). According to him, it 
should not be difficult to realize the importance of listening because when the amount of time 
spent by adults in daily communication listening occupies about 45 percent of the time adults 
spend in communication whereas speaking accounts for 30 percent, and reading and writing, 
which make up 16 percent and nine percent respectively. In a nutshell, adults spent 45 percent of 
the time for listening, which is higher than other skills. 
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iii) They are confident in their abilities to learn and hence can provide accurate assessments 
of why they are successful learners. 

iv) They think clearly about inaccuracies when a failure occurs during an activity. 
v) Their tactics match the learning task and adjustments are made to reflect changing 

circumstances. 
vi) They perceive themselves as continual learners and can successfully cope with new 

situations. 
              To conclude, the metacognitive strategies make learners’ learning more effective, hence, 
they are able to maximize the information received and thus this can be used to improve their 
listening skills. 
 
B. Oral skills and significance  
 Speaking is a productive skill and one of four language skills and is regarded as the most 
basics of human communication. Therefore, as Lazaraton points out (cited in Celce-Murcia, 2001: 
103), “For most people, the ability to speak a language is synonymous with knowing that language 
since speech is the most basic means of human communication”.  In the same line of thought, 
Bialey and Savage (1994) stated that speaking in FL and SL settings has been viewed as the most 
demanding of four skills. According to Lazaraton (cited in Celce-Murcia, 2001: 103), Hymes’s 
theory of communicative competence (1972) and the practice of communicative language 
teaching,  the teaching of oral communicative skills as a contextualized sociocultural activity has 
become the focal point in many ESL classrooms. Later Canale and Swain (1980) has adapted 
Hymes’s theory and proposed four dimensions of ability to communicative in language or 
communicative competence; grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse 
competence and strategic competence. Communicative competence, then, has the significant role 
to play in ESL and EFL classrooms. There are many ways to promote oral skills in ESL/EFL 
scenario. Lazaraton (cited in Celce-Murcia, 2001, p.103) lists major types of speaking activities 
consisting of discussion, speeches, role play, conversation, audiotaped oral dialogue journals, and 

aspects of listening strategies, Top-down, and Bottom-up strategies are taken into close 
consideration. The mental activity involves directly with listening for the main idea, predicting, 
drawing inferences and summarizing, specific details, recognizing cognates, recognizing word-
order patterns. As Renukadevi (2014) points out, listening is not similar to other language skills as 
it is felt comparatively much difficult by the learners and as it has all its interrelated sub-skills such 
as receiving, understanding, remembering, evaluating, and responding. Listening process takes 
place in five stages of hearing (receiving), understanding (learning), remembering (recalling), 
evaluating (judging), and responding (answering) (Tyagi, 2013)  
 More importantly, the third type of listening strategy that can be used by strategic listeners 
is metacognitive strategies. This strategy involves mental activity to plan, monitor, and evaluate 
their listening. At this stage  “listening comprehension is not constrained either to top-down or 
bottom-up processing, but it should be an interactive, interpretive process where listeners apply 
both their prior knowledge and linguistic knowledge in understanding messages” 
(Renukadevi,2014,pp.61-62). According to Ridley et al. (1992), metacognitive development can be 
described as conscious development in one’s metacognitive abilities, such as the move to greater 
knowledge, awareness and control of one’s learning, selecting strategies, and monitoring the 
progress of learning, correcting errors, analyzing the effectiveness of learning strategies, and 
changing learning behaviors and strategies when necessary. Anderson (2002) states that the use of 
metacognitive strategies activates one is thinking and leads to improved performance in learning in 
general. Mendelsohn (1998) indicates the advantage of metacognitive strategies that can train the 
language learner to cope with the demands of listening.    

Wenden (1998) also points out advantages of metacognitive strategies to learners who use 
their metacognitive abilities as follows:  

i) Learners become more strategic.  
ii) Progress in learning is faster with improved quality and speed of their cognitive 

development.  
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sources of knowledge in Buddhism. The famous statement from the Khuddaka Nikaya, one of the 
Buddhist texts, emphasizes the significance of listening as  

‘ Sussusam labhatepannam-  
Well and attentive listening is conducive to knowledge.  
There are 38 high blessings in Buddhism. One of them is the advantage of learned-ship 

from listening or knowledge gained from great information that one attentively listens. One who 
attentively listens to the number of information and can utilize them for oneself and other is called 
‘Bhahusutta’ and such ability is also called ‘ bhahusacca’.  The Buddha once preached the 
qualities of a learned person to his disciples. They are: 

1) Bahusuta - having heard or learned many ideas 
2) Dhata - having retained or remembered them 
3) Vacasa paricita-having frequently practiced them verbally; having consolidated  

them by word of mouth 
4) Manasanupekkhita- having looked over them with the mind 
5) Ditthiya supatividdha - having thoroughly penetrated them by the view 

(A.III.112) 
The above five qualities of a learned person are also applicable to language acquisition as 

some modern language teaching strategies are similar to the Buddhist principle as well.  The above 
processes can be applied to language learning as explained below: 

1) Language learners  gather information from assigned digital /audio devices by  attentive 
or active listening  

2) Language learners  retain  or remember  important ideas or point  after attentively 
listening 

3) Language learners  frequently practiced them verbally; having consolidated them by 
word of mouth (Drills)  

4) Language learners look at what they listen with the mind in the analytical way or  
critical thinking. 

other accuracy-based activities.  For ELT sources of listening, activities like story-telling, drama, 
dialogue, music, listening to the radio, films, and telephone are recommended (Andrade, 2006: 
18). 
 
C. Buddhist principle of learning and listening 

Buddhism arose in India 2600 years ago with two main sects, Theravada and Mahayana. 
Both sects follow the same doctrines and doctrines preached by the Buddha, the founder of 
Buddhism. Buddha’s teachings give advantages to people at various levels. Buddhists are taught to 
train themselves with moral teachings to attain the final liberation. Education and learning are said 
to be one of the distinctive characteristics of Buddhism. Every Buddhist is called a student or 
Sikkha. Buddhists are given Threefold Training called Trisikkha consisting of (i) moral, (sila), (ii) 
concentration (samadhi), and Insight (panna). Wisdom or panna is the highest training in 
Buddhism. According to Buddhism, one can achieve wisdom via various processes or ways. 
Wisdom in Buddhism can be attained through listening (suta-maya paññā), wisdom or knowledge 
based on thinking (Cintā-maya-paññā), and wisdom through cultivation (bhāvanā,maya paññā) 
(DN 3:219; Vbh 324).  

Wisdom from listening in Buddhist context means wise listening to Dharma teachings, 
which is “wisdom through listening. As we become wiser through such listening or reading, such 
wisdom, too, matures, so that we are able to relate the teachings together, and realize certain truths, 
or see them more clearly, by ourselves. However, the most important kind of learning is “wisdom 
through cultivation,” which is a direct experience of true reality when our minds are calm and 
clear. 
          Listening skill plays a significant role in Buddhism so far as human education is concerned.  
Various teachings of the Buddha also focus on worldly skills that Buddhists should possess. One 
of them is listening. Listening, according to Buddhism, is not just hearing, but attentive listening or 
active listening. Good listeners in Buddhism are required to lend their ears to attentively listen to 
gain main idea and details of what is told. Listening is so important that it is one of the three 
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           The research questions are as follows: 
1. Can the application of the Buddhist ‘Learned-ship’ principle (Bahusacca) enhance the 

listening and speaking skills of EFL University students at a university in the North of Thailand?  
2. What are the students’ opinions towards the effectiveness of the Buddhist ‘Learned-ship’ 

principle in enhancing their listening and speaking skills?   
 
Research Methodology 
      This is a classroom action research (CAR) with a mixed method study and research designed 
was One Group Pretest- Post-test Design.   

T1 representing pre-assessment prior to language development 
X representing the implementation of the Buddhist principle  
T2representing Post assessment (language development) 

The above designed used E1 and E2 formula proposed by Promwong (2002) to analyze 
the effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship. E1 represents the 
effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship’ whereas E2 is used to assess the 
effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship’.    
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2)  Pre-test and post-test  
 The content of the test consists of knowledge of English on words, accent, structures, and 

expression. The overall holistic criteria with 100 scores are given for listening and speaking 
assessment (see appendix). The standardized criteria as determined are 75/75. Participants were 
given listening to the selected video first, and then they were given a speaking test based on the 
same video.  Scores from pre-test were analysed and tabulated in percentage and average.  The 
post-test was given again after the implementation of the Buddhist ‘Learned-ship’ principle with 
the same criteria.              

3)  In-depth interview  
             With regard to In-depth interview, after ten weeks, 10 of participants were voluntarily 
interviewed. They were asked about their opinions on the Buddhist ‘Learned –ship’ principle in 
enhancing their listening and speaking. 

 
Data Collection 
The ESP course lasted 3 hours. After the usual English course was conducted for 2 hours, 

the experimental study was conducted in the third hour of the course. 
1. Participants were given the pre-test based on one of the clips used in this study. The  

content of the test consists of knowledge of English on words, accent, structures, and expression. 
2. They were given the process of Buddhist ‘Learned-ship’ principle with full strict  

practices. 
3. They were given the first video clip from VOA News (very slow and simple) to watch and  

listen for the first language learning according to the Buddhist principle processes. They were 
advised to watch and listen to the clip and they were also allowed to write or make any notes while 
they are doing activities. They were advised to pay attention to (1) pronunciation or accent, (2) 
words, and (3) expressions.  

4. They were asked about the content of the clip such as words, expression, pronunciation and  

Samples 
Forty-six 4th year students majoring in New Media enrolled in ESP Course (146200) in 

the first-semester academic year 2017 were the research participants. The participants were, 
according to the curriculum, assigned to enroll 12 units of English language, which are four 
English subjects consisting of English foundation I-II, Academic reading and writing, and English 
for Specific Purposes. This means non-English major students are required to study 12 units of 
English language in their 4-year course. Their English foundation is sufficient to be enhanced with 
this application of Buddhist principle ‘Learned-ship.’  

 
Research Instruments 

1) Ten selected short clips related to news and social news from Learn English Through 
New | BBC News, MSNBC, Sky News, VOA News and Obama’s speeches with English subtitles 
as shown below were employed as the tools for language practice (language structure/ 
pronunciation/accent /expression and lexical set).  The length of the Videos is not fixed. These 
videos are uploaded to https://www.youtube.com. British and American accents are both main 
focus.  List of ten selected videos is given below. 
1. https://www.youtube.com/watch?v=pnnDz1DBUKo 
2. https://www.youtube.com/watch?v=WAbxEIrpHCY 
3. https://www.youtube.com/watch?v=h37x9Mmmyjs 
4. https://www.youtube.com/watch?v=aNl-DTQVWQU 
5. https://www.youtube.com/watch?v=m5bQRmqmz1I 
6. https://www.youtube.com/watch?v=yARiNbzUaoM 
7. https://www.youtube.com/watch?v=qiINv9oFf3U 
8. https://www.youtube.com/watch?v=IPjH_vuoHLo 
9. https://www.youtube.com/watch?v=Yb1Pr0ZKCVE 
10. https://www.youtube.com/watch?v=1fK0TIE4HxQ 
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Research Results 
               Findings in this study are divided into two parts; quantitative data and qualitative one.  

Quantitative data 
Findings revealed that listening and speaking skills of the participants were noticeably 

improved and Buddhist principle of learned-ship was highly effective in enhancing listening and 
speaking skills along with vocabulary retention as shown from the following findings; 

 
Table 1   
Summary of    listening scores of pretest and posttest   

 The above table 1-2 shows that the application of Buddhist principle was effective in terms 
of enhancing listening skill. The post-test score in listening was higher than that of the scores of the 
pre-test as clearly presented in average, standard deviation and percentage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score Number of 
students 

 
Full score 

 

Obtained 
score 

 
Average 

S.D. % 

Pretest score (E1) 46 4600 2267 49.28 6.02 49.28 

Posttest Score (E2) 46 4600 3586 77.96 8.50 77.96 



they are requested to speak and pronounce the words they can remember. Then, they were asked to 
use the Buddhist principle process.  Repetition of the same clip is the heart of listening skills 
according to Buddhist principle ‘Learned-ship).  

5. Participants were told to watch and listen to the clip repeatedly as many as possible at home  
or through their smart mobile phone. They were asked to give pronunciation and meaning of words 
in the following week.  

6. The rest of the videos were used in the same pattern for 10 weeks.   
7. The post-test was administered.  

Regarding Pre-test and post-test process, participants were given the pre-test based on one 
of the clips used in this study. The content of the test consists of knowledge of English on words, 
accent, structures, and expression. The overall holistic criteria with 100 scores are given for 
listening and speaking assessment (see appendix). The standardized criteria as determined are 
75/75.Participants were given listening from the selected video first, and then they were given 
speaking test based on the same video.  Scores from pre-test were analyzed and tabulated in 
percentage and average.  The post-test was given again after the implementation of the Buddhist 
‘Learned-ship’ principle with the same criteria.               
  With regard to In-depth interview, after ten weeks, 10 of participants were voluntarily 
interviewed. They were asked about their opinions on the Buddhist ‘Learned –ship’ principle in 
enhancing their listening and speaking. 

 
Data Analysis 

 Data in this study consist of two types; quantitative data, pre-test and post-test, and 
qualitative data obtained from the interview. The first type of data was analyzed with descriptive 
statistics, average, percentage, and standard deviation and was tabulated. The data from the 
interview was analyzed using content analysis. 
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do many language drills. Listen once only is not enough, according to Buddhist principle on 
learned-ship. Repetition on listening helps us think critically and make them comprehend some 
contents of the video, some words, pronunciation, and expression. Their process of learning 
language based on Buddhist principle starts from listening (many times), then their mental activity 
such as analysis followed by memorization and verbal drilling language forms.  
 
2. The heart of principle for language development 
 According to students’ opinions, Buddhist principles on ‘learned-ship gave them a lot for 
training speaking skills. That is the repeated listening. They listen to words with right 
pronunciation with a clear accent in slow speed of speaking. The speed of speaking is so slow that 
they can get familiar with words and expressions although they do not understand the meaning of 
words. From the slow speed of speaking, they can speak after or imitate pronunciation or accent. 
After two or three videos we listen, they can learn lots of things. They know how to pronounce. 
Then, they try to find the meanings of each word unfamiliar to them in a dictionary. After knowing 
the meaning and they can say those words, they memorize them and they can use them for a 
certain extent. Their exploration was as follows:   
 
[Listening      think      analyzing      interpreting    drills     retaining    for future use] 

They can also listen to speaking speed by native speakers although they do not understand 
all. Their teacher advises and recommends them to watch soundtrack movies. 
 
Discussion 

The following points based on the research results were discussed: 
        Quantitative data 
         Results in quantitative data indicated the positive effects of the application of Buddhist 
principle in terms of enhancing listening skill. According to Buddhist principle on the significance 
of listening, only well and attentive listening can lead to knowledge. In the process of listening 

Table 2   
Summary of    speaking scores of pretest and posttest 

 
The above comparative table 2 shows that the application of Buddhist principle was 

effective in terms of enhancing speaking skills. The post-test score in listening was higher than that 
of the scores of the pre-test as clearly presented in average, standard deviation and percentage. 

 
Qualitative data 
The qualitative data obtained from an in-depth interview. Ten participants were voluntarily 

interviewed with questions given below. The answers given by ten participants were analyzed and 
grouped into overall themes according to the questions. 
 

1. The students’ listening skills after following the processes of Buddhist principle on 
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 The students generally are afraid of learning English. They have fear to make mistakes. 
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we have no motivation to listen any further. They have never listened to something repeatedly with 
critical analysis of what they listen. They rarely note down what we listen. They usually rarely pay 
attention to what they listen. This Buddhist method trains them to know how to listen, think 
critically about ideas and contents of what they were assigned to listen. After they critically 
analyze, they know that our memory starts working. For example, they start speaking practice and 

Score Number of 
students 

 
Full score 

 

Obtained 
score 

 
Average 

S.D. % 

Pretest score (E1) 46 4600 2296 49.91 6.45 49.91 

Posttest Score (E2) 46 4600 3586 77.15 7.98 77.15 





ROMMAYASAN 161Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

do many language drills. Listen once only is not enough, according to Buddhist principle on 
learned-ship. Repetition on listening helps us think critically and make them comprehend some 
contents of the video, some words, pronunciation, and expression. Their process of learning 
language based on Buddhist principle starts from listening (many times), then their mental activity 
such as analysis followed by memorization and verbal drilling language forms.  
 
2. The heart of principle for language development 
 According to students’ opinions, Buddhist principles on ‘learned-ship gave them a lot for 
training speaking skills. That is the repeated listening. They listen to words with right 
pronunciation with a clear accent in slow speed of speaking. The speed of speaking is so slow that 
they can get familiar with words and expressions although they do not understand the meaning of 
words. From the slow speed of speaking, they can speak after or imitate pronunciation or accent. 
After two or three videos we listen, they can learn lots of things. They know how to pronounce. 
Then, they try to find the meanings of each word unfamiliar to them in a dictionary. After knowing 
the meaning and they can say those words, they memorize them and they can use them for a 
certain extent. Their exploration was as follows:   
 
[Listening      think      analyzing      interpreting    drills     retaining    for future use] 

They can also listen to speaking speed by native speakers although they do not understand 
all. Their teacher advises and recommends them to watch soundtrack movies. 
 
Discussion 

The following points based on the research results were discussed: 
        Quantitative data 
         Results in quantitative data indicated the positive effects of the application of Buddhist 
principle in terms of enhancing listening skill. According to Buddhist principle on the significance 
of listening, only well and attentive listening can lead to knowledge. In the process of listening 

Table 2   
Summary of    speaking scores of pretest and posttest 

 
The above comparative table 2 shows that the application of Buddhist principle was 

effective in terms of enhancing speaking skills. The post-test score in listening was higher than that 
of the scores of the pre-test as clearly presented in average, standard deviation and percentage. 

 
Qualitative data 
The qualitative data obtained from an in-depth interview. Ten participants were voluntarily 

interviewed with questions given below. The answers given by ten participants were analyzed and 
grouped into overall themes according to the questions. 
 

1. The students’ listening skills after following the processes of Buddhist principle on 
‘Learned-ship’ 

 The students generally are afraid of learning English. They have fear to make mistakes. 
Their listening skill is rather poor, especially English. They listen but they cannot understand, then 
we have no motivation to listen any further. They have never listened to something repeatedly with 
critical analysis of what they listen. They rarely note down what we listen. They usually rarely pay 
attention to what they listen. This Buddhist method trains them to know how to listen, think 
critically about ideas and contents of what they were assigned to listen. After they critically 
analyze, they know that our memory starts working. For example, they start speaking practice and 

Score Number of 
students 

 
Full score 

 

Obtained 
score 

 
Average 

S.D. % 

Pretest score (E1) 46 4600 2296 49.91 6.45 49.91 

Posttest Score (E2) 46 4600 3586 77.15 7.98 77.15 





162 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

Buddhist principle also, to some extent, helps them learn new vocabulary and retain for the future 
use. The same process can be employed with other skills like reading and writing as the process of 
the Buddhist principle can enhance the said skills as well. The nutshell of the Buddhist principle 
‘Learned–ship’ lies in mental activity along with learners’ persistent practice with understanding. 
 
Recommendations    

 This study was conducted employing the Buddhist principle focusing on two skills, 
listening and speaking. It is advisable to use the principle with other language skills. 
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Conclusion 
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questions 
completed.  

completing all 
the questions.  

Listening for 
details 

The student was 
unable to grasp 
specific details 
when listening 
and did not 
include them in 
the answers.  

Although the 
student showed a 
limited ability to 
listen for details, 
specific 
information was 
occasionally 
included. 

The student 
was able to 
include most 
specific 
information 
and details in 
his/her 
answers.  

The student 
included all 
the specific 
information 
and details in 
his/her 
answers.  

 

Accuracy of 
answers 

The student's 
answers were 
mostly left out or 
unrelated to the 
information 
given.  

The student 
included a small 
amount of 
information, 
inaccurate.  

Answers were 
mostly 
accurate with 
an only a few 
errors.  

The content 
was always 
accurate and 
related to the 
information 
given.  

 

Excerpted and adapted from https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L95572& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listening Rubric for Pretest and Posttest 
Direction: Students will LISTEN to a series of spoken directions and/or information in VOA 
News Video in order to complete a word, words, phrases, sentences, expression   ( 100 points) 
 
 
 

Aspects Area of concern 
1-25  pts 

Needs work 
26-50  pts 

Good 
51-75 pts 

Very good 
76-100 pts 

Total  
points  
 

Ability to 
focus 

The student was 
not able to 
concentrate on 
the listening task 
and was easily 
distracted and 
inattentive. 

The student 
found it difficult 
to concentrate on 
the listening task 
but was able to 
attend 
occasionally.  

The student 
was mostly 
attentive and 
usually able to 
listen with 
good 
concentration.  

The student 
was able to 
concentrate 
fully and listen 
very 
attentively 
throughout the 
assessment.  

 

General 
understanding 

The student did 
not understand 
enough 
vocabulary or 
information to 
answer the 
questions.  

 
While the 
student did not 
understand a lot 
of the vocabulary 
and information, 
he/she was able 
to complete 
some of the 
questions.  

The student 
showed a 
good general 
understanding 
of the 
vocabulary 
and 
information, 
with most 

 
The student 
showed a very 
good general 
understanding 
of all 
vocabulary 
and 
information, 

 



ROMMAYASAN 167Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

questions 
completed.  

completing all 
the questions.  

Listening for 
details 

The student was 
unable to grasp 
specific details 
when listening 
and did not 
include them in 
the answers.  

Although the 
student showed a 
limited ability to 
listen for details, 
specific 
information was 
occasionally 
included. 

The student 
was able to 
include most 
specific 
information 
and details in 
his/her 
answers.  

The student 
included all 
the specific 
information 
and details in 
his/her 
answers.  

 

Accuracy of 
answers 

The student's 
answers were 
mostly left out or 
unrelated to the 
information 
given.  

The student 
included a small 
amount of 
information, 
inaccurate.  

Answers were 
mostly 
accurate with 
an only a few 
errors.  

The content 
was always 
accurate and 
related to the 
information 
given.  

 

Excerpted and adapted from https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L95572& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listening Rubric for Pretest and Posttest 
Direction: Students will LISTEN to a series of spoken directions and/or information in VOA 
News Video in order to complete a word, words, phrases, sentences, expression   ( 100 points) 
 
 
 

Aspects Area of concern 
1-25  pts 

Needs work 
26-50  pts 

Good 
51-75 pts 

Very good 
76-100 pts 

Total  
points  
 

Ability to 
focus 

The student was 
not able to 
concentrate on 
the listening task 
and was easily 
distracted and 
inattentive. 

The student 
found it difficult 
to concentrate on 
the listening task 
but was able to 
attend 
occasionally.  

The student 
was mostly 
attentive and 
usually able to 
listen with 
good 
concentration.  

The student 
was able to 
concentrate 
fully and listen 
very 
attentively 
throughout the 
assessment.  

 

General 
understanding 

The student did 
not understand 
enough 
vocabulary or 
information to 
answer the 
questions.  

 
While the 
student did not 
understand a lot 
of the vocabulary 
and information, 
he/she was able 
to complete 
some of the 
questions.  

The student 
showed a 
good general 
understanding 
of the 
vocabulary 
and 
information, 
with most 

 
The student 
showed a very 
good general 
understanding 
of all 
vocabulary 
and 
information, 

 



168 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

Vocabulary Rich, precise 
and impressive 
usage of 
vocabulary 
words learned in 
class and 
beyond of class. 

Student utilized 
the words 
learned in class, 
in an accurate 
manner for the 
situation given. 

The student was 
able to use broad 
vocabulary words 
but was lacking, 
making him/her 
repetitive and 
cannot expand on 
his/her ideas. 

The student had 
inadequate 
vocabulary words 
to express his/her 
ideas properly, 
which hindered 
the students in 
responding. 

Fluency Speech is 
effortless and 
smooth and with 
speed that 
comes close to 
that of a native 
speaker. No 
hesitancy or 
rephrasing. 

Speech is 
mostly smooth 
but with some 
hesitation and 
unevenness 
caused primarily 
by rephrasing 
and groping for 
words.  

Speech is slow 
and often hesitant 
and irregular. 
Sentences may be 
left uncompleted, 
but the student is 
able to continue.  

Speech is very 
slow, stumbling, 
nervous, and 
uncertain with 
responses. 
Difficult for a 
listener to 
understand.  

Effort  excellent  Good Fair  Poor  
Adapted from http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L47B46 
 
Author 

Dr. Singkham Rakpa 
School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand 
E-mail:s.rakpa@gmail.com 

 
 

 

Speaking Rubric for Pretest and Posttest  
Criteria 4 

Excellent (76-
100 point) 

3 
Good (51-75 

point) 

2 
Satisfactory (26-
50 point) 

1 
Needs 

Improvement (1-
25 point) 

Grammar The student was 
able to express 
his/her ideas 
with ease in 
proper sentence  
grammar 
structure  

The student was 
able to express 
his/ her ideas 
fairly with 
grammatical 
mistakes and 
can correct 
himself/herself. 

The student was 
able to express 
his/her ideas 
adequately with  
often 
inconsistencies in 
sentence structure  

The student was 
difficult to 
understand and 
had a hard time 
communicating 
his/ her ideas 
because of 
grammar 
mistakes. 

Pronunciation Pronunciation 
was very clear 
and easy to 
understand. No 
errors in 
pronunciation 
impeding 
comprehension. 

Pronunciation 
was good and 
did not interfere 
with 
communication. 
A few errors in 
pronunciation 
rarely hinder 
comprehension. 

The student was 
slightly unclear 
with 
pronunciation at 
times but 
generally is fair. 
Occasional 
pronunciation 
errors cause 
certain confusion 
or 
misunderstanding. 

The student was 
difficult to 
understand, quiet 
in speaking, 
unclear in 
pronunciation. 
Frequent 
pronunciation 
errors cause 
consistent 
confusion or 
misunderstanding. 
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listener to 
understand.  

Effort  excellent  Good Fair  Poor  
Adapted from http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L47B46 
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Speaking Rubric for Pretest and Posttest  
Criteria 4 

Excellent (76-
100 point) 

3 
Good (51-75 

point) 

2 
Satisfactory (26-
50 point) 

1 
Needs 

Improvement (1-
25 point) 

Grammar The student was 
able to express 
his/her ideas 
with ease in 
proper sentence  
grammar 
structure  

The student was 
able to express 
his/ her ideas 
fairly with 
grammatical 
mistakes and 
can correct 
himself/herself. 

The student was 
able to express 
his/her ideas 
adequately with  
often 
inconsistencies in 
sentence structure  

The student was 
difficult to 
understand and 
had a hard time 
communicating 
his/ her ideas 
because of 
grammar 
mistakes. 

Pronunciation Pronunciation 
was very clear 
and easy to 
understand. No 
errors in 
pronunciation 
impeding 
comprehension. 

Pronunciation 
was good and 
did not interfere 
with 
communication. 
A few errors in 
pronunciation 
rarely hinder 
comprehension. 

The student was 
slightly unclear 
with 
pronunciation at 
times but 
generally is fair. 
Occasional 
pronunciation 
errors cause 
certain confusion 
or 
misunderstanding. 

The student was 
difficult to 
understand, quiet 
in speaking, 
unclear in 
pronunciation. 
Frequent 
pronunciation 
errors cause 
consistent 
confusion or 
misunderstanding. 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีคือ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากร
สายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์2) เพื่อพฒันารูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วมส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
รูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีพฒันาข้ึน  ประชากรคือ
บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรี จ  านวน 359 คน กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย
บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 120 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  รูปแบบ
นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ แบบประเมินนวตักรรม และ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ 1) บุคลากรสายสนบัสนุนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยต์อ้งการนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็กอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.59 และตามดว้ยซีดีเสียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.54 
และวดีิโอเทป อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 2) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการหวัขอ้
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etc. 3) For an evaluation of the English communication innovation for the support personnel, the 
experts evaluated the innovation at the highest level with the average of 4.34 in overall aspect. 
When considering in each aspect, it was found that a content aspect was at a high level with the 
average of 4.38, followed by an English audio CD at a high level with the average of 4.34, as well 
as a booklet with the average of 4.25, respectively. 4) Regarding their satisfaction with the English 
communication innovation, they had overall satisfaction at the highest level with the average of 
4.53. When considering in each aspect, it was found as follows: a booklet aspect was at the highest 
level with the average of 4.62, a content aspect was at the highest level with the average of 4.53, 
and an English audio CD aspect was at a high level with the average of 4.44, respectively. 

 
Keywords: innovation model, English communication, English potential 
 
บทน า 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีหลายประเทศทัว่โลกใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทั้งในฐานะเป็น
ภาษาท่ีสอง (Second language) และภาษาต่างประเทศ (Foreign language) บางประเทศไดใ้ช้
ภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการ (Official language) (Naunton, 2005: 7) นอกจากนั้น 
ประชาชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ก็ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาในการท างานอีกดว้ย
ตามท่ีระบุไวใ้นกฏบตัรอาเซียน (ASEAN charter) ขอ้ท่ี 34 วา่ The working language of ASEAN 
shall be English ส าหรับประเทศไทยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Foreign language) และ
เป็นภาษาท่ีคนไทยใชม้ากกวา่ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ (Kullawanit & Surasiansang, 2006: 14) การใช้
ภาษาองักฤษในประเทศไทยเป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ การคา้
การลงทุน งานวชิาการ และวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีซ่ึงเน้ือหาของภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะน้ีถูกออกแบบมาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งดา้นหวัขอ้และเน้ือหา และมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของ Hitchinson and Waters (1988: 18-19) กล่าววา่ภาษาองักฤษเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะมุ่งเนน้ไปท่ีความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงอาจจะเป็นความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
และเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะกลุ่ม  

ภาษาองักฤษตามหนา้ท่ีการงานและความรับผดิชอบของแต่ละคน เช่น การขอความช่วยเหลือ การ
โทรศัพท์ และ การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา เป็นตน้ 3) ด้านการประเมินนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.38 ตาม
ดว้ยดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.34 และดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.25 ตามล าดบั 4) ดา้นความพึงพอใจต่อนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ 
บุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจต่อนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.62 ตามดว้ยดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.53 และดา้นซีดี
เสียงภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.44 ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบนวตักรรม, การส่ือสารภาษาองักฤษ, ศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษ 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study problems and needs in using English of 
Buriram Rajabhat University (BRU) support personnel, 2) to develop a model of participatory 
English communication innovation for the support personnel, and 3) to study satisfaction with the 
developed model. The population were 359 support personnel. The samples were 120 people 
selected by a purposive sampling method. The tools used to collect data were a questionnaire, 
group discussion, a model of English communication innovation, an innovation evaluation form, 
and a satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed by using the descriptive 
statistics i.e., percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were analyzed via 
content analysis. The results revealed that 1) the support personnel needed the participatory 
English communication innovation in a form of a booklet at the highest level with the average of 
4.59, in a form of audio CD at the highest level with the average of 4.54, and in a form of video at 
a high level with the average of 3.82, respectively. 2) They needed English topics in line with their 
jobs and responsibilities such as asking for help, telephoning, and saying thank you and good bye, 
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etc. 3) For an evaluation of the English communication innovation for the support personnel, the 
experts evaluated the innovation at the highest level with the average of 4.34 in overall aspect. 
When considering in each aspect, it was found that a content aspect was at a high level with the 
average of 4.38, followed by an English audio CD at a high level with the average of 4.34, as well 
as a booklet with the average of 4.25, respectively. 4) Regarding their satisfaction with the English 
communication innovation, they had overall satisfaction at the highest level with the average of 
4.53. When considering in each aspect, it was found as follows: a booklet aspect was at the highest 
level with the average of 4.62, a content aspect was at the highest level with the average of 4.53, 
and an English audio CD aspect was at a high level with the average of 4.44, respectively. 
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โทรศัพท์ และ การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา เป็นตน้ 3) ด้านการประเมินนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.38 ตาม
ดว้ยดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.34 และดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมาก
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ระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study problems and needs in using English of 
Buriram Rajabhat University (BRU) support personnel, 2) to develop a model of participatory 
English communication innovation for the support personnel, and 3) to study satisfaction with the 
developed model. The population were 359 support personnel. The samples were 120 people 
selected by a purposive sampling method. The tools used to collect data were a questionnaire, 
group discussion, a model of English communication innovation, an innovation evaluation form, 
and a satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed by using the descriptive 
statistics i.e., percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were analyzed via 
content analysis. The results revealed that 1) the support personnel needed the participatory 
English communication innovation in a form of a booklet at the highest level with the average of 
4.59, in a form of audio CD at the highest level with the average of 4.54, and in a form of video at 
a high level with the average of 3.82, respectively. 2) They needed English topics in line with their 
jobs and responsibilities such as asking for help, telephoning, and saying thank you and good bye, 
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บุคลากรท่ีเป็น 1) ขา้ราชการ จ านวน 117 คน  2) พนกังานราชการ จ านวน 36 คน 3) พนกังาน
มหาวทิยาลยั จ านวน 477 คน 4) ลูกจา้งประจ า จ  านวน 9 คน และ 5) บุคลากรสายอ่ืนๆ จ านวน  
143 คน จากการส ารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยใ์นการเขา้สู่ 
ความเป็นนานาชาติ เบ้ืองตน้พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน มีความสามารถทางภาษาองักฤษอยูใ่น
ระดบัตน้ และมีความตอ้งการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัได ้

ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท าวจิยั เร่ือง “ศึกษาและพฒันา
รูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรสู่สากล: 
กรณีศึกษาบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย”์ ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะช่วย
ส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษใหก้บับุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมยเ์พื่อเขา้สู่ความเป็นนานาชาติในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏับุรีรัมย ์ 

2. เพื่อพฒันารูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วมส าหรับบุคลากรสาย
สนบัสนุน และ  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วม
ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีพฒันาข้ึน  

  
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรคือบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรี จ  านวน 359 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 120 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถาม 100 คน และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 20 คน การคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบ
บนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion form) 3) รูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร

นวตักรรมคือการน าวธีิ แนวคิด หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ เขา้มาใชแ้ละเปล่ียนแปลงวธีิเดิม
กลบัมาพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ หรือน าวธีิการท่ีคิดวา่ไม่ใชแ้ลว้กลบัมาพฒันาข้ึนใหม่แลว้ใช ้
อีกคร้ังเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน 
อีกดว้ย (Sophirak, 2003; Wattanatham, 2011) การพฒันานวตักรรมสามารถน ามาปรับใชก้บัเพื่อ 
การออกแบบหลกัสูตรได ้6 ขั้นตอนคือ 1) การส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน 2) การระบุ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใหช้ดัเจนตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 3) การเลือกพฒันาหลกัสูตรท่ี
ตรงตามความตอ้งการนั้น 4) การลงมือผลิตหลกัสูตร 5) การน าหลกัสูตรไปใช ้และ 6) ประเมินผล
หลกัสูตร (Yalden, 1996) นวตักรรมทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมความสามารถการใชภ้าษาองักฤษสร้างและ
พฒันาข้ึนโดยการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษ
ในอาชีพต่างๆ ของบุคลากร และการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างนวตักรรม
ทอ้งถ่ิน โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุม ในการสร้างนวตักรรมทอ้งถ่ินนั้นมี
ขั้นตอนดงัน้ีคือสร้างนวตักรรมทอ้งถ่ินฉบบัร่าง และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเพื่อให้
ไดน้วตักรรมทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (Kaewpanchuang, 2010) นวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
นวตักรรมนั้นๆ  เช่น หนงัสือเล่มเล็ก หนงัสือคู่มือ เทปบนัทึกเสียง และ CD/VCD โบรชวัร์ แผน่พบั 
เป็นตน้ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นมหาวทิยาลยัเพื่อการทอ้งถ่ินท่ีมุ่งจดัการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานสากล ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงไดมี้นโยบายท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
(Internationalization) โดยการก าหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการต่างๆ เช่น การแสวงหา 
ความร่วมมือทางวชิาการดว้ยการลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (MoU) กบัมหาวทิยาลยัทั้งในและนอก
อาเซียน การจดัโครงการพฒันาบุคลากรใหส้อนเป็นภาษาองักฤษ การจดัซ้ือโปรแกรมเรียน
ภาษาองักฤษ (English Discovery Online) และการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
(National and international conference) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6: พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานอาจารยแ์ละบุคลากรทุกระดบัสู่การปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยมี์บุคลากรทั้งหมด 782 คน โดยแบ่งเป็น 1) บุคลการสายผูส้อน จ านวน 
423 คน และ 2) บุคลกรสายสนบัสนุน จ านวน 359 คน และจากจ านวนทั้งหมด 782 คน แบ่งเป็น
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บุคลากรท่ีเป็น 1) ขา้ราชการ จ านวน 117 คน  2) พนกังานราชการ จ านวน 36 คน 3) พนกังาน
มหาวทิยาลยั จ านวน 477 คน 4) ลูกจา้งประจ า จ  านวน 9 คน และ 5) บุคลากรสายอ่ืนๆ จ านวน  
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พฒันาข้ึนโดยการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษ
ในอาชีพต่างๆ ของบุคลากร และการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างนวตักรรม
ทอ้งถ่ิน โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุม ในการสร้างนวตักรรมทอ้งถ่ินนั้นมี
ขั้นตอนดงัน้ีคือสร้างนวตักรรมทอ้งถ่ินฉบบัร่าง และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเพื่อให้
ไดน้วตักรรมทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (Kaewpanchuang, 2010) นวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
นวตักรรมนั้นๆ  เช่น หนงัสือเล่มเล็ก หนงัสือคู่มือ เทปบนัทึกเสียง และ CD/VCD โบรชวัร์ แผน่พบั 
เป็นตน้ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นมหาวทิยาลยัเพื่อการทอ้งถ่ินท่ีมุ่งจดัการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานสากล ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงไดมี้นโยบายท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
(Internationalization) โดยการก าหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการต่างๆ เช่น การแสวงหา 
ความร่วมมือทางวชิาการดว้ยการลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (MoU) กบัมหาวทิยาลยัทั้งในและนอก
อาเซียน การจดัโครงการพฒันาบุคลากรใหส้อนเป็นภาษาองักฤษ การจดัซ้ือโปรแกรมเรียน
ภาษาองักฤษ (English Discovery Online) และการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
(National and international conference) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6: พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานอาจารยแ์ละบุคลากรทุกระดบัสู่การปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยมี์บุคลากรทั้งหมด 782 คน โดยแบ่งเป็น 1) บุคลการสายผูส้อน จ านวน 
423 คน และ 2) บุคลกรสายสนบัสนุน จ านวน 359 คน และจากจ านวนทั้งหมด 782 คน แบ่งเป็น
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 ขั้นตอนท่ี 3: น าเคร่ืองมือวจิยัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่
อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน าเคร่ืองมือวิจยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้
 ขั้นตอนท่ี 4: น าเคร่ืองมือวจิยัมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไป
ทดลอง (try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
สุรินทร์ จ านวน 20 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร 5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน 15 คน 
 ตอนท่ี 5: น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเคร่ืองมือวิจยัไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

 
ผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสามารถน าเสนอไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1   
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 40 
หญิง 60 60 

รวม 100 100 
 
           จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 40 เป็นเพศ
ชาย 
 
 
 
 

ภาษาองักฤษ (Innovation for English communication) 4) แบบประเมินนวตักรรม (Innovation 
assessment form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  
รูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ แบบประเมินนวตักรรม และ แบบสอบถามความพึง
พอใจ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรสายสนบัสนุน ส่วนท่ี 3: 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการหวัขอ้เพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 
ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมส าหรับ
บุคลากรสายสนบัสนุน และส่วนท่ี 5: ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

แบบสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ยคือ ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วม
สนทนา ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัประเด็นค าถามในการสนทนากบับุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมยเ์ก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษ และรูปแบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

แบบประเมินนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
บุคลากรสายสนบัสนุนสู่สากลโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 
เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 4 ขอ้ค าถาม 
ดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ขอ้ค าถาม และดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ จ านวน 3 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 
14 ขอ้ค าถาม และตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ  

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการดา้นภาษาองักฤษ การพฒันารูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ และความพึง
พอใจนวตักรรม ขั้นตอนท่ี 2: น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาจดัท าเคร่ืองมือวจิยัโดยก าหนดเป็น
แบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open-ended form) 
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 ขั้นตอนท่ี 3: น าเคร่ืองมือวจิยัท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แลว้น ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่
อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน าเคร่ืองมือวิจยัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้
 ขั้นตอนท่ี 4: น าเคร่ืองมือวจิยัมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าไป
ทดลอง (try out) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
สุรินทร์ จ านวน 20 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร 5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน 15 คน 
 ตอนท่ี 5: น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าเคร่ืองมือวิจยัไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

 
ผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสามารถน าเสนอไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1   
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 40 
หญิง 60 60 

รวม 100 100 
 
           จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 40 เป็นเพศ
ชาย 
 
 
 
 

ภาษาองักฤษ (Innovation for English communication) 4) แบบประเมินนวตักรรม (Innovation 
assessment form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  
รูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ แบบประเมินนวตักรรม และ แบบสอบถามความพึง
พอใจ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรสายสนบัสนุน ส่วนท่ี 3: 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการหวัขอ้เพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 
ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมส าหรับ
บุคลากรสายสนบัสนุน และส่วนท่ี 5: ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

แบบสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ยคือ ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วม
สนทนา ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัประเด็นค าถามในการสนทนากบับุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมยเ์ก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษ และรูปแบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ และส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

แบบประเมินนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
บุคลากรสายสนบัสนุนสู่สากลโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 2 ตอนหลกัคือตอนท่ี 1 
เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ดา้นรูปเล่ม จ านวน 4 ขอ้ค าถาม 
ดา้นเน้ือหา จ านวน 7 ขอ้ค าถาม และดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ จ านวน 3 ขอ้ค าถาม รวมทั้งหมดเป็น 
14 ขอ้ค าถาม และตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ช่ียวชาญ  

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการดา้นภาษาองักฤษ การพฒันารูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ และความพึง
พอใจนวตักรรม ขั้นตอนท่ี 2: น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาจดัท าเคร่ืองมือวจิยัโดยก าหนดเป็น
แบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด (Open-ended form) 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64 
รองลงมาอยูใ่นระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29 และอยูใ่นระดบั ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 3 ตามล าดบั  

 
         ตารางท่ี 4  
         ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการใช้ภาษาองักฤษ 
 �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ท่านคิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.18 0.85 มาก 
ท่านคิดวา่ทกัษะการพูด (Speaking skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

4.06 0.80 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการฟัง (Listening skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

4.07 0.78 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการอ่าน (Reading skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.98 0.84 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการเขียน (Writing skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.90 0.84 มาก 

ท่านคิดวา่หลกัไวยากรณ์ (Grammar) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.82 0.9.1 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่คิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี อยู่
ในระดบัมาก (X̅ =4.18) รองลงมาคือ ทกัษะการฟัง (Listening skill) และทกัษะการพูด (Speaking 
skill) มีค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) และ (X̅ = 4.06) ตามล าดบั  
 
 
 
 

    

ตารางท่ี 2  
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 5 5 
26-35 ปี 48 48 
36-45 ปี 37 37 
46-55 ปี 10 10 

รวม 100 100 
 
        จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา
คือมีอายรุะหวา่ง  36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุต ่า
กวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3  
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา   
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 1 
ปวช. 1 1 
ปวส. 3 3 
ปริญญาตรี 64 64 
สูงกวา่ปริญญาตรี 29 29 

รวม 100 100 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64 
รองลงมาอยูใ่นระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29 และอยูใ่นระดบั ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 3 ตามล าดบั  

 
         ตารางท่ี 4  
         ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการใช้ภาษาองักฤษ 
 �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ท่านคิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.18 0.85 มาก 
ท่านคิดวา่ทกัษะการพูด (Speaking skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

4.06 0.80 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการฟัง (Listening skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

4.07 0.78 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการอ่าน (Reading skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.98 0.84 มาก 

ท่านคิดวา่ทกัษะการเขียน (Writing skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.90 0.84 มาก 

ท่านคิดวา่หลกัไวยากรณ์ (Grammar) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.82 0.9.1 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่คิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี อยู่
ในระดบัมาก (X̅ =4.18) รองลงมาคือ ทกัษะการฟัง (Listening skill) และทกัษะการพูด (Speaking 
skill) มีค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.07) และ (X̅ = 4.06) ตามล าดบั  
 
 
 
 

    

ตารางท่ี 2  
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 5 5 
26-35 ปี 48 48 
36-45 ปี 37 37 
46-55 ปี 10 10 

รวม 100 100 
 
        จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา
คือมีอายรุะหวา่ง  36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุต ่า
กวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3  
ข้อมลูท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา   
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 1 
ปวช. 1 1 
ปวส. 3 3 
ปริญญาตรี 64 64 
สูงกวา่ปริญญาตรี 29 29 

รวม 100 100 
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 ตารางท่ี 6   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการหัวข้อเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการหัวข้อเพ่ือฝึกทกัษะภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
การทกัทาย 4.37 0.76 มาก 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา 4.40 0.68 มาก 
การขอโทษ 4.36 0.65 มาก 
การปฏิเสธอยา่งสุภาพ 4.29 0.70 มาก 
การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 4.19 0.87 มาก 
การขอความช่วยเหลือ 4.44 0.70 มาก 
การถามเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 4.13 0.88 มาก 
การนดัหมาย 4.23 0.86 มาก 
การถามเวลา 4.24 0.87 มาก 
การถามทางและบอกทิศทาง 4.24 0.81 มาก 
การขอใหพู้ดซ ้ า 4.28 0.75 มาก 
การโทรศพัท ์ 4.44 0.72 มาก 

  จากตารางท่ี 6 พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะภาษาองักฤษในหวัขอ้ การขอความ
ช่วยเหลือ และ การโทรศัพท์ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (X̅ = 4.44) รองลงมาคือ การกล่าวขอบคุณและ
การกล่าวลา อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.40) และ การทักทาย อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.37) ตามล าดบั 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 5  
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัเน้ือหาเพ่ือฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
 �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ท่านคิดวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบติังาน 

4.12 0.78 
มาก 

ท่านคิดวา่บทสนทนาภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน 

4.10 0.84 
มาก 

ท่านคิดวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่
ความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

4.19 0.78 
มาก 

ท่านคิดวา่บทสนทนาภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่ความจ าเป็น
ต่อการปฏิบติังาน 

4.06 0.83 
มาก 

ท่านคิดวา่เน้ือหาอ่ืนๆมีความจ าเป็นในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 3.98 0.84 มาก 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนมีความคิดเห็นวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้าง

ภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่ความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.19) 
รองลงมาคือค าศพัท ์และโครงสร้างภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบั
มาก (X̅ = 4.12) และบทสนทนาภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
(X̅ = 4.10) ตามล าดบั 
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 ตารางท่ี 6   
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการหัวข้อเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการหัวข้อเพ่ือฝึกทกัษะภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
การทกัทาย 4.37 0.76 มาก 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา 4.40 0.68 มาก 
การขอโทษ 4.36 0.65 มาก 
การปฏิเสธอยา่งสุภาพ 4.29 0.70 มาก 
การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 4.19 0.87 มาก 
การขอความช่วยเหลือ 4.44 0.70 มาก 
การถามเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 4.13 0.88 มาก 
การนดัหมาย 4.23 0.86 มาก 
การถามเวลา 4.24 0.87 มาก 
การถามทางและบอกทิศทาง 4.24 0.81 มาก 
การขอใหพู้ดซ ้ า 4.28 0.75 มาก 
การโทรศพัท ์ 4.44 0.72 มาก 

  จากตารางท่ี 6 พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะภาษาองักฤษในหวัขอ้ การขอความ
ช่วยเหลือ และ การโทรศัพท์ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (X̅ = 4.44) รองลงมาคือ การกล่าวขอบคุณและ
การกล่าวลา อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.40) และ การทักทาย อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.37) ตามล าดบั 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 5  
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หาเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัเน้ือหาเพ่ือฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 
 �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ท่านคิดวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบติังาน 

4.12 0.78 
มาก 

ท่านคิดวา่บทสนทนาภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน 

4.10 0.84 
มาก 

ท่านคิดวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่
ความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

4.19 0.78 
มาก 

ท่านคิดวา่บทสนทนาภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่ความจ าเป็น
ต่อการปฏิบติังาน 

4.06 0.83 
มาก 

ท่านคิดวา่เน้ือหาอ่ืนๆมีความจ าเป็นในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 3.98 0.84 มาก 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนมีความคิดเห็นวา่ค าศพัทแ์ละโครงสร้าง

ภาษาองักฤษเก่ียวกบังานท่ีท าอยูมี่ความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.19) 
รองลงมาคือค าศพัท ์และโครงสร้างภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบั
มาก (X̅ = 4.12) และบทสนทนาภาษาองักฤษทัว่ๆไปมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
(X̅ = 4.10) ตามล าดบั 
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ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นในการเขา้สู่สากล เพราะ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใชส่ื้อสารกนัมากท่ีสุด 

 4. ท่านอยากเรียนรู้และฝึกฝนหวัขอ้หรือเน้ือหาภาษาองักฤษอะไรบา้ง เช่น การทกัทาย การ
ขอบคุณ การกล่าวลา เป็นตน้ 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนมากจากฝึกฝนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การ
ทกัทาย การขอบคุณ การถามและบอกทิศทาง เป็นตน้ 

5. ท่านตอ้งการนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษหรือไม่ เพราะอะไร และนวตักรรมควร
เป็นรูปแบบไหนท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มอยากไดส่ื้อการเรียนภาษาองักฤษท่ีใชง่้ายและพกพาสะดวก เช่น 
หนงัสือเล่มเล็ก และอยากไดแ้ผน่ซีดีเสียงเพื่อฝึกทกัษะการฟังดว้ย 

ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษคืออยากให้เขียนค าแปลเป็นภาษาไทยใหด้ว้ย ซ่ึงจะช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน มี
การสรุปค าศพัทใ์นส่วนทา้ยของแต่ละบทเพื่อจะช่วยใหจ้  าค  าศพัทไ์ด ้และอยากใหมี้การฝึกอบรมการ
ส่ือสารภาษาองักฤษแก่บุคลากรสายสนบัสนุนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 7  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบนวตักรรมท่ีเหมาะสมกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาย 
 สนับสนุน 

รูปแบบนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัการฝึกฝนภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
หนงัสือเล่มเล็ก    4.59 0.58 มากท่ีสุด 
เทปเสียง/ซีดี   4.54 0.61 มากท่ีสุด 
แผน่พบั   3.67 1.30 มาก 
วดีิโอเทป   3.82 1.35 มาก 
อ่ืนๆ   3.44 1.29 มาก 

    จากตารางท่ี 7 พบวา่ รูปแบบนวตักรรมท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่คิดวา่เหมาะสมกบั
การฝึกฝนภาษาองักฤษเป็นหนงัสือเล่มเล็ก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.59) รองลงมาคือ เทปเสียง/
ซีดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั (X̅ = 4.54) และวดีิโอเทป อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.67) ตามล าดบั 

 
การสนทนากลุ่มส าหรับบุคลการสายสนับสนุนเกี่ยวกับรูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ 

1. ท่านมีปัญหาทกัษะภาษาองักฤษหรือไม่ และท่านตอ้งการฝึกทกัษะใดมากท่ีสุด 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่มีปัญหาภาษาองักฤษทุกทกัษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 

โครงสร้างภาษา และไวยากรณ์ แต่ตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังมากท่ีสุดเพราะมีโอกาสใช้
สองทกัษะน้ีมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ  

2. ท่านคิดวา่บุคลากรสายสนบัสนุนมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษหรือไม่ เพราะ
อะไร 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่อยากเรียนและฝึกฝนภาษาองักฤษ เพราะภาษาองักฤษมี
ความจ าเป็นมาก และในแต่ละปีก็มีชาวต่างประเทศมาเยีย่ม/มาประชุมท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
เป็นจ านวนมาก ถา้สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดก้็จะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ชาว
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ท่านคิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการเขา้สู่สากลหรือความเป็นนานาชาติหรือไม่ 
เพราะอะไร 
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ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นในการเขา้สู่สากล เพราะ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใชส่ื้อสารกนัมากท่ีสุด 

 4. ท่านอยากเรียนรู้และฝึกฝนหวัขอ้หรือเน้ือหาภาษาองักฤษอะไรบา้ง เช่น การทกัทาย การ
ขอบคุณ การกล่าวลา เป็นตน้ 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนมากจากฝึกฝนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การ
ทกัทาย การขอบคุณ การถามและบอกทิศทาง เป็นตน้ 

5. ท่านตอ้งการนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษหรือไม่ เพราะอะไร และนวตักรรมควร
เป็นรูปแบบไหนท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มอยากไดส่ื้อการเรียนภาษาองักฤษท่ีใชง่้ายและพกพาสะดวก เช่น 
หนงัสือเล่มเล็ก และอยากไดแ้ผน่ซีดีเสียงเพื่อฝึกทกัษะการฟังดว้ย 

ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษคืออยากให้เขียนค าแปลเป็นภาษาไทยใหด้ว้ย ซ่ึงจะช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน มี
การสรุปค าศพัทใ์นส่วนทา้ยของแต่ละบทเพื่อจะช่วยใหจ้  าค  าศพัทไ์ด ้และอยากใหมี้การฝึกอบรมการ
ส่ือสารภาษาองักฤษแก่บุคลากรสายสนบัสนุนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 7  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบนวตักรรมท่ีเหมาะสมกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาย 
 สนับสนุน 

รูปแบบนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัการฝึกฝนภาษาองักฤษ �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
หนงัสือเล่มเล็ก    4.59 0.58 มากท่ีสุด 
เทปเสียง/ซีดี   4.54 0.61 มากท่ีสุด 
แผน่พบั   3.67 1.30 มาก 
วดีิโอเทป   3.82 1.35 มาก 
อ่ืนๆ   3.44 1.29 มาก 

    จากตารางท่ี 7 พบวา่ รูปแบบนวตักรรมท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่คิดวา่เหมาะสมกบั
การฝึกฝนภาษาองักฤษเป็นหนงัสือเล่มเล็ก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.59) รองลงมาคือ เทปเสียง/
ซีดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั (X̅ = 4.54) และวดีิโอเทป อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.67) ตามล าดบั 

 
การสนทนากลุ่มส าหรับบุคลการสายสนับสนุนเกี่ยวกับรูปแบบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ 

1. ท่านมีปัญหาทกัษะภาษาองักฤษหรือไม่ และท่านตอ้งการฝึกทกัษะใดมากท่ีสุด 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่มีปัญหาภาษาองักฤษทุกทกัษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 

โครงสร้างภาษา และไวยากรณ์ แต่ตอ้งการฝึกทกัษะการพูดและการฟังมากท่ีสุดเพราะมีโอกาสใช้
สองทกัษะน้ีมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ  

2. ท่านคิดวา่บุคลากรสายสนบัสนุนมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษหรือไม่ เพราะ
อะไร 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนมากบอกวา่อยากเรียนและฝึกฝนภาษาองักฤษ เพราะภาษาองักฤษมี
ความจ าเป็นมาก และในแต่ละปีก็มีชาวต่างประเทศมาเยีย่ม/มาประชุมท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
เป็นจ านวนมาก ถา้สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดก้็จะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ชาว
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ท่านคิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการเขา้สู่สากลหรือความเป็นนานาชาติหรือไม่ 
เพราะอะไร 
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   จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมผูเ้ช่ียวชาญประเมินนวตักรรมภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.38) ตามดว้ยดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
4.40) และดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.25) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 9   
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่อนวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

                 รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

นวตักรรมมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.73 0.45 
มากท่ีสุด 

รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.56 0.63 มากท่ีสุด 
รวม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

4.43 0.82 
มาก 

เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.63 0.66 มากท่ีสุด 
เน้ือหามีประโยชน์ทางวชิาการ 4.73 0.78 มากท่ีสุด 
เน้ือหาสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.40 0.81 มาก 
นวตักรรมช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อเขา้สู่
สากลได ้

4.36 0.81 
มาก 

รวม 4.53 0.76 มากท่ีสุด 
 
 

ตารางท่ี 8  
ผลประเมินนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

นวตักรรมมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.25 0.50 มาก 

ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.00 0.00 
มาก 

รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.25 0.50 มาก 

รวม 4.25 0.40 มาก 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร 4.25 0.50 มาก 
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.25 0.96 
มาก 

เน้ือหาในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสม 4.25 0.50 มาก 

เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ใชภ้าษาถูกตอ้งทั้งดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้าง 4.25 0.96 มาก 

การแปลเน้ือหาในแต่ละบทเป็นภาษาไทยคู่กบัภาษาองักฤษช่วย
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน 

4.75 0.50 
มากท่ีสุด 

ค าแปลภาษาไทยถูกตอ้งและส่ือความหมาย 4.25 0.96 มาก 

รวม 4.38 0.67 มาก 
ด้านซีดีเสียงภาษาองักฤษ 

เสียงท่ีอ่านชดัเจนและถูกตอ้ง 4.25 0.96 มาก 

เสียงท่ีอ่านมีระดบัความเร็วพอดี 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ส าเนียงภาษาองักฤษฟังเขา้ใจง่าย 4.25 0.96 มาก 

รวม 4.40 0.79 มาก 
รวมทุกด้าน 4.34 0.62 มาก 
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   จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมผูเ้ช่ียวชาญประเมินนวตักรรมภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.38) ตามดว้ยดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
4.40) และดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.25) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 9   
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่อนวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

                 รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

นวตักรรมมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.73 0.45 
มากท่ีสุด 

รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.56 0.63 มากท่ีสุด 
รวม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

4.43 0.82 
มาก 

เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.63 0.66 มากท่ีสุด 
เน้ือหามีประโยชน์ทางวชิาการ 4.73 0.78 มากท่ีสุด 
เน้ือหาสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.40 0.81 มาก 
นวตักรรมช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อเขา้สู่
สากลได ้

4.36 0.81 
มาก 

รวม 4.53 0.76 มากท่ีสุด 
 
 

ตารางท่ี 8  
ผลประเมินนวัตกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม 

นวตักรรมมีรูปเล่มกะทดัรัด และพกพาไดส้ะดวก 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย 4.25 0.50 มาก 

ภาพประกอบมีความหลากหลายและส่ือความหมายตรงกบับท
สนทนา 

4.00 0.00 
มาก 

รูปเล่มมีการจดัล าดบัเน้ือหาไดดี้ และเปิดหาขอ้มูลไดง่้าย 4.25 0.50 มาก 

รวม 4.25 0.40 มาก 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร 4.25 0.50 มาก 
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.25 0.96 
มาก 

เน้ือหาในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสม 4.25 0.50 มาก 

เน้ือหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ใชภ้าษาถูกตอ้งทั้งดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้าง 4.25 0.96 มาก 

การแปลเน้ือหาในแต่ละบทเป็นภาษาไทยคู่กบัภาษาองักฤษช่วย
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน 

4.75 0.50 
มากท่ีสุด 

ค าแปลภาษาไทยถูกตอ้งและส่ือความหมาย 4.25 0.96 มาก 

รวม 4.38 0.67 มาก 
ด้านซีดีเสียงภาษาองักฤษ 

เสียงท่ีอ่านชดัเจนและถูกตอ้ง 4.25 0.96 มาก 

เสียงท่ีอ่านมีระดบัความเร็วพอดี 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

ส าเนียงภาษาองักฤษฟังเขา้ใจง่าย 4.25 0.96 มาก 

รวม 4.40 0.79 มาก 
รวมทุกด้าน 4.34 0.62 มาก 
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นานาชาติท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัต่างๆ ดงัน้ีคือ 
บุคลากรท่ีท างานการท่องเท่ียวในจงัหวดัมหาสารคาม  ขอนแก่น ร้อยเอด็และกาฬสินธ์ุ   ให้
ความส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษ   โดยอาชีพขา้ราชการประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  และนกัศึกษา  
เห็นวา่  ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นมากส าหรับงานและหนา้ท่ีท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตมากท่ีสุด 
(Sopha, 2007)  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการฟังและการพูดมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน 
โดยตอ้งการเรียนทั้งค  าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายและภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด ทกัษะการฟังและการพูดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกฝน (Nuemaihom, 
2015) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทกัษะการพูด (ค่าเฉล่ีย 4.95) และทกัษะการฟัง (ค่าเฉล่ีย 4.76) มีความจ า
เป็นมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน (Yothimat, 2015) ชาวคิรีวงตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ
ทกัษะการฟังและการพูดมากท่ีสุดร้อยละ 86.8 (Opharattanakon, Puttarat & Thongkhunda, 2005)  

2. ดา้นความตอ้งการหวัขอ้เพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนพบวา่ 
บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะภาษาองักฤษในหวัขอ้ การขอและให้ความช่วยเหลือ และ  
การรับโทรศัพท์ อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 4.44) รองลงมาคือหวัขอ้ การกล่าวขอบคุณและกล่าวลา อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) อนัดบั 3 ได ้แก่ การทักทายและกล่าวต้อนรับ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) ผลวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใชค้  าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีการงานและอาชีพของตนจริงๆ เพื่ออธิบายและใหข้อ้มูลข่าวสาร ใหแ้ก่ต่างประเทศ ผลวจิยัท่ี
ไดน้ี้มีความคลา้ยกบัผลวจิยัของ Saengsai (2003: 19) ท่ีศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการเรียน
ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะโดยเนน้ภาษาตามหนา้ท่ี (Language function) เพราะอาชีพ
ต่างกนัก็ยอ่มใชภ้าษาต่างกนัตามหนา้ท่ี (Language function preference) Wright (2004) ท่ีกล่าววา่
หนา้ท่ีของภาษาต่างกนัออกไปเพราะระดบัการใชภ้าษาต่างกนั (Different registers) และ Kinneavy 
(1982) ท่ีกล่าวคลา้ยๆ กนัวา่หนา้ท่ีของภาษาเป็นมิติท่ีส าคญัในการเรียนภาษาเพราะเป็นตวัท่ีบอกให้
ทราบไดว้า่ผูเ้รียนอยากจะเรียนอะไรท่ีตรงกบัอาชีพของตวัเอง 

3. ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือ/อุปกรณ์/นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ บุคลากรสาย
สนบัสนุนส่วนใหญ่เห็นวา่ส่ือท่ีเหมาะสมกบัการฝึกฝนภาษาองักฤษเป็นหนงัสือเล่มเล็ก คิดเป็น 
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ เทปเสียง/ซีดี คิดเป็นร้อยละ 24 และอนัดบั 3 คือ วิดีโอเทป คิดเป็นร้อยละ 20 
ผลวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการส่ือหรือนวตักรรมท่ีพกพาสะดวก และตอ้งการฝึกฟัง
เสียงภาษาองักฤษของชาวต่างชาติดว้ย ซ่ึงสามารถศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษไดต้ามตอ้งการใน

ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
                 รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ด้านซีดีเสียงภาษาองักฤษ 
1. เสียงท่ีอ่านชดัเจนและไม่สะดุด 4.53 0.82 มากม่ีสุด 
2. เสียงท่ีอ่านมีระดบัความเร็วพอดี 4.33 0.81 มาก 
3. ส าเนียงภาษาองักฤษฟังเขา้ใจง่าย 4.33 0.96 มาก 
4. เสียงซีดีช่วยพฒันาทกัษะการฟังไดเ้ป็นอยา่งดี 4.76 0.62 มากท่ีสุด 
5. เสียงซีดีช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษ 4.23 0.93 มาก 

รวม 4.44 0.83 มาก 
รวมทุกดา้น 4.53 0.71 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมบุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจต่อ
นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.62) ตามดว้ยดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.53) 
และดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.44) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

ผลวจิยัท่ีคน้พบสามารถน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นความความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษและด้านทกัษะภาษาองักฤษของบุคลากรสาย

สนบัสนุน พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่คิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ทกัษะ 
การฟัง (Listening skill) และ ทกัษะการพูด (Speaking skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07, 4.06) ตามล าดบั นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่มตวัอยา่งก็เห็นว่า
ภาษาองักฤษมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ผลการวิจยัดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีคนประมาณ 1.5 
พนัลา้นคนจาก 75 ประเทศทัว่โลกใชส่ื้อสารกนั (Naunton, 2005: 7) และภาษาองักฤษยงัเป็นภาษา
ราชการหรือภาษาท างาน (Working language) ของประชาชนในประชาคมอาเซียนดว้ย  และกลุ่ม
ตวัอย่างมีโอกาสมากข้ึนในการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมและเขา้ร่วมประชุม
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นานาชาติท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัต่างๆ ดงัน้ีคือ 
บุคลากรท่ีท างานการท่องเท่ียวในจงัหวดัมหาสารคาม  ขอนแก่น ร้อยเอด็และกาฬสินธ์ุ   ให้
ความส าคญักบัการใชภ้าษาองักฤษ   โดยอาชีพขา้ราชการประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  และนกัศึกษา  
เห็นวา่  ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นมากส าหรับงานและหนา้ท่ีท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตมากท่ีสุด 
(Sopha, 2007)  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการฝึกทกัษะการฟังและการพูดมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน 
โดยตอ้งการเรียนทั้งค  าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายและภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด ทกัษะการฟังและการพูดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกฝน (Nuemaihom, 
2015) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทกัษะการพูด (ค่าเฉล่ีย 4.95) และทกัษะการฟัง (ค่าเฉล่ีย 4.76) มีความจ า
เป็นมากกวา่ทกัษะการอ่านและการเขียน (Yothimat, 2015) ชาวคิรีวงตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ
ทกัษะการฟังและการพูดมากท่ีสุดร้อยละ 86.8 (Opharattanakon, Puttarat & Thongkhunda, 2005)  

2. ดา้นความตอ้งการหวัขอ้เพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนพบวา่ 
บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกทกัษะภาษาองักฤษในหวัขอ้ การขอและให้ความช่วยเหลือ และ  
การรับโทรศัพท์ อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 4.44) รองลงมาคือหวัขอ้ การกล่าวขอบคุณและกล่าวลา อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) อนัดบั 3 ได ้แก่ การทักทายและกล่าวต้อนรับ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) ผลวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใชค้  าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีการงานและอาชีพของตนจริงๆ เพื่ออธิบายและใหข้อ้มูลข่าวสาร ใหแ้ก่ต่างประเทศ ผลวจิยัท่ี
ไดน้ี้มีความคลา้ยกบัผลวจิยัของ Saengsai (2003: 19) ท่ีศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการเรียน
ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะโดยเนน้ภาษาตามหนา้ท่ี (Language function) เพราะอาชีพ
ต่างกนัก็ยอ่มใชภ้าษาต่างกนัตามหนา้ท่ี (Language function preference) Wright (2004) ท่ีกล่าววา่
หนา้ท่ีของภาษาต่างกนัออกไปเพราะระดบัการใชภ้าษาต่างกนั (Different registers) และ Kinneavy 
(1982) ท่ีกล่าวคลา้ยๆ กนัวา่หนา้ท่ีของภาษาเป็นมิติท่ีส าคญัในการเรียนภาษาเพราะเป็นตวัท่ีบอกให้
ทราบไดว้า่ผูเ้รียนอยากจะเรียนอะไรท่ีตรงกบัอาชีพของตวัเอง 

3. ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือ/อุปกรณ์/นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ บุคลากรสาย
สนบัสนุนส่วนใหญ่เห็นวา่ส่ือท่ีเหมาะสมกบัการฝึกฝนภาษาองักฤษเป็นหนงัสือเล่มเล็ก คิดเป็น 
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ เทปเสียง/ซีดี คิดเป็นร้อยละ 24 และอนัดบั 3 คือ วิดีโอเทป คิดเป็นร้อยละ 20 
ผลวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการส่ือหรือนวตักรรมท่ีพกพาสะดวก และตอ้งการฝึกฟัง
เสียงภาษาองักฤษของชาวต่างชาติดว้ย ซ่ึงสามารถศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษไดต้ามตอ้งการใน

ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
                 รายการประเมิน �̅�𝐗 S.D. ความหมาย 

ด้านซีดีเสียงภาษาองักฤษ 
1. เสียงท่ีอ่านชดัเจนและไม่สะดุด 4.53 0.82 มากม่ีสุด 
2. เสียงท่ีอ่านมีระดบัความเร็วพอดี 4.33 0.81 มาก 
3. ส าเนียงภาษาองักฤษฟังเขา้ใจง่าย 4.33 0.96 มาก 
4. เสียงซีดีช่วยพฒันาทกัษะการฟังไดเ้ป็นอยา่งดี 4.76 0.62 มากท่ีสุด 
5. เสียงซีดีช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการส่ือสารภาษาองักฤษ 4.23 0.93 มาก 

รวม 4.44 0.83 มาก 
รวมทุกดา้น 4.53 0.71 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมบุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจต่อ
นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นรูปเล่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.62) ตามดว้ยดา้นเน้ือหา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.53) 
และดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.44) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

ผลวจิยัท่ีคน้พบสามารถน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นความความตอ้งการใชภ้าษาองักฤษและด้านทกัษะภาษาองักฤษของบุคลากรสาย

สนบัสนุน พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่คิดวา่ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ทกัษะ 
การฟัง (Listening skill) และ ทกัษะการพูด (Speaking skill) มีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07, 4.06) ตามล าดบั นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่มตวัอยา่งก็เห็นว่า
ภาษาองักฤษมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ผลการวิจยัดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีคนประมาณ 1.5 
พนัลา้นคนจาก 75 ประเทศทัว่โลกใชส่ื้อสารกนั (Naunton, 2005: 7) และภาษาองักฤษยงัเป็นภาษา
ราชการหรือภาษาท างาน (Working language) ของประชาชนในประชาคมอาเซียนดว้ย  และกลุ่ม
ตวัอย่างมีโอกาสมากข้ึนในการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมและเขา้ร่วมประชุม
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2) ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 3) ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา และ 
4) ความเหมาะสมของรูปเล่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานราชการหรือองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลการวจิยัน้ีไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหมี้ศกัยภาพและความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างประเทศได ้

2. สถาบนัการศึกษาสามารถประยกุตใ์ชผ้ลวจิยัน้ีไปพฒันาเป็นหลกัสูตรอบรมระยะสั้นหรือ
รายวชิาท่ีเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หรือ
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes: ESP) และการแปลได ้
 3. ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อเปรียบเทียบนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับกลุ่มต่างๆ 
ดว้ย เช่น ผูป้ระกอบการบา้นพกัโฮมสเตย ์เจา้ของโรงแรม พนกังานธนาคาร เป็นตน้ 

4. ควรมีการพฒันานวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชใ้นรูป
ของส่ือออนไลน์ หรือ ส่ือ Social Media อ่ืนๆ  
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ทุกท่ีและเวลาท่ีวา่ง ผลวจิยัในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั Nuemaihom (2012) ท่ีพบวา่นวตักรรมการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการมากท่ีสุดคือหนงัสือเล่มเล็ก และซีดีเสียงภาษาองักฤษ Yothimat 
(2012) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการส่ือนวตักรรมการเรียนและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษในรูปของ
หนงัสือเล่มเล็กมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.88 และตามดว้ยเทปเสียง/ซีดีดว้ยค่าเฉล่ีย 4.75 และ 
Kaewpanchuang (2010).  (2553) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรมทอ้งถ่ินส าหรับบุคลากรท่องเท่ียวตอ้งการส่ือ
หรืออุปกรณ์ในการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษควรเป็นหนงัสือเล่มเล็ก หรือหนงัสือพกพา (Pocket 
book) ท่ีมีขนาดกะทดัรัด และสามารถพกพาติดตวัได ้

4. ดา้นความพอพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อรูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่นวตักรรมและคู่มือ
ภาษาองักฤษเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง โดยขอ้มูล 
ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจาก แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ประกอบกบัเน้ือหาใน
นวตักรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนก็สามารถใชไ้ดใ้นทุกสถานท่ีและเวลาท่ีสะดวก ความพงึพอใจของ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจาก 
ความคาดหวงั หรือเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลได ้(Hornby, 
2000) ผลการวจิยัน้ีมีความเหมือนและสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างๆ ดงัน้ีคือผลวจิยัของ Yothimat 
(2012)  ท่ีพบวา่ดา้นความพึงพอใจต่อนวตักรรมนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว
ส าหรับบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีปราสาทหินเมืองต ่า   อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อนวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน 3 ดา้นระดบัมาก
เท่ากนัคือดา้นดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ดา้นรูปเล่ม (ค่าเฉล่ีย 4.13) และดา้นเน้ือหา 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั  ผลวจิยัของ Nuemaihom (2012) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ
นวตักรรมการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ี
ปราสาทพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจในดา้นเน้ือหามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามดว้ยดา้น
รูปเล่ม (ค่าเฉล่ีย 4.48) และดา้นซีดีเสียงภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั  และผลวจิยัของ 
Suwannathet (2012) ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการโฮมสเตยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
คู่มือโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดีมาก โดยประเมินจาก 1) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
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2) ประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 3) ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา และ 
4) ความเหมาะสมของรูปเล่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานราชการหรือองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลการวจิยัน้ีไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหมี้ศกัยภาพและความสามารถในการส่ือสาร
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หรืออุปกรณ์ในการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษควรเป็นหนงัสือเล่มเล็ก หรือหนงัสือพกพา (Pocket 
book) ท่ีมีขนาดกะทดัรัด และสามารถพกพาติดตวัได ้

4. ดา้นความพอพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อรูปแบบนวตักรรมการส่ือสาร
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ปราสาทพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และเม่ือ
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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย 
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย และประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกกลุ่มทอ
ผา้ไหมในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั ไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง จากสมาชิก
กลุ่มทอผา้ไหมท่ีมีผลิตภณัฑผ์า้ไหมท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ และไดรั้บรางวลัระดบัเขตของศูนย์
พฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอจ านวน 365 คน และผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึน
ไปสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ดา้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ  านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินรูปแบบ สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, F-test และการ
ทดสอบรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยั พบวา่ 
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ท่ีพฒันาข้ึนมี 4 ส่วน ประกอบดว้ย  
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(2) marketing strategies included design, product management, and resources; and (3) process of 
creating an added value created an identity of Thai silk in terms of products, service, personnel and 
images. and (4) Success conditions require a cooperation from the community; communities and 
agencies concerned had to establish the goals and procedures and follow up and evaluate them. 
The results also showed that the members of the silk weaving group had a higher added value of 
the products at a statistical significance of .05. Considering the suitability, concordance and 
possibility, the model was found to be suitable, useful and possible at a high level in all aspects. 

 
Keywords: Thai silk, handicraft products, value-added  

1. หลกัการ คือ ผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ืองจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2. วตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. 
องคป์ระกอบ มี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหมโดยการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตผา้
ไหมและพฒันาเป็นวสิาหกิจชุมชน 2) กลยทุธ์ดา้นการตลาดส าหรับธุรกิจเพื่อใหบ้ริการแก่
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการออกแบบการจดัการผลิตภณัฑ์โดยภูมิปัญญาของชุมชน 3) กระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และ 4) เง่ือนไขความส าเร็จ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์ร
ท่ีใหค้วามร่วมมือส่งเสริมสนบัสนุนความรู้แนวทางการใชรู้ปแบบ คือ ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วธีิด าเนินการ และติดตามประเมินผล ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ 
สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยเพิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และผลการประเมินรูปแบบ ดา้นความสอดคลอ้ง ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้และ
ความเหมาะสม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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Abstract 

The research aimed to study the value-added model of Thai silk handicraft product in 
northeastern Thailand. The samples were 365 members of the silk weaving group in northeastern 
Thailand and 32 experts. The research instruments were a questionnaire, interview, focus group, 
and model evaluation form. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Scheffe’s paired method. A content analysis was used for qualitative 
data. The research findings were as follows: The value-added model for the Thai silk handicraft 
product consisted of four parts: principle, objectives, components and success conditions.  
1) Principle: Thai silk or product was the goods the private and state sectors should support in 
order to meet the demands of consumers. 2) Objectives was a creation of the model for the 
handicraft in northeastern Thailand. 3) Model in the study had three components: (1) community 
potential was a combination of the silk producing group and the community enterprise group;  



ROMMAYASAN 197Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

(2) marketing strategies included design, product management, and resources; and (3) process of 
creating an added value created an identity of Thai silk in terms of products, service, personnel and 
images. and (4) Success conditions require a cooperation from the community; communities and 
agencies concerned had to establish the goals and procedures and follow up and evaluate them. 
The results also showed that the members of the silk weaving group had a higher added value of 
the products at a statistical significance of .05. Considering the suitability, concordance and 
possibility, the model was found to be suitable, useful and possible at a high level in all aspects. 

 
Keywords: Thai silk, handicraft products, value-added  

1. หลกัการ คือ ผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ืองจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2. วตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. 
องคป์ระกอบ มี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหมโดยการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตผา้
ไหมและพฒันาเป็นวสิาหกิจชุมชน 2) กลยทุธ์ดา้นการตลาดส าหรับธุรกิจเพื่อใหบ้ริการแก่
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการออกแบบการจดัการผลิตภณัฑ์โดยภูมิปัญญาของชุมชน 3) กระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์และ 4) เง่ือนไขความส าเร็จ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์ร
ท่ีใหค้วามร่วมมือส่งเสริมสนบัสนุนความรู้แนวทางการใชรู้ปแบบ คือ ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วธีิด าเนินการ และติดตามประเมินผล ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ 
สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยเพิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และผลการประเมินรูปแบบ ดา้นความสอดคลอ้ง ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้และ
ความเหมาะสม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 
ค าส าคัญ: ผา้ไหมไทย, ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม, การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 
Abstract 

The research aimed to study the value-added model of Thai silk handicraft product in 
northeastern Thailand. The samples were 365 members of the silk weaving group in northeastern 
Thailand and 32 experts. The research instruments were a questionnaire, interview, focus group, 
and model evaluation form. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Scheffe’s paired method. A content analysis was used for qualitative 
data. The research findings were as follows: The value-added model for the Thai silk handicraft 
product consisted of four parts: principle, objectives, components and success conditions.  
1) Principle: Thai silk or product was the goods the private and state sectors should support in 
order to meet the demands of consumers. 2) Objectives was a creation of the model for the 
handicraft in northeastern Thailand. 3) Model in the study had three components: (1) community 
potential was a combination of the silk producing group and the community enterprise group;  



198 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

การทอ การขิต การจก การทอยก การลว้งหรือการเกาะ การทอมุก และการมดัหม่ี ซ่ึงมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการทอท่ีแตกต่างกนั ในอดีตการทอผา้ไหมจะท ากนัเป็นหตัถกรรมเฉพาะในครัวเรือนหรือ
เป็นงานฝีมือของผูห้ญิง คนไทยในชนบทส่วนใหญ่ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม เม่ือเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียวแลว้
ก็จะมีเวลาวา่งเพื่อรอฤดูกาลเพาะปลูกรอบใหม่ท าใหมี้การปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อน ามาทอเป็นผา้ไหม
ไวใ้ชใ้นครัวเรือนและเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัวอีกทางหน่ึง (Wannamas, 2004: 67) จะเห็นได้
วา่ผา้ไหมและลวดลายผา้ไหมจะมีเอกลกัษณ์ลวดลายเฉพาะพื้นถ่ินและกลุ่มชนท่ีมีความสวยงามแตกต่าง
กนัไป ผา้ไหมนอกจากจะเป็นเคร่ืองแสดงสถานะทางสังคมแลว้ยงัใชเ้ป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรม 
ประเพณีและความเช่ือทางศาสนาอีกดว้ย ปัจจุบนัการทอผา้ไหมไดก้ลายมาเป็นการทอผา้เพื่อธุรกิจ
การคา้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ผลผลิตท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม การทอผา้ไหมมีการพฒันาทั้งดา้นทกัษะฝีมือ ศกัยภาพในการผลิตใหไ้ดท้ั้งลวดลาย สีสัน 
ปริมาณ มาตรฐาน และคุณภาพเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
(Phansuwan, 2010: 46 - 47) 

อยา่งไรก็ตาม การทอผา้ไหมในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนัยงัพบวา่มกัจะ
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคในการทอเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นการสืบทอดองคค์วามรู้ ดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เช่น ไม่มีความรู้ทางวชิาการ ขาดเงินทุนในการด าเนินการ เป็นตน้ 
ในขณะท่ีดา้นฝีมือในการทอนั้นจะมีความประณีตข้ึนเพราะมีช่างผูช้  านาญโดยเฉพาะ เช่น ช่างทอ 
ช่างมดัหม่ี ช่างท าเครือหูก เป็นตน้ จึงท าใหก้ารทอผา้ไหมเปล่ียนจากการทอเพื่อใชส้อยในครัวเรือน
มาท าเพื่อธุรกิจการคา้เพิ่มมากข้ึน (Phansuwan, 2010 : 35) ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไหมไทย สร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหม
ไทย และประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ใหม่และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภณัฑผ์า้ไหม ใหมี้ศกัยภาพมากยิ่งข้ึน จนสามารถกา้วเขา้สู่
ตลาดและต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในตลาดภายในและภายนอกประเทศได ้รวมถึงเป็นขอ้สนเทศในการพฒันา
ศกัยภาพความรู้และความสามารถ ท่ีไดรั้บจากการวจิยัไปน าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑผ์า้ไหม
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและสามารถน าไปใชต่้อยอดในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 
 

บทน า 
การทอผา้ไหมเป็นหตัถกรรมและเป็นศิลปะการสร้างสรรคท่ี์ทอจากเส้นไหม ในปัจจุบนั

การทอผา้ไหมมีการเปล่ียนแปลงจากการทอเพื่อใชส้อยในครัวเรือนมาเป็นการทอผา้ไหมท่ีท าเพื่อ
ธุรกิจการคา้ (Phansuwan, 2013 : 35) ซ่ึงมีมานานและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน การพฒันาดา้นการตลาด
จึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดแ้ละเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการวางแผน 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบรรจุภณัฑ์ การใชพ้นกังานขาย 
ข่าวสาร และการใชพ้ลงั (Wongmontha, 1999: 57-246) ส่งผลถึงความจ าเป็นในการปรับกลยทุธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม โดยตอ้งสร้างความสามารถและทกัษะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (Kotler, 2001: 3-54) 
คือ การบริหารสัมพนัธภาพกบัลูกคา้กบัคู่คา้ ฐานขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางไกล 
การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดอุปถมัภ ์การสร้างตราสินคา้ การตลาดประสบการณ์ การติดต่อ 
ส่ือสาร การตลาดแบบบูรณาการ และการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร โดยการแบ่งส่วน
ตลาดลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑผ์า้ไหม ปัจจุบนั
กลุ่มทอผา้ไหมหลายหน่วยงานใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบวสิาหกิจ
ชุมชน และพยายามศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรม
ผา้ไหม ดงัเช่น Kulwiset (2007) ไดว้ิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกบัผล
การด าเนินงานของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย Kiantong (2008) ได ้   ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง พลวตัและ
การปรับตวัของการสร้างเครือข่ายธุรกิจผา้ทอมือมดัหม่ีชุมชนไทยพวน จงัหวดัลพบุรี Katawatcharakul 
(2010) ไดว้จิยั เร่ือง คุณภาพผา้ไหมไทยเพื่อการส่งออก Ratae (2013) ไดว้จิยั เร่ืองการพฒันากลยทุธ์
การตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ Thongsri (2016) ไดว้จิยั เร่ือง รูปแบบการจดัการของกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผลิตภณัฑผ์า้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นตน้ 

ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ หลายหน่วยงานไดพ้ยายามศึกษาถึงรูปแบบการพฒันาและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัหตัถกรรมผา้ไหมไทย เพราะนอกจากผา้ไหมจะเป็นหตัถกรรมและศิลปะสร้างสรรค์
จากเส้นไหมแลว้ ผา้ไหมยงัไดรั้บ ยกยอ่งวา่เป็นราชินีแห่งแพรพรรณ ซ่ึงใชเ้พื่อนุ่งห่มปกป้องร่างกายจาก
อุณหภูมิของสภาพอากาศ ป้องกนัภยัอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม เป็นเคร่ืองประดบัร่างกายใหส้วยงามหรือ
และยงัแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคมเส้นใยไหมท่ีน ามาท าให้เกิดสีสัน ไดแ้ก่ เส้นใยไหมอนัเกิดจาก
การฟอก การทอ การยอ้ม และยิง่ไปกวา่นั้นยงัมีการสร้างลวดลาย อนัเกิดจากกรรมวธีิท่ีหลากหลาย เช่น 
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การทอ การขิต การจก การทอยก การลว้งหรือการเกาะ การทอมุก และการมดัหม่ี ซ่ึงมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการทอท่ีแตกต่างกนั ในอดีตการทอผา้ไหมจะท ากนัเป็นหตัถกรรมเฉพาะในครัวเรือนหรือ
เป็นงานฝีมือของผูห้ญิง คนไทยในชนบทส่วนใหญ่ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม เม่ือเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียวแลว้
ก็จะมีเวลาวา่งเพื่อรอฤดูกาลเพาะปลูกรอบใหม่ท าใหมี้การปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อน ามาทอเป็นผา้ไหม
ไวใ้ชใ้นครัวเรือนและเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัวอีกทางหน่ึง (Wannamas, 2004: 67) จะเห็นได้
วา่ผา้ไหมและลวดลายผา้ไหมจะมีเอกลกัษณ์ลวดลายเฉพาะพื้นถ่ินและกลุ่มชนท่ีมีความสวยงามแตกต่าง
กนัไป ผา้ไหมนอกจากจะเป็นเคร่ืองแสดงสถานะทางสังคมแลว้ยงัใชเ้ป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรม 
ประเพณีและความเช่ือทางศาสนาอีกดว้ย ปัจจุบนัการทอผา้ไหมไดก้ลายมาเป็นการทอผา้เพื่อธุรกิจ
การคา้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ผลผลิตท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม การทอผา้ไหมมีการพฒันาทั้งดา้นทกัษะฝีมือ ศกัยภาพในการผลิตใหไ้ดท้ั้งลวดลาย สีสัน 
ปริมาณ มาตรฐาน และคุณภาพเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
(Phansuwan, 2010: 46 - 47) 

อยา่งไรก็ตาม การทอผา้ไหมในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนัยงัพบวา่มกัจะ
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคในการทอเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นการสืบทอดองคค์วามรู้ ดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เช่น ไม่มีความรู้ทางวชิาการ ขาดเงินทุนในการด าเนินการ เป็นตน้ 
ในขณะท่ีดา้นฝีมือในการทอนั้นจะมีความประณีตข้ึนเพราะมีช่างผูช้  านาญโดยเฉพาะ เช่น ช่างทอ 
ช่างมดัหม่ี ช่างท าเครือหูก เป็นตน้ จึงท าใหก้ารทอผา้ไหมเปล่ียนจากการทอเพื่อใชส้อยในครัวเรือน
มาท าเพื่อธุรกิจการคา้เพิ่มมากข้ึน (Phansuwan, 2010 : 35) ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไหมไทย สร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหม
ไทย และประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ใหม่และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภณัฑผ์า้ไหม ใหมี้ศกัยภาพมากยิ่งข้ึน จนสามารถกา้วเขา้สู่
ตลาดและต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในตลาดภายในและภายนอกประเทศได ้รวมถึงเป็นขอ้สนเทศในการพฒันา
ศกัยภาพความรู้และความสามารถ ท่ีไดรั้บจากการวจิยัไปน าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑผ์า้ไหม
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและสามารถน าไปใชต่้อยอดในการวิจยัคร้ังต่อไป 
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การทอผา้ไหมเป็นหตัถกรรมและเป็นศิลปะการสร้างสรรคท่ี์ทอจากเส้นไหม ในปัจจุบนั

การทอผา้ไหมมีการเปล่ียนแปลงจากการทอเพื่อใชส้อยในครัวเรือนมาเป็นการทอผา้ไหมท่ีท าเพื่อ
ธุรกิจการคา้ (Phansuwan, 2013 : 35) ซ่ึงมีมานานและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน การพฒันาดา้นการตลาด
จึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดแ้ละเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการวางแผน 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบรรจุภณัฑ์ การใชพ้นกังานขาย 
ข่าวสาร และการใชพ้ลงั (Wongmontha, 1999: 57-246) ส่งผลถึงความจ าเป็นในการปรับกลยทุธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม โดยตอ้งสร้างความสามารถและทกัษะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (Kotler, 2001: 3-54) 
คือ การบริหารสัมพนัธภาพกบัลูกคา้กบัคู่คา้ ฐานขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางไกล 
การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดอุปถมัภ ์การสร้างตราสินคา้ การตลาดประสบการณ์ การติดต่อ 
ส่ือสาร การตลาดแบบบูรณาการ และการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร โดยการแบ่งส่วน
ตลาดลูกคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑผ์า้ไหม ปัจจุบนั
กลุ่มทอผา้ไหมหลายหน่วยงานใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบวสิาหกิจ
ชุมชน และพยายามศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรม
ผา้ไหม ดงัเช่น Kulwiset (2007) ไดว้ิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกบัผล
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ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ หลายหน่วยงานไดพ้ยายามศึกษาถึงรูปแบบการพฒันาและการสร้าง
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา โดยแบ่งการวิจยัเป็น 3 ระยะ 

ดงัน้ี 
การวจัิยระยะที ่1 การศึกษาสภาพและวเิคราะห์องคป์ระกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มหตัถกรรม

ผา้ไหมไทย โดยมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
       ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัเป็นการวจิยัเอกสารโดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ขั้นปฐมภูมิ ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยัจดัท าโครงร่างการวจิยั  

 ขั้นตอนท่ี 2 การส ารวจสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มหตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวนัออก- เฉียงเหนือ ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือ 5 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 กลุ่ม ซ่ึงเป็นการคดัเลือกแบบเจาะจง โดยใชเ้กณฑ ์
การคดัเลือกกลุ่มท่ีมีผลิตภณัฑผ์า้ไหมท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ ประกอบดว้ย 1) กลุ่มทอผา้ไหมบา้น
สมพรรัตน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี 2) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ 3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นอะลาง อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 4) กลุ่มมชัชา
ดาไหมไทย อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 5) กลุ่มสหกรณ์ผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหวัสะพาน 
จ ากดั อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 365 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ผูรู้้ จ  านวน 90 คน กลุ่มผูป้ฏิบติั จ านวน 75 คน และกลุ่มทัว่ไป จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การหาคุณภาพโดยน าเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหวา่ง .60-
1.00 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของ Cronbach  มีค่าเท่ากบั .839 
วเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA) และ การทดสอบรายคู่ ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มหตัถกรรมผา้ไหมไทย กรณีศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มทอผา้ไหมท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน 2 แห่ง คดัเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มอาชีพ
ทอผา้ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัเขต ของศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ทอผา้ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี และกลุ่มพฒันาสตรีบา้นหนองอารี ต าบล 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนั 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. เน้ือหาก าหนดขอบเขตเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ของการวจิยั คือ สภาพการสร้าง

มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปัจจุบนัศึกษา
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของรูปแบบท่ีเหมาะสม และประเมินรูปแบบในดา้นความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบติัจริงของรูปแบบ 

2. ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 กลุ่ม ไดม้าโดยคดัเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มอาชีพทอผา้
ไหมท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพและไดรั้บรางวลัระดบัเขตของศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 
ประกอบดว้ย 1) กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสมพรรัตน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี 2) กลุ่มสตรีทอ
ผา้ไหมต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นอะลาง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 4) กลุ่มมชัชาดาไหมไทย อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 5) กลุ่ม
สหกรณ์ผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหวัสะพาน จ ากดั อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์คดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 365 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูรู้้ (Key Informant) กลุ่มผู ้
ปฏิบติั (Casual Informant) และกลุ่มทัว่ไป (General Informant)   
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 กลุ่ม ไดม้าโดยคดัเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มอาชีพทอผา้
ไหมท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพและไดรั้บรางวลัระดบัเขตของศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 
ประกอบดว้ย 1) กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสมพรรัตน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี 2) กลุ่มสตรีทอ
ผา้ไหมต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นอะลาง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ 4) กลุ่มมชัชาดาไหมไทย อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 5) กลุ่ม
สหกรณ์ผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหวัสะพาน จ ากดั อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์คดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 365 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูรู้้ (Key Informant) กลุ่มผู ้
ปฏิบติั (Casual Informant) และกลุ่มทัว่ไป (General Informant)   
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และสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมผา้ไหมอย่างต่อเน่ือง คือ กลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าสว่าง ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชเ้คร่ืองมือ คู่มือการใชรู้ปแบบ ปฏิทิน 
การด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ และประเมินผลรูปแบบ โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ประธาน 
รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัน าเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง  ด าเนินการเก็บข้อมูลสภาพการด า เนินงานตามรูป
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบในการน าไปใชแ้ละสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมตวัอย่างก่อนและหลงัการด าเนินการทดลองใช้หาคุณภาพโดยน าเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง .60 - 1.00 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ 
การวเิคราะห์เน้ือหา 

การวิจัยระยะที่ 3 : การประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหม
ไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การตรวจสอบยืนยนัรูปแบบเป็นการน ารูปแบบท่ีไดจ้ากระยะท่ี 2 และผา่นการปรับปรุง 
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุงและสรุปเพื่อตรวจสอบยืนยนัรูปแบบทั้งในดา้น 
ความสอดคลอ้งความเหมาะสม ความเป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และใหข้อ้เสนอแนะ เป้าหมายในขั้นตอน
น้ี คดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์การท างานดา้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหมไทยหรือเป็นผูท่ี้รับผิดชอบงานดา้นพฒันาชุมชน จ านวน 
17 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ี คือแบบประเมินความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม เป็นไปได ้
และเป็นประโยชน์หาคุณภาพ โดยน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาค่า IOC อยู่
ระหวา่ง .60 - 1.00 วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวจัิย 

1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบั คือ ดา้นการสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ
ผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการจดัจ าหน่าย เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น 
ของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม ท่ีมีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขต

ดินแดง อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ ด าเนินการหาคุณภาพโดยน าเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหวา่ง .60-1.00 และวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์
เชิงเน้ือหา  

การวิจัยระยะที่ 2 : การสร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทย
ในเขตพื้นท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การยกร่างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในระยะท่ี 1 และความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองรูปแบบ มาเป็นขอ้มูลประกอบในการยกร่างรูปแบบ โดยโครงสร้างของรูปแบบ มี 3 ส่วน คือ  
1) หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์และนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นรูปแบบ 2) องคป์ระกอบของ
รูปแบบ และ 3) เง่ือนไขความส าเร็จและแนวทางการใชรู้ปแบบ และมี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ  
1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหม 2) กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการ 3) กระบวนการ
จดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม แลว้น าร่างรูปแบบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและด าเนินการ
ปรับปรุง 

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพของรูปแบบโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดย 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มนกัวิชาการ และกลุ่มผูป้ฏิบติั 
ประกอบดว้ย นกัพฒันาชุมชน นกัวิชาการ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานกลุ่ม และสมาชิก
กลุ่มทอผา้ไหม จ านวน 15 คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ท่ีมีประเด็นค าถามส าหรับ
ท าการสนทนากลุ่ม และวพิากษซ่ึ์งประกอบดว้ยประเด็น ความสอดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎี และ
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ของรายการโครงสร้างของร่างรูปแบบ  หาคุณภาพโดยน าเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง .60-1.00 และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา แลว้สรุปผลการวิจารณ์และ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิตามวธีิการท่ีก าหนด และปรับปรุงร่างรูปแบบตามผลการวิจารณ์และ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว และจดัท าแนวทางการใชรู้ปแบบ ภายใตข้อ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
กรรมการวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาคุณภาพของรูปแบบโดยทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้จริงกบัพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงคดัเลือกแบบเจาะจงจากพื้นท่ีท่ีด าเนินการผลิต
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และสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมผา้ไหมอย่างต่อเน่ือง คือ กลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าสว่าง ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชเ้คร่ืองมือ คู่มือการใชรู้ปแบบ ปฏิทิน 
การด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ และประเมินผลรูปแบบ โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ประธาน 
รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัน าเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง  ด าเนินการเก็บข้อมูลสภาพการด า เนินงานตามรูป
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบในการน าไปใชแ้ละสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมตวัอย่างก่อนและหลงัการด าเนินการทดลองใช้หาคุณภาพโดยน าเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง .60 - 1.00 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ 
การวเิคราะห์เน้ือหา 

การวิจัยระยะที่ 3 : การประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหม
ไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การตรวจสอบยืนยนัรูปแบบเป็นการน ารูปแบบท่ีไดจ้ากระยะท่ี 2 และผา่นการปรับปรุง 
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุงและสรุปเพื่อตรวจสอบยืนยนัรูปแบบทั้งในดา้น 
ความสอดคลอ้งความเหมาะสม ความเป็นไปได ้เป็นประโยชน์ และใหข้อ้เสนอแนะ เป้าหมายในขั้นตอน
น้ี คดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์การท างานดา้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหมไทยหรือเป็นผูท่ี้รับผิดชอบงานดา้นพฒันาชุมชน จ านวน 
17 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ี คือแบบประเมินความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม เป็นไปได ้
และเป็นประโยชน์หาคุณภาพ โดยน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาค่า IOC อยู่
ระหวา่ง .60 - 1.00 วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวจัิย 

1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบั คือ ดา้นการสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ
ผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการจดัจ าหน่าย เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น 
ของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม ท่ีมีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขต

ดินแดง อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ ด าเนินการหาคุณภาพโดยน าเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหวา่ง .60-1.00 และวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์
เชิงเน้ือหา  

การวิจัยระยะที่ 2 : การสร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทย
ในเขตพื้นท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การยกร่างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในระยะท่ี 1 และความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองรูปแบบ มาเป็นขอ้มูลประกอบในการยกร่างรูปแบบ โดยโครงสร้างของรูปแบบ มี 3 ส่วน คือ  
1) หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์และนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นรูปแบบ 2) องคป์ระกอบของ
รูปแบบ และ 3) เง่ือนไขความส าเร็จและแนวทางการใชรู้ปแบบ และมี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ  
1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหม 2) กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการ 3) กระบวนการ
จดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม แลว้น าร่างรูปแบบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและด าเนินการ
ปรับปรุง 

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพของรูปแบบโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดย 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มนกัวิชาการ และกลุ่มผูป้ฏิบติั 
ประกอบดว้ย นกัพฒันาชุมชน นกัวิชาการ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานกลุ่ม และสมาชิก
กลุ่มทอผา้ไหม จ านวน 15 คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ท่ีมีประเด็นค าถามส าหรับ
ท าการสนทนากลุ่ม และวพิากษซ่ึ์งประกอบดว้ยประเด็น ความสอดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎี และ
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ของรายการโครงสร้างของร่างรูปแบบ  หาคุณภาพโดยน าเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง .60-1.00 และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา แลว้สรุปผลการวิจารณ์และ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิตามวธีิการท่ีก าหนด และปรับปรุงร่างรูปแบบตามผลการวิจารณ์และ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว และจดัท าแนวทางการใชรู้ปแบบ ภายใตข้อ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
กรรมการวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาคุณภาพของรูปแบบโดยทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้จริงกบัพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงคดัเลือกแบบเจาะจงจากพื้นท่ีท่ีด าเนินการผลิต



204 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

พิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นความสอดคลอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความความเป็นไปได ้และดา้นความเหมาะสม ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั  เร่ือง รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการทอผา้ไหมของผู ้
หญิงไทยภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ เป็นการผลิตในระดบัครัวเรือนประกอบกบัการมีความรู้เป็นพื้นฐาน
เก่ียวกบัการทอผา้ไหม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีการถ่ายทอดและสะสมมาอยา่งยาวนาน ในระยะต่อมา
ไดมี้การดดัแปลงท าเป็นเส้ือผา้ท่ีสวยงามมีผูค้นให้ความสนใจในฝีมือการทอผา้ไหมเพิ่มมากข้ึนและหา
ซ้ือไปใชก้นัมากข้ึนอีกเช่นกนั ผูผ้ลิตเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาปรับปรุงระบบการผลิต มีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร เกิดการพฒันาความคิด ค่านิยม รวมทั้งการเกิดการปรับตวัและน าไปสู่รูปแบบธุรกิจท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้มาพฒันา
ผลิตภณัฑผ์า้ไหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ดว้ยการลดตน้ทุนการผลิต การพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีใชใ้นการผลิตและการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ผลิตหม่อนไหมใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่ม 
ขีดความสามารถดา้นการแข่งขนั (Bubpharat, 2011 : 46-49) และผลการศึกษากลุ่มทอผา้ไหม พบวา่ 
ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและ
สามคัคีกนั มีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คง มีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนและท าไดจ้ริง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการผลิตผา้ไหมไทยมีความสัมพนัธ์กบัระบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของแต่ละชุมชนท่ีมีการสืบทอดและถ่ายทอดผา่นความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากแม่สู่ลูกสาว และผา่น
ระบบเครือญาติในชุมชน ซ่ึงไดมี้การผสมผสานความคิดตามยคุสมยัมาโดยตลอดและวฒันธรรมการทอ
ผา้ไหม มีกิจกรรมทางหลายๆ อยา่งท่ีเกิดจากการสรรสร้างพฒันาข้ึนท่ีไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิม เพราะแมแ้ต่ผู ้
ท่ีเป็นเจา้ของวฒันธรรมเองก็ยอมรับวา่วฒันธรรมประเพณีของหมู่บา้นตนไดป้รับเปล่ียนไปตามสภาพ
ความเจริญของโลก ส่ิงท่ีก าลงัท าอยูน่ั้น ลว้นเป็นส่ิงประดิษฐข้ึ์น โดยผา่นการเรียนรู้ ท่ีมีเครือข่ายสร้าง
ความสัมพนัธ์อยูต่ลอดจนพยายามปรุงสร้างอตัลกัษณ์ของตนข้ึนเป็นลกัษณะเฉพาะจากการผลิตเพื่อใช้
สอยเป็นการผลิตเพื่อการคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kulwises (2007) ไดว้จิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์

พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามสถานภาพเพศ และตาม การผลิตผา้ไหมเป็นอาชีพ 
ภาพรวมเห็นวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบ ท่ีจ าแนกตาม
สถานภาพอาย ุและตามรายไดต่้อเดือน ทั้งภาพรวมและรายดา้นเห็นวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
ท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษากลุ่มทอผา้ไหมท่ีประสบ
ความส าเร็จ พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและน ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีให้ 
ความร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและสามคัคีกนั มี 
การวางแผนการด าเนินงานใหเ้ป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คงมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและ
ท าไดจ้ริง 

2. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนมี 4 ส่วน คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและเง่ือนไขความส าเร็จโดย  
1) หลกัการ คือ ผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย เป็นสินคา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใหมี้การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) วตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้รูปแบบการสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหม
ไทยในเขตพื้นท่ีอีสาน 3) องคป์ระกอบของรูปแบบ มี 3 องคป์ระกอบ คือ (1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิต
ผา้ไหมเป็นการรวมกลุ่มการผลิตผา้ไหมและกลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง (2) กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจผา้ไหมไทยเป็น  
การประกอบการซ่ึงรวมถึงกระบวนการออกแบบการจดัการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิ
ปัญญาของชุมชนหรือเครือข่ายขององคก์รชุมชน (3) กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริม
การสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้น
ภาพลกัษณ์ ซ่ึงเป็นคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับในสังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย 4) เง่ือนไข
ความส าเร็จ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ ทกัษะ และแนวทาง 
การใชรู้ปแบบ คือ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งก าหนดเป้าหมายและวธีิด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผล ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม มีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ ์
ผา้ไหมไทยเพิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
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พิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นความสอดคลอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความความเป็นไปได ้และดา้นความเหมาะสม ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั  เร่ือง รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการทอผา้ไหมของผู ้
หญิงไทยภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ เป็นการผลิตในระดบัครัวเรือนประกอบกบัการมีความรู้เป็นพื้นฐาน
เก่ียวกบัการทอผา้ไหม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีการถ่ายทอดและสะสมมาอยา่งยาวนาน ในระยะต่อมา
ไดมี้การดดัแปลงท าเป็นเส้ือผา้ท่ีสวยงามมีผูค้นให้ความสนใจในฝีมือการทอผา้ไหมเพิ่มมากข้ึนและหา
ซ้ือไปใชก้นัมากข้ึนอีกเช่นกนั ผูผ้ลิตเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาปรับปรุงระบบการผลิต มีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร เกิดการพฒันาความคิด ค่านิยม รวมทั้งการเกิดการปรับตวัและน าไปสู่รูปแบบธุรกิจท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้มาพฒันา
ผลิตภณัฑผ์า้ไหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ดว้ยการลดตน้ทุนการผลิต การพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีใชใ้นการผลิตและการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ผลิตหม่อนไหมใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่ม 
ขีดความสามารถดา้นการแข่งขนั (Bubpharat, 2011 : 46-49) และผลการศึกษากลุ่มทอผา้ไหม พบวา่ 
ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและ
สามคัคีกนั มีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คง มีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนและท าไดจ้ริง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการผลิตผา้ไหมไทยมีความสัมพนัธ์กบัระบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของแต่ละชุมชนท่ีมีการสืบทอดและถ่ายทอดผา่นความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากแม่สู่ลูกสาว และผา่น
ระบบเครือญาติในชุมชน ซ่ึงไดมี้การผสมผสานความคิดตามยคุสมยัมาโดยตลอดและวฒันธรรมการทอ
ผา้ไหม มีกิจกรรมทางหลายๆ อยา่งท่ีเกิดจากการสรรสร้างพฒันาข้ึนท่ีไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิม เพราะแมแ้ต่ผู ้
ท่ีเป็นเจา้ของวฒันธรรมเองก็ยอมรับวา่วฒันธรรมประเพณีของหมู่บา้นตนไดป้รับเปล่ียนไปตามสภาพ
ความเจริญของโลก ส่ิงท่ีก าลงัท าอยูน่ั้น ลว้นเป็นส่ิงประดิษฐข้ึ์น โดยผา่นการเรียนรู้ ท่ีมีเครือข่ายสร้าง
ความสัมพนัธ์อยูต่ลอดจนพยายามปรุงสร้างอตัลกัษณ์ของตนข้ึนเป็นลกัษณะเฉพาะจากการผลิตเพื่อใช้
สอยเป็นการผลิตเพื่อการคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kulwises (2007) ไดว้จิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์

พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามสถานภาพเพศ และตาม การผลิตผา้ไหมเป็นอาชีพ 
ภาพรวมเห็นวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบ ท่ีจ าแนกตาม
สถานภาพอาย ุและตามรายไดต่้อเดือน ทั้งภาพรวมและรายดา้นเห็นวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
ท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษากลุ่มทอผา้ไหมท่ีประสบ
ความส าเร็จ พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและน ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีให้ 
ความร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและสามคัคีกนั มี 
การวางแผนการด าเนินงานใหเ้ป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คงมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและ
ท าไดจ้ริง 

2. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนมี 4 ส่วน คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและเง่ือนไขความส าเร็จโดย  
1) หลกัการ คือ ผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย เป็นสินคา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใหมี้การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) วตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้รูปแบบการสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหม
ไทยในเขตพื้นท่ีอีสาน 3) องคป์ระกอบของรูปแบบ มี 3 องคป์ระกอบ คือ (1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิต
ผา้ไหมเป็นการรวมกลุ่มการผลิตผา้ไหมและกลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง (2) กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจผา้ไหมไทยเป็น  
การประกอบการซ่ึงรวมถึงกระบวนการออกแบบการจดัการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิ
ปัญญาของชุมชนหรือเครือข่ายขององคก์รชุมชน (3) กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริม
การสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้น
ภาพลกัษณ์ ซ่ึงเป็นคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับในสังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย 4) เง่ือนไข
ความส าเร็จ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ ทกัษะ และแนวทาง 
การใชรู้ปแบบ คือ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งก าหนดเป้าหมายและวธีิด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผล ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม มีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ ์
ผา้ไหมไทยเพิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
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ความตอ้งการของลูกคา้ ก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม ขยายช่องทางการจ าหน่ายและมีการส่งเสริม
การตลาด 

3. ผลการประเมินรูปแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นความสอดคลอ้ง ความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
กระบวนการพฒันารูปแบบไดผ้า่นการศึกษาวิเคราะห์จากสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรม
ผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีท่ีศึกษา ผา่นการตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒิ และผา่นการทดลองใชข้องกลุ่มผลิต
ผา้ไหมมาแลว้ ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบันกัวชิาการหลายท่าน อาทิเช่น 
Ausawaphoom (2006) ไดเ้สนอแนวคิดและแนวทางในการพฒันารูปแบบไว ้คือ 1) การศึกษารูปแบบ  
2) การน าเสนอรูปแบบ เช่น การน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและประเมินในรูปแบบสอบถาม หรือ
การประชุมสัมมนา การน ารูปแบบใหผู้ป้ฏิบติัประเมินความเป็นไปได ้3) การพฒันารูปแบบ และ
สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ Ratae (2013) ท่ีพบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัการพฒันากลยทุธ์การตลาด
เพื่อสร้างความส าเร็จ ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และเม่ือน าไปตรวจสอบเพื่อยนืยนัผลกบักลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด
ทุกกลยทุธ์ 
 

สรุปผล 
1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมท่ีมีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามสถานภาพเพศ และตามการผลิตผา้ไหมเป็นอาชีพ 
ภาพรวมเห็นวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และผลการศึกษา กลุ่มทอผา้ไหมท่ีประสบ
ความส าเร็จ พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและน ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วาม
ร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและสามคัคีกนั มีการวางแผน 
การด าเนินงานให้เป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คง มีเป้าหมายท่ีชดัเจนและท าไดจ้ริง 

ระหวา่งประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ 
ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผล 
การด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

2. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึน โดยมี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหม  
2) กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ และ 3) กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่มซ่ึงศกัยภาพชุมชน
ในการผลิตผา้ไหม เป็นการรวมกลุ่มการผลิตผา้ไหมและกลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไดแ้ก่ โครงสร้างทางสังคม 
ความสามารถในการผลิต ทกัษะในการผลิต การสร้างเศรษฐกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายการผลิตและ 
การสร้างเครือข่ายการจ าหน่าย กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ เป็นการประกอบการ ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการคิด การจดัการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญาของชุมชนหรือเครือข่ายของ
องคก์รชุมชน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา
สินคา้ ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นการบริการ และ
กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นบริการ 
เป็นการส่ือสารใหลู้กคา้ไดท้ราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อย ตลอดจน 
การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ท่ีท  าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ดา้นบุคลากร เป็นผูเ้สนอขายผลิตภณัฑ์ ท่ี
มีความรู้เร่ืองของผลิตภณัฑน์ั้นอยา่งละเอียด เพื่อการถ่ายทอดขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ไปยงัผูซ้ื้อไดถู้กตอ้ง 
และดา้นภาพลกัษณ์ เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับในสังคมหรือกลุ่มสังคมเป้าหมาย ทั้งน้ี
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหมไทย เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพในการผลิตและการแปร
รูปไหมใหมี้คุณภาพและมาตรฐานของของผูซ้ื้อ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย
ใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดซ่ึงเป็นการปรับกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม โดยการหาแนวทางให้ผลิตภณัฑผ์า้
ไหมไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้
ผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยใหม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kulwiset (2007) ท่ีพบวา่ ประสิทธิผล 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงาน 
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thongsri 
(2016) ซ่ึงพบวา่ รูปแบบการจดัการการตลาดควรรวบรวมผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์แตกต่างตาม 
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ความตอ้งการของลูกคา้ ก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม ขยายช่องทางการจ าหน่ายและมีการส่งเสริม
การตลาด 

3. ผลการประเมินรูปแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นความสอดคลอ้ง ความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
กระบวนการพฒันารูปแบบไดผ้า่นการศึกษาวิเคราะห์จากสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรม
ผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีท่ีศึกษา ผา่นการตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒิ และผา่นการทดลองใชข้องกลุ่มผลิต
ผา้ไหมมาแลว้ ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบันกัวชิาการหลายท่าน อาทิเช่น 
Ausawaphoom (2006) ไดเ้สนอแนวคิดและแนวทางในการพฒันารูปแบบไว ้คือ 1) การศึกษารูปแบบ  
2) การน าเสนอรูปแบบ เช่น การน าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและประเมินในรูปแบบสอบถาม หรือ
การประชุมสัมมนา การน ารูปแบบใหผู้ป้ฏิบติัประเมินความเป็นไปได ้3) การพฒันารูปแบบ และ
สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ Ratae (2013) ท่ีพบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัการพฒันากลยทุธ์การตลาด
เพื่อสร้างความส าเร็จ ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และเม่ือน าไปตรวจสอบเพื่อยนืยนัผลกบักลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด
ทุกกลยทุธ์ 
 

สรุปผล 
1. สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมท่ีมีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทย
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามสถานภาพเพศ และตามการผลิตผา้ไหมเป็นอาชีพ 
ภาพรวมเห็นวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และผลการศึกษา กลุ่มทอผา้ไหมท่ีประสบ
ความส าเร็จ พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและน ามาใชใ้นการสร้างรูปแบบ คือ ชุมชนตอ้งมีองคก์รท่ีใหค้วาม
ร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ และทกัษะ สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมและสามคัคีกนั มีการวางแผน 
การด าเนินงานให้เป็นแผนการพฒันาธุรกิจ เพื่อใหมี้ความมัน่คง มีเป้าหมายท่ีชดัเจนและท าไดจ้ริง 

ระหวา่งประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ 
ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผล 
การด าเนินงานดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

2. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึน โดยมี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิตผา้ไหม  
2) กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ และ 3) กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่มซ่ึงศกัยภาพชุมชน
ในการผลิตผา้ไหม เป็นการรวมกลุ่มการผลิตผา้ไหมและกลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไดแ้ก่ โครงสร้างทางสังคม 
ความสามารถในการผลิต ทกัษะในการผลิต การสร้างเศรษฐกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายการผลิตและ 
การสร้างเครือข่ายการจ าหน่าย กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ เป็นการประกอบการ ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการคิด การจดัการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญาของชุมชนหรือเครือข่ายของ
องคก์รชุมชน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา
สินคา้ ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นการบริการ และ
กระบวนการจดัการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ดา้นบริการ 
เป็นการส่ือสารใหลู้กคา้ไดท้ราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อย ตลอดจน 
การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ท่ีท  าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ดา้นบุคลากร เป็นผูเ้สนอขายผลิตภณัฑ์ ท่ี
มีความรู้เร่ืองของผลิตภณัฑน์ั้นอยา่งละเอียด เพื่อการถ่ายทอดขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ไปยงัผูซ้ื้อไดถู้กตอ้ง 
และดา้นภาพลกัษณ์ เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับในสังคมหรือกลุ่มสังคมเป้าหมาย ทั้งน้ี
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมผา้ไหมไทย เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพในการผลิตและการแปร
รูปไหมใหมี้คุณภาพและมาตรฐานของของผูซ้ื้อ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย
ใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดซ่ึงเป็นการปรับกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม โดยการหาแนวทางให้ผลิตภณัฑผ์า้
ไหมไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้
ผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยใหม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kulwiset (2007) ท่ีพบวา่ ประสิทธิผล 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงาน 
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thongsri 
(2016) ซ่ึงพบวา่ รูปแบบการจดัการการตลาดควรรวบรวมผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์แตกต่างตาม 
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2. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ไหมไทยในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพฒันาข้ึนมี 4 ส่วน คือ 1) หลกัการและเหตุผล 2) วตัถุประสงค ์3) องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ และ 4) เง่ือนไขความส าเร็จ และแนวทางการใชรู้ปแบบ โดยมี 3 องคป์ระกอบ คือ  
1) ศกัยภาพชุมชนในการผลิต ผา้ไหม 2) กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการ 3) กระบวนการจดัการ
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บทน า 
 พฤติกรรมการบริโภคโดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคเราจะกล่าวถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการใช้
บริการโดยเนน้ถึงลกัษณะของตลาดผูบ้ริโภคหรือตลาดอุปโภคบริโภคท่ีวา่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 
หรือบริการเพื่อใชป้ระโยชน์ส่วนตวั ไม่ไดซ้ื้อมาเพื่อขายต่อหรือซ้ือมาเพื่อใชใ้นการผลิตหรือ 
การด าเนินงานแต่อยา่งใด นอกจากน้ีการซ้ือของผูบ้ริโภคยงัอยูบ่นพื้นฐานของความเต็มใจท่ีจะซ้ือ
สินคา้หรือบริการ ในการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยูอ่ยา่ง
หลากหลาย ซ่ึงมีทั้งการตดัสินใจท่ีดีและไม่ดีควบคู่กนัอยูเ่สมอ (Luanchamroen, 2011) ทั้งน้ีธุรกิจ
บริการร้านเสริมสวยถือเป็นอีกธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไดม้หาศาลและยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั และเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจร้าน
เสริมสวยการทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจร้านเสริม
สวยใหป้ระสบความส าเร็จได ้(Department of Business Development, 2005) 

ชุมชนจิระนครตั้งอยูถ่นนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภายในเขตเทศบาลเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถาบนัการเงิน 
สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของจงัหวดับุรีรัมย ์
มีพื้นท่ีทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ มีประชากรในปีพ.ศ. 2560 ประมาณ 
27,000 คน (Official Statistics Registration Systems, 2017) ชุมชนจิระนครเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากร
อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น อีกทั้งยงัมีร้านเสริมสวยเปิดใหบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดใ้ชชุ้มชนจิระนครเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นแหล่ง
ชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น อีกทั้งยงัใกลส้ถานศึกษาและสถานท่ีราชการต่าง ๆ 
มากมาย ประชากรส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาและบุคคลในวยัท างาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นอาชีพท่ีมี 
ความเก่ียวเน่ืองและใหค้วามสนใจกบัความสวยความงามในดา้นต่าง ๆ เป็นส าคญั จึงส่งผลใหชุ้มชน
จิระนครมีสถานบริการเก่ียวกบัความงามมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอและอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโอกาสท่ีจะขยายหรือ
เติบโตข้ึนเร่ือย ๆ สังเกตไดจ้ากปริมาณนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนครมีการแข่งขนัสูง แต่โดยส่วนใหญ่ท่ีนอกเหนือจากบริเวณชุมชนจิระนครจะมีร้าน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 .01 และ .01 ตามล าดบั ส่วนพฤติกรรมดา้นท าเลร้านเสริมสวยท่ีนิยม
ไป ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการโดยเฉล่ีย ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ปัจจยัส่วนบุคคล, ร้านเสริมสวย 
 
Abstract 
        This quantitative study conducted a comparison analysis of customers’ personal factors which 
affected decision-making and the relationship between consumer behavior and decision-making 
related to services of beauty salons in Jiranakorn Community, Muang District, Buriram Province. 
The participants were 408 customers who used the beauty salons’ services in the area. Data were 
collected by a questionnaire hand-out and statistically analyzed by the use of an SPSS program 
involving percentages, means, standard deviations, and Chi-Square. Findings indicated that 
different education levels were the personal factor that affected decision-making with a .05 
statistical significance in correlation. On the other hand, gender, age, occupation, and average 
monthly income were insignificant factors and not correlated with decision-making. In addition, 
the study found that most service use behavior, the number of times in using services each month, 
and those who influenced choices of salons had a statistically significant relationship with 
decisions to use salons’ services at .05, .01, and .01 respectively. No relationships of decision-
making regarding salons’ services were found in relation to behavior and salon location, service 
time, length of service time, and the average cost of service. 
 
Keyword: decision-making, personal factors, beauty salon 
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เป็นจ านวนมาก และแต่ละร้านไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งสามารถ
ค านวณไดโ้ดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (Wanitbancha, 2006: 74)  

สูตร n = P (1 - P) Z2 

                      E2 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

     P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .50  
 Z แทน ระดบัความเช่ือมนัท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่     
             ร้อยละ 95 (ระดบั .05)  

      E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
แทนค่า  n = (.05)(1 - .5)(1.96)2 

                       (.05)2 

                 = 384.16 
   ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผดิพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวเิคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 408 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไข
ก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรอิสระในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย 
 4. พื้นท่ีในการวจิยั การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การส ารวจในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ท่ีตั้ง ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดยชุดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึง
ไดส้ร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึนโดยแต่ละชุดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวย เป็นค าถาม 
ปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 

เสริมสวยกระจายตวัตามพื้นท่ีต่าง ๆ มีเพียงบริเวณท่ีใกลแ้หล่งสถานศึกษาเท่านั้นท่ีจะมีร้านเสริม
สวยกระจุกตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่นและมีปริมาณลูกคา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นแรงจูงใจใหผู้ว้จิยัไดท้  าวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ี
เพียงพอ ถูกตอ้ง และแม่นย  า สามารถน าไปวเิคราะห์และตดัสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจร้าน
เสริมสวยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะลงทุนท าธุรกิจเสริมสวยจะได้
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการคิดและตดัสินใจท่ีจะลงทุนท าธุรกิจ 
เสริมสวยต่อไป โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน   24 ร้าน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 
เสริมสวย : กรณีศึกษาร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการวจิยั
เชิงปริมาณ และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์มาใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 

อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 24 ร้าน 
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์มาใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร      

อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 24 ร้าน เน่ืองจากในเขตชุมชนจิระนครมีจ านวนร้านเสริมสวยอยู่



ROMMAYASAN 215Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

เป็นจ านวนมาก และแต่ละร้านไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งสามารถ
ค านวณไดโ้ดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (Wanitbancha, 2006: 74)  

สูตร n = P (1 - P) Z2 

                      E2 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

     P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .50  
 Z แทน ระดบัความเช่ือมนัท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่     
             ร้อยละ 95 (ระดบั .05)  

      E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
แทนค่า  n = (.05)(1 - .5)(1.96)2 

                       (.05)2 

                 = 384.16 
   ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผดิพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวเิคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 408 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไข
ก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรอิสระในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย 
 4. พื้นท่ีในการวจิยั การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การส ารวจในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ท่ีตั้ง ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดยชุดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึง
ไดส้ร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึนโดยแต่ละชุดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวย เป็นค าถาม 
ปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 

เสริมสวยกระจายตวัตามพื้นท่ีต่าง ๆ มีเพียงบริเวณท่ีใกลแ้หล่งสถานศึกษาเท่านั้นท่ีจะมีร้านเสริม
สวยกระจุกตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่นและมีปริมาณลูกคา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นแรงจูงใจใหผู้ว้จิยัไดท้  าวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ี
เพียงพอ ถูกตอ้ง และแม่นย  า สามารถน าไปวเิคราะห์และตดัสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจร้าน
เสริมสวยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะลงทุนท าธุรกิจเสริมสวยจะได้
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการคิดและตดัสินใจท่ีจะลงทุนท าธุรกิจ 
เสริมสวยต่อไป โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน   24 ร้าน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 
เสริมสวย : กรณีศึกษาร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการวจิยั
เชิงปริมาณ และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์มาใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 

อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 24 ร้าน 
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์มาใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร      

อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 24 ร้าน เน่ืองจากในเขตชุมชนจิระนครมีจ านวนร้านเสริมสวยอยู่
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั โดยการหาค่า Chi-Square 
 
ผลการวจัิย 

1. การศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  

    จากผลการวจิยัพบวา่ จ  านวนร้อยละของพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยดา้นท่าน
ใชบ้ริการใดในร้านเสริมสวย มีจ านวนคนเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ สระ-ไดร์/รีด/มว้น จ านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ตดัผม 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และท าสีผม จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.5  

    ดา้นการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยท่ีไหน พบวา่ เลือกใกลท่ี้พกั/บา้นมากท่ีสุด จ านวน 
327 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 รองลงมาคือใกลท่ี้ท างาน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และใน
หา้งสรรพสินคา้ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  

    ดา้นการใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียเดือนละก่ีคร้ัง พบวา่ นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือนมีมาก
ท่ีสุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ 3-5 คร้ัง/เดือน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 และ   6-8 คร้ัง/เดือน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5   

    ดา้นส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยในช่วงเวลาใด พบวา่ ส่วนมากใชบ้ริการใน
ช่วงเวลา  16.01 – 20.00 น. จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01 - 12.00 
น. จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.3  

    ดา้นระยะเวลาท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ใชเ้วลาเท่าใด พบวา่ ส่วนมากใช้
เวลา     1 ชัว่โมง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 2 ชัว่โมง จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.1 และนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 

    ด้านท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ังประมาณเท่าใด พบว่า 
ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 – 300 บาท จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา
คือนอ้ยกวา่ 100 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ 301 – 500 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค าถาม 
7 O’s หรือ 6 W’s และ 1 H มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแบบสอบถามงานวจิยัในคร้ังน้ี เป็นค าถาม
ปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 
  ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวย ใชแ้บบสอบถามตามมาตราวดั
ของ     ลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. น าแบบสอบถามไปท าการสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 408 คน ท่ีใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชุนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 24 ร้าน เป็นแบบสอบถามชนิดท่ี
ใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกตอบดว้ยตนเองโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 
 2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั
และด าเนินการขั้นต่อไป 
 3. ท าการบนัทึกรหสัค าตอบของแบบสอบถามเพื่อประมวลผล  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการหาค่าสถิติร้อยละ 
 2. น าขอ้มูลความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มาวิเคราะห์ดว้ยการ
หาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปทดสอบเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ 
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั โดยการหาค่า Chi-Square 
 
ผลการวจัิย 

1. การศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  

    จากผลการวจิยัพบวา่ จ  านวนร้อยละของพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยดา้นท่าน
ใชบ้ริการใดในร้านเสริมสวย มีจ านวนคนเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ สระ-ไดร์/รีด/มว้น จ านวน 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ตดัผม 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และท าสีผม จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.5  

    ดา้นการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยท่ีไหน พบวา่ เลือกใกลท่ี้พกั/บา้นมากท่ีสุด จ านวน 
327 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 รองลงมาคือใกลท่ี้ท างาน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และใน
หา้งสรรพสินคา้ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  

    ดา้นการใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียเดือนละก่ีคร้ัง พบวา่ นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือนมีมาก
ท่ีสุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ 3-5 คร้ัง/เดือน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 และ   6-8 คร้ัง/เดือน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5   

    ดา้นส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยในช่วงเวลาใด พบวา่ ส่วนมากใชบ้ริการใน
ช่วงเวลา  16.01 – 20.00 น. จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01 - 12.00 
น. จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.3  

    ดา้นระยะเวลาท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ใชเ้วลาเท่าใด พบวา่ ส่วนมากใช้
เวลา     1 ชัว่โมง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 2 ชัว่โมง จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.1 และนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 

    ด้านท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ังประมาณเท่าใด พบว่า 
ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 – 300 บาท จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา
คือนอ้ยกวา่ 100 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ 301 – 500 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค าถาม 
7 O’s หรือ 6 W’s และ 1 H มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแบบสอบถามงานวจิยัในคร้ังน้ี เป็นค าถาม
ปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 
  ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวย ใชแ้บบสอบถามตามมาตราวดั
ของ     ลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. น าแบบสอบถามไปท าการสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 408 คน ท่ีใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชุนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 24 ร้าน เป็นแบบสอบถามชนิดท่ี
ใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกตอบดว้ยตนเองโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 
 2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั
และด าเนินการขั้นต่อไป 
 3. ท าการบนัทึกรหสัค าตอบของแบบสอบถามเพื่อประมวลผล  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยการหาค่าสถิติร้อยละ 
 2. น าขอ้มูลความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มาวิเคราะห์ดว้ยการ
หาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปทดสอบเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ 
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    ส่วนท าเลร้านเสริมสวยท่ีนิยมไป ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการโดยเฉล่ีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 
ตารางท่ี1 
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

เพศชาย เพศหญิง 

t Sig. ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
โดยภาพรวม 4.20 0.49 4.24 0.45 -0.555 0.53 
จากตารางท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างด้านเพศท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริการร้านเสริมสวย พบวา่ มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ
ตวัท่านเอง จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมาคือเพื่อน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
และครอบครัว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

    ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย พบวา่ โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ( x̄ ) เท่ากบั 4.24 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.48 และอยูใ่นระดบัมาก  

    เม่ือพิจารณาเป็นรายกระบวนการพบวา่ กระบวนการตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีตอ้ง
เสริมบุคลิกภาพท่ีดีใหต้นเองมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุดเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ กระบวนการดา้น 
การตดัสินใจซ้ือคือ ตั้งใจมาใชบ้ริการร้านเสริมสวยโดยตรงเท่ากบั 4.61 ดา้นกระบวนการประเมิน
ทางเลือก ท่านจะประเมินร้านเสริมสวยจากการส่งเสริมการขาย เช่น การจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เท่ากบั 
4.60 ท่านจะประเมินร้านเสริมสวยจากคุณภาพในการให้บริการของพนกังานเท่ากบั 4.59 และดา้น
กระบวนการพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้านเดิมอีกคร้ังเท่ากบั 4.58 

     ดา้นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการเสาะแสวงหาข่าว 
ก่อนท่านจะเลือกใชบ้ริการท่านคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ท่านตั้งใจมาท าภารกิจบริเวณนั้น ๆ 
แต่บงัเอิญเห็นร้านเสริมสวยจึงเขา้มาใชบ้ริการ เท่ากบั 3.66 ท่านมาใช้บริการโดยเหตุบงัเอิญจาก 
การเห็นการลดค่าใชบ้ริการ หรือโปรโมชัน่อ่ืน ๆ เท่ากบั 3.68 และกระบวนการพฤติกรรมหลงั 
การซ้ือ ท่านจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูท่ี้เขา้ใจร้านเสริมสวยท่ีท่านเคยใชบ้ริการในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง
เท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
 2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    ผลจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ พฤติกรรมดา้นบริการ
ส่วนใหญ่ท่ีใช ้จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกร้าน มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 .01 และ .01 ตามล าดบั 
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    ส่วนท าเลร้านเสริมสวยท่ีนิยมไป ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการโดยเฉล่ีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 
ตารางท่ี1 
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

เพศชาย เพศหญิง 

t Sig. ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
โดยภาพรวม 4.20 0.49 4.24 0.45 -0.555 0.53 
จากตารางท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างด้านเพศท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริการร้านเสริมสวย พบวา่ มีจ  านวนมากท่ีสุดคือ
ตวัท่านเอง จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมาคือเพื่อน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
และครอบครัว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

    ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย พบวา่ โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ( x̄ ) เท่ากบั 4.24 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.48 และอยูใ่นระดบัมาก  

    เม่ือพิจารณาเป็นรายกระบวนการพบวา่ กระบวนการตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีตอ้ง
เสริมบุคลิกภาพท่ีดีใหต้นเองมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุดเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ กระบวนการดา้น 
การตดัสินใจซ้ือคือ ตั้งใจมาใชบ้ริการร้านเสริมสวยโดยตรงเท่ากบั 4.61 ดา้นกระบวนการประเมิน
ทางเลือก ท่านจะประเมินร้านเสริมสวยจากการส่งเสริมการขาย เช่น การจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เท่ากบั 
4.60 ท่านจะประเมินร้านเสริมสวยจากคุณภาพในการให้บริการของพนกังานเท่ากบั 4.59 และดา้น
กระบวนการพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้านเดิมอีกคร้ังเท่ากบั 4.58 

     ดา้นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการเสาะแสวงหาข่าว 
ก่อนท่านจะเลือกใชบ้ริการท่านคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ท่านตั้งใจมาท าภารกิจบริเวณนั้น ๆ 
แต่บงัเอิญเห็นร้านเสริมสวยจึงเขา้มาใชบ้ริการ เท่ากบั 3.66 ท่านมาใชบ้ริการโดยเหตุบงัเอิญจาก 
การเห็นการลดค่าใชบ้ริการ หรือโปรโมชัน่อ่ืน ๆ เท่ากบั 3.68 และกระบวนการพฤติกรรมหลงั 
การซ้ือ ท่านจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูท่ี้เขา้ใจร้านเสริมสวยท่ีทา่นเคยใชบ้ริการในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง
เท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
 2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    ผลจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ พฤติกรรมดา้นบริการ
ส่วนใหญ่ท่ีใช ้จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกร้าน มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 .01 และ .01 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.331 2 0.666 

3.219 0.041* 
ภายในกลุ่ม 83.735 405 0.207 

รวม 85.067 407  
*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.041 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 5  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ      
F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.055 5 0.211 

1.009 0.412 
ภายในกลุ่ม 84.012 402 0.209 

รวม 85.067 407  
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.412 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 หมายความ
ว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม .517 5 0.103 

.492 0.782 
ภายในกลุ่ม 84.896 402 0.210 

รวม 85.067 407  
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน

เขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.782 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 3 
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม .788 6 0.131 

.625 0.710 
ภายในกลุ่ม 84.278 401 0.210 

รวม 85.067 407  
จากตารางท่ี 3 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.710 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 หมายความวา่ 

ผูท่ี้มีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  4  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.331 2 0.666 

3.219 0.041* 
ภายในกลุ่ม 83.735 405 0.207 

รวม 85.067 407  
*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.041 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ตารางท่ี 5  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ      
F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.055 5 0.211 

1.009 0.412 
ภายในกลุ่ม 84.012 402 0.209 

รวม 85.067 407  
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.412 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 หมายความ
ว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2  
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม .517 5 0.103 

.492 0.782 
ภายในกลุ่ม 84.896 402 0.210 

รวม 85.067 407  
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน

เขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.782 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 3 
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test 

การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้าน

เสริมสวย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม .788 6 0.131 

.625 0.710 
ภายในกลุ่ม 84.278 401 0.210 

รวม 85.067 407  
จากตารางท่ี 3 พบวา่ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.710 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 หมายความวา่ 

ผูท่ี้มีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
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(2010) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตพญาไท และ 
Unrit (2010) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงวา่การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยข้ึนอยูก่บัตวัผู ้
ท่ีจะใชบ้ริการคือตวัเองเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ความชอบ 
ความพึงพอใจ เวลาท่ีวา่งหรือเหมาะสมของตวัเองจึงไม่เก่ียวขอ้งบุคคลอ่ืน ส่วนการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่ท่ีใช ้ทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะดูแลเสริมความงามของตวัเองทุก ๆ ดา้น เช่น สระ-ไดร์/รีด/มว้น 
ตดัผม ท าสีผม ยดึผม ดดัผม ต่อผม ฯลฯ ซ่ึงทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะตดัสินใจเสริมความงามท่ีร้าน
เป็นส าคญั และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน ผูใ้ชบ้ริการจะเนน้ท่ีความสะดวกหรือช่วงของ
เวลาวา่ง อาจไม่ค  านึงถึงจ านวนคร้ังวา่ตวัเองไดเ้สริมความงามมากแลว้หรือนอ้ยไป ค านึงถึงความพึง
พอใจท่ีตนเองตอ้งการท่ีจะเสริมสวย 

    ส่วนพฤติกรรมดา้นท าเลร้านเสริมสวย ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongliang (2011) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจเสริมสวยในจงัหวดั
ปทุมธานี Laksanaphon (2007) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยของสตรีในอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และ Wichianpradit (2007) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยแนวสมยัใหม่ของลูกคา้ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3. การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัปัจจยัส่วนบุคคลนั้นส่วนมากมีความคิดเห็นและยอมรับท่ีไม่แตกต่างกนั
มากในการท่ีจะดูแลความสวยความงาม สนใจในตวัเองมากข้ึน เห็นความส าคญัในระดบัสูงท่ีจะตอ้ง
พฒันาตวัเองให้ดูดีข้ึน โดยการใหส้ถานเสริมความงามเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลและเสริมความงาม
ใหก้บัตวัเอง เปรียบเช่นดงัสุภาษิตท่ีกล่าววา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” และในยคุปัจจุบนั
วถีิชีวติของบุคคลนั้นตอ้งเร่งรีบมีเวลาส่วนตวันอ้ยลงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาร้านเสริมสวยมากข้ึน 

 ดงันั้นจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ T-test และ F-test พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. การศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยประเภทสระ-ไดร์/รีด/มว้น เป็นบริการท่ีสามารถท า
ไดบ้่อยคร้ังตามความพึงพอใจของลูกคา้ ส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้มกัจะเลือกร้านท่ีอยูใ่กลท่ี้พกัหรือใกล้
บา้น และเขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือน เน่ืองจากลูกคา้จะเนน้ท่ีความสะดวก
ในการเดินทางและช่วงของเวลาวา่ง ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และ
ระยะเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. เป็น
เวลาเลิกงานเรียนหรือเลิกงานของคนส่วนใหญ่ ลูกคา้จึงเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลาน้ีมากท่ีสุด ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ัง ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 - 300 
บาท เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทสระ-ไดร์/รีด/มว้น ราคาก็จะอยูใ่นช่วง 100 – 300 
บาท และตวัลูกคา้เองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะความพึงพอใจ เวลาวา่งหรือเหมาะสมของตวัเองจึงไม่เก่ียวขอ้งบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีลูกคา้ตระหนกั
ถึงความตอ้งการเสริมบุคลิกภาพท่ีดีใหก้บัตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะตอ้งการยอมรับ
จากสังคม เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกในระดบัสูง 

2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    พฤติกรรมดา้นบริการส่วนใหญ่ท่ีใช ้จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน และผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการเลือกร้าน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wiwatthanakantang (2007) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยของสตรีในเขตเทศบาลเมืองพงังา Hongsaeng 
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(2010) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตพญาไท และ 
Unrit (2010) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงวา่การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยข้ึนอยูก่บัตวัผู ้
ท่ีจะใชบ้ริการคือตวัเองเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ความชอบ 
ความพึงพอใจ เวลาท่ีวา่งหรือเหมาะสมของตวัเองจึงไม่เก่ียวขอ้งบุคคลอ่ืน ส่วนการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่ท่ีใช ้ทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะดูแลเสริมความงามของตวัเองทุก ๆ ดา้น เช่น สระ-ไดร์/รีด/มว้น 
ตดัผม ท าสีผม ยดึผม ดดัผม ต่อผม ฯลฯ ซ่ึงทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะตดัสินใจเสริมความงามท่ีร้าน
เป็นส าคญั และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน ผูใ้ชบ้ริการจะเนน้ท่ีความสะดวกหรือช่วงของ
เวลาวา่ง อาจไม่ค  านึงถึงจ านวนคร้ังวา่ตวัเองไดเ้สริมความงามมากแลว้หรือนอ้ยไป ค านึงถึงความพึง
พอใจท่ีตนเองตอ้งการท่ีจะเสริมสวย 

    ส่วนพฤติกรรมดา้นท าเลร้านเสริมสวย ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongliang (2011) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจเสริมสวยในจงัหวดั
ปทุมธานี Laksanaphon (2007) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยของสตรีในอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และ Wichianpradit (2007) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยแนวสมยัใหม่ของลูกคา้ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3. การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัปัจจยัส่วนบุคคลนั้นส่วนมากมีความคิดเห็นและยอมรับท่ีไม่แตกต่างกนั
มากในการท่ีจะดูแลความสวยความงาม สนใจในตวัเองมากข้ึน เห็นความส าคญัในระดบัสูงท่ีจะตอ้ง
พฒันาตวัเองให้ดูดีข้ึน โดยการใหส้ถานเสริมความงามเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลและเสริมความงาม
ใหก้บัตวัเอง เปรียบเช่นดงัสุภาษิตท่ีกล่าววา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” และในยคุปัจจุบนั
วถีิชีวติของบุคคลนั้นตอ้งเร่งรีบมีเวลาส่วนตวันอ้ยลงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาร้านเสริมสวยมากข้ึน 

 ดงันั้นจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ T-test และ F-test พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. การศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยประเภทสระ-ไดร์/รีด/มว้น เป็นบริการท่ีสามารถท า
ไดบ้่อยคร้ังตามความพึงพอใจของลูกคา้ ส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้มกัจะเลือกร้านท่ีอยูใ่กลท่ี้พกัหรือใกล้
บา้น และเขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือน เน่ืองจากลูกคา้จะเนน้ท่ีความสะดวก
ในการเดินทางและช่วงของเวลาวา่ง ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และ
ระยะเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. เป็น
เวลาเลิกงานเรียนหรือเลิกงานของคนส่วนใหญ่ ลูกคา้จึงเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลาน้ีมากท่ีสุด ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ัง ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 - 300 
บาท เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทสระ-ไดร์/รีด/มว้น ราคาก็จะอยูใ่นช่วง 100 – 300 
บาท และตวัลูกคา้เองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะความพึงพอใจ เวลาวา่งหรือเหมาะสมของตวัเองจึงไม่เก่ียวขอ้งบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีลูกคา้ตระหนกั
ถึงความตอ้งการเสริมบุคลิกภาพท่ีดีใหก้บัตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะตอ้งการยอมรับ
จากสังคม เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกในระดบัสูง 

2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
เสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

    พฤติกรรมดา้นบริการส่วนใหญ่ท่ีใช ้จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแต่ละเดือน และผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการเลือกร้าน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wiwatthanakantang (2007) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยของสตรีในเขตเทศบาลเมืองพงังา Hongsaeng 
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ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ( x̄ ) เท่ากบั 4.24 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากบั 0.48 และอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
พบวา่ พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการร้านเสริมสวย และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวย มีความสัมพนัธ์กนัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .00 ส่วนท่าน
ใชบ้ริการใดในร้านเสริมสวย และท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียเดือนละก่ีคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    ท่านเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยท่ีไหน ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน
ช่วงเวลาใด ระยะเวลาท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใชเ้วลาเท่าใด และท่านมีค่าใชจ่้ายใน 
การใชบ้ริการร้าน    เสริมสวยแต่ละคร้ังประมาณเท่าใด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์

3. ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ 
     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ส่วนดา้นปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
         1.1 ควรก าหนดรูปแบบการใหบ้ริการท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ผูป้ระกอบการตอ้งตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ใหต้รงตามตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปนั้นจะเลือกใชบ้ริการสระ-ไดร์/รีด/มว้นเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้ร้านวา่มีบริการสระ-ไดร์/รีด/มว้น เพื่อ
กระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการเร็วข้ึน 

ส่วนดา้นระดบัการศึกษานั้นมีความแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะการประกอบอาชีพท่ีต่างกนัจึง
มีการเขา้ร้านเสริมสวยท่ีแตกต่างกนัดว้ยดงัองคค์วามรู้จากผลการวจิยัท่ีพบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Hongsaeng (2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย
ในเขตพญาไท Kunkham (2008) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010) 
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดั
สระบุรี 

    ดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระ
นคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ระดบัการศึกษาท าใหต้อ้งด าเนิน
ชีวติในแต่ละวนัของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนัออกไป ท าใหร้ะดบัการศึกษามีความแตกต่างกนัใน 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kunkham (2008) ศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดัสระบุรี 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยประเภท 
สระไดร์/รีด/มว้น มีจ  านวนคนเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเลือกร้านท่ีอยูใ่กลท่ี้พกั
หรือใกลบ้า้น เขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชบ้ริการใน
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และระยะเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ัง ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 – 
300 บาท ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยพบวา่มีจ านวนมากท่ีสุดก็คือ
ตวัลูกคา้เอง และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยพบวา่ กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการเสาะแสวงหาข่าว ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ตามล าดบั  
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ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ( x̄ ) เท่ากบั 4.24 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากบั 0.48 และอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
พบวา่ พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการร้านเสริมสวย และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวย มีความสัมพนัธ์กนัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .00 ส่วนท่าน
ใชบ้ริการใดในร้านเสริมสวย และท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียเดือนละก่ีคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    ท่านเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยท่ีไหน ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน
ช่วงเวลาใด ระยะเวลาท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใชเ้วลาเท่าใด และท่านมีค่าใชจ่้ายใน 
การใชบ้ริการร้าน    เสริมสวยแต่ละคร้ังประมาณเท่าใด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 

3. ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ 
     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ส่วนดา้นปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
         1.1 ควรก าหนดรูปแบบการใหบ้ริการท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ผูป้ระกอบการตอ้งตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ใหต้รงตามตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปนั้นจะเลือกใชบ้ริการสระ-ไดร์/รีด/มว้นเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้ร้านวา่มีบริการสระ-ไดร์/รีด/มว้น เพื่อ
กระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการเร็วข้ึน 

ส่วนดา้นระดบัการศึกษานั้นมีความแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะการประกอบอาชีพท่ีต่างกนัจึง
มีการเขา้ร้านเสริมสวยท่ีแตกต่างกนัดว้ยดงัองคค์วามรู้จากผลการวจิยัท่ีพบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Hongsaeng (2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย
ในเขตพญาไท Kunkham (2008) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010) 
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดั
สระบุรี 

    ดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระ
นคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ระดบัการศึกษาท าใหต้อ้งด าเนิน
ชีวติในแต่ละวนัของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนัออกไป ท าใหร้ะดบัการศึกษามีความแตกต่างกนัใน 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kunkham (2008) ศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดัสระบุรี 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวยประเภท 
สระไดร์/รีด/มว้น มีจ  านวนคนเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเลือกร้านท่ีอยูใ่กลท่ี้พกั
หรือใกลบ้า้น เขา้ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง/เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชบ้ริการใน
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และระยะเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยแต่ละคร้ัง ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100 – 
300 บาท ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเสริมสวยพบวา่มีจ านวนมากท่ีสุดก็คือ
ตวัลูกคา้เอง และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยพบวา่ กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการเสาะแสวงหาข่าว ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ตามล าดบั  
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         1.2 ผูป้ระกอบการควรจดจ าลูกคา้โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดม้าเป็นประจ า คือ มา
นอ้ยกวา่   3 คร้ัง/เดือน โดยควรมีการบริการพิเศษเพื่อเชิญชวนใหก้ลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมาใชบ้ริการบ่อย
ยิง่ข้ึน เช่น ท่ีร้านมีบริการสระ-ไดร์/รีด/มว้น เป็นตน้ 

         1.3 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นส าคญั เน่ืองจากผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยนั้น คือ ตวัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเองจึงตอ้งเนน้ 
การใหบ้ริการของลูกคา้ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นส าคญั 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
         2.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในเขตอ่ืน ๆ เช่น        

เขตชุมชนในเมืองอ่ืน ๆ ชุมชนชานเมืองหรือเฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง เช่น วยัท างาน นกัศึกษมหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อการปรับปรุงพฒันาใหถู้กตอ้งกบั  ผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและดึงความ
สนใจจากลูกคา้ได ้

         2.2 แนะน าใหใ้ชส่้วนประสมทางการตลาด (4P) มาเป็นตวัแปรเพิ่มเติมในการวจิยัคร้ัง
ต่อไป เพื่อใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยส่งออกขา้วปีละประมาณ 7 ลา้นตนั เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของ 
การส่งออกขา้วทั้งหมดทัว่โลกการแปรรูปผลิตภณัฑข์า้วและการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเกษตรกรจึง
เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกบันโยบายท่ีวางเอาไวแ้ลว้ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑข์า้วจึงเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี
ไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงยโุรปและ
ตะวนัออกกลาง ท่ีใหก้ารตอบรับเป็นอยา่งดีในสินคา้ผลิตภณัฑข์า้วท่ีไดรั้บการแปรรูปแลว้ ใน
ปัจจุบนัการผลิตขา้วฮางเพื่อจ าหน่ายใชว้ธีิการน่ึงเพื่อใหเ้มล็ดขา้วสุกและน าขา้วเลือกมาอบแหง้ดว้ย
แสงแดด 1-2 แดด และน ามากะเทาะเปลือกจะไดข้า้วสารท่ีมีสีทองซ่ึงเกิดจากปริมาณร าติดท่ีผวิท าให้
มีเส้นใย ไดส้ารต่อตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ไม่ผา่นการน่ึงอีกหนทางหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือ
การน าขา้วท่ีเกษตรกรท าการปลูกอยูม่าเพิ่มมูลค่าใหก้บัเกษตรกรแต่แรกเร่ิมอยา่ง ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี 
ขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ ขา้วฮาง ขา้วออร์แกนิค ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพขา้วให้กบัเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วไดต้ั้งแต่ตน้ทางและยงัสามารถส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าจากส่ิงท่ีผลิตอยูโ่ดยท่ีไม่ไดใ้ชต้น้ทุน
ในการเพิ่มหรือเปล่ียนวถีิของเกษตรกรแต่อยา่งใด 
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ไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงยโุรปและ
ตะวนัออกกลาง ท่ีใหก้ารตอบรับเป็นอยา่งดีในสินคา้ผลิตภณัฑข์า้วท่ีไดรั้บการแปรรูปแลว้ ใน
ปัจจุบนัการผลิตขา้วฮางเพื่อจ าหน่ายใชว้ธีิการน่ึงเพื่อใหเ้มล็ดขา้วสุกและน าขา้วเลือกมาอบแหง้ดว้ย
แสงแดด 1-2 แดด และน ามากะเทาะเปลือกจะไดข้า้วสารท่ีมีสีทองซ่ึงเกิดจากปริมาณร าติดท่ีผวิท าให้
มีเส้นใย ไดส้ารต่อตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ไม่ผา่นการน่ึงอีกหนทางหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือ
การน าขา้วท่ีเกษตรกรท าการปลูกอยูม่าเพิ่มมูลค่าใหก้บัเกษตรกรแต่แรกเร่ิมอยา่ง ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี 
ขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ ขา้วฮาง ขา้วออร์แกนิค ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพขา้วให้กบัเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วไดต้ั้งแต่ตน้ทางและยงัสามารถส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าจากส่ิงท่ีผลิตอยูโ่ดยท่ีไม่ไดใ้ชต้น้ทุน
ในการเพิ่มหรือเปล่ียนวถีิของเกษตรกรแต่อยา่งใด 

 
ค าส าคัญ:  การสร้างมูลค่า, ขา้วฮาง 
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ของประเทศจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีไทยจะตอ้งรักษาตลาดขา้วท่ีมีอยูไ่ว ้โดยเฉพาะตลาดขา้ว
คุณภาพสูง ซ่ึงประเทศไทยเป็นผูค้รองตลาดส่วนใหญ่อยู ่จึงตอ้งมุ่งรักษาและหาทางขยายตลาด  
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงขา้วหอมมะลิไทยใหม้ากข้ึน โดยตอ้งปรับปรุงทั้งคุณภาพการผลิต การบรรจุ 
หีบห่อ การรักษาคุณภาพ และการตลาด โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดย
การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแกปั้ญหาราคาขา้วในภาคเกษตรอุตสาหกรรมขา้วนั้น เราตอ้ง
เลือกชนิดขา้วให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์เพราะขา้วแต่ละชนิดมีคุณสมบติัเฉพาะ ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว
ดั้งเดิมท่ีเรามีมานานและเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ แป้งขา้ว (Flour) ท่ีท ามาจากขา้วจา้วหรือขา้ว
เหนียวประเภทร่วนซ่ึงเป็นขา้วท่ีมีปริมาณอมิโลสสูง (Amylose) โดยตวัอมิโลสน้ีเองท่ีจะเป็นตวับอก
วา่คุณภาพขา้วสวยหรือแป้งท่ีจะออกมาเป็นอยา่งไร ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ไทยดั้งเดิมท่ีสามารถน ามาเพิ่มพูนมูลค่าใหสู้งข้ึน การบรรจุภณัฑแ์ละแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
ขา้วเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรมได ้อุตสาหกรรมการแปรรูปขา้วนบัเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยช่วยเพิ่มความตอ้งการขา้วเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั
ผลผลิตขา้วซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกและน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ผลิตภณัฑข์า้วก่ึงส าเร็จรูป เช่น โจก๊ก่ึงส าเร็จรูป อาหารจานเดียวประเภทขา้วแช่แขง็ในรูปแบบต่างๆ 
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และยโุรป นอกจากน้ียงัมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คือ ขา้วกระป๋องซ่ึงมีจุดเด่นท่ี
สามารถเปิดรับประทานไดท้นัที อีกทั้งสามารถเก็บรักษาไดน้านถึง 2 ปี นบัเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเป็น
กรณีตวัอยา่งของการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับ
จากประเทศต่างๆ ตลาดส่งออกขา้วกระป๋องท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ยโุรปและตะวนัออกกลาง จะเห็นไดว้า่
ผลิตภณัฑท่ี์น าขา้วมาแปรรูปอยูอ่ยา่งหลากหลาย ขา้วเป็นพืชผลหลกัท่ีปลูกไดใ้นเกือบทุกพื้นท่ีของ
ประเทศไทย แต่มีราคาท่ีไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนการผลิต ในขณะท่ีการแปรรูปขา้วเปลือกธรรมดาเพื่อ 
การบริโภคให้อยูใ่นรูปขา้วฮางหรือขา้วกลอ้งงอกสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรเพิ่ม
มากกวา่เดิมถึง 3 เท่าเป็นอยา่งนอ้ย ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตและแปรรูปขา้งฮางยงัไม่
เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั กลุ่มท่ีรวมตวักนัและจดัตั้งเป็นกลุ่มชุมชนหรือวสิาหกิจชุมชนในการผลิต
ขา้วฮางและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการน าขา้วฮางมาแปรรูปมีก าลงัผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของตลาด การส่งเสริมการผลิตขา้วฮางและกลไกลการวางแผนสนบัสนุนเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมยงั

Abstract 
Thailand exported about 7 million tons of rice per year. Accounted for about 30% of its 

grain exports from Thailand. Processed rice products to create added value for farmer. It is a must 
for government agencies as well as policies already laid. Adding value to products, rice is a good 
opportunity. Currently, these products have gained knowledge especially in developed markets 
such as Japan, the United States, EU, and the Middle East, which are responding very well to 
processed rice products. At the present, organic brown rice production use steamed method for 
cooked seeds rice, after that took the sun is about 1-2 sunlight times, then the shelling rice to a 
golden rice. The bran sticking to the surface make a lot of fiber with antioxidants than not steamed 
method. Another method that is popular today is firstly adding value to rice farmers since 
riceberry, organic non-toxic rice, organic brown rice, which adds value quality rice to rice farmers 
from the source and can promote and increase the value of what is produced without the added 
cost or changing any of the farmers ways of life. 

 
Keywords: value creating, organic brown rice 
 
บทน า 

ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีส าคญัของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงั
เป็นประเทศผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลกถึงปีละประมาณ 5-6 ลา้นตนัขา้วสาร แมใ้นระยะ
หลงัประเทศไทยจะหนัมาเนน้การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเป็นหลกั แต่ขา้วก็ยงัเป็นสินคา้ออกส าคญั
ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศปีละไม่ต ่ากวา่ 35,000 ลา้นบาท แต่ในระยะหลงัน้ี ไดมี้ประเทศผูส่้งออก
ขา้วรายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และมีการใชร้าคามาเป็นตวัก าหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาด ตลาดการส่งออก
ขา้วจึงมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงข้ึนเป็นล าดบั โดยมีประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ เวยีดนาม เป็น
ประเทศผูส่้งออกส าคญั จึงท าใหร้าคาขา้วในตลาดโลกตกต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดขา้วคุณภาพ
ปานกลางและขา้วคุณภาพต ่า จากการประเมินสถานการณ์ และวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัขา้วทั้งใน
ระบบการผลิต และการตลาดพบวา่การส่งออกขา้วมีความส าคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีไทยจะตอ้งรักษาตลาดขา้วท่ีมีอยูไ่ว ้โดยเฉพาะตลาดขา้ว
คุณภาพสูง ซ่ึงประเทศไทยเป็นผูค้รองตลาดส่วนใหญ่อยู ่จึงตอ้งมุ่งรักษาและหาทางขยายตลาด  
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงขา้วหอมมะลิไทยใหม้ากข้ึน โดยตอ้งปรับปรุงทั้งคุณภาพการผลิต การบรรจุ 
หีบห่อ การรักษาคุณภาพ และการตลาด โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดย
การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแกปั้ญหาราคาขา้วในภาคเกษตรอุตสาหกรรมขา้วนั้น เราตอ้ง
เลือกชนิดขา้วให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์เพราะขา้วแต่ละชนิดมีคุณสมบติัเฉพาะ ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว
ดั้งเดิมท่ีเรามีมานานและเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ แป้งขา้ว (Flour) ท่ีท ามาจากขา้วจา้วหรือขา้ว
เหนียวประเภทร่วนซ่ึงเป็นขา้วท่ีมีปริมาณอมิโลสสูง (Amylose) โดยตวัอมิโลสน้ีเองท่ีจะเป็นตวับอก
วา่คุณภาพขา้วสวยหรือแป้งท่ีจะออกมาเป็นอยา่งไร ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ไทยดั้งเดิมท่ีสามารถน ามาเพิ่มพูนมูลค่าใหสู้งข้ึน การบรรจุภณัฑแ์ละแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
ขา้วเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรมได ้อุตสาหกรรมการแปรรูปขา้วนบัเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยช่วยเพิ่มความตอ้งการขา้วเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั
ผลผลิตขา้วซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกและน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ผลิตภณัฑข์า้วก่ึงส าเร็จรูป เช่น โจก๊ก่ึงส าเร็จรูป อาหารจานเดียวประเภทขา้วแช่แขง็ในรูปแบบต่างๆ 
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และยโุรป นอกจากน้ียงัมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คือ ขา้วกระป๋องซ่ึงมีจุดเด่นท่ี
สามารถเปิดรับประทานไดท้นัที อีกทั้งสามารถเก็บรักษาไดน้านถึง 2 ปี นบัเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเป็น
กรณีตวัอยา่งของการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับ
จากประเทศต่างๆ ตลาดส่งออกขา้วกระป๋องท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ยโุรปและตะวนัออกกลาง จะเห็นไดว้า่
ผลิตภณัฑท่ี์น าขา้วมาแปรรูปอยูอ่ยา่งหลากหลาย ขา้วเป็นพืชผลหลกัท่ีปลูกไดใ้นเกือบทุกพื้นท่ีของ
ประเทศไทย แต่มีราคาท่ีไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนการผลิต ในขณะท่ีการแปรรูปขา้วเปลือกธรรมดาเพื่อ 
การบริโภคให้อยูใ่นรูปขา้วฮางหรือขา้วกลอ้งงอกสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรเพิ่ม
มากกวา่เดิมถึง 3 เท่าเป็นอยา่งนอ้ย ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตและแปรรูปขา้งฮางยงัไม่
เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั กลุ่มท่ีรวมตวักนัและจดัตั้งเป็นกลุ่มชุมชนหรือวสิาหกิจชุมชนในการผลิต
ขา้วฮางและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการน าขา้วฮางมาแปรรูปมีก าลงัผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของตลาด การส่งเสริมการผลิตขา้วฮางและกลไกลการวางแผนสนบัสนุนเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมยงั

Abstract 
Thailand exported about 7 million tons of rice per year. Accounted for about 30% of its 

grain exports from Thailand. Processed rice products to create added value for farmer. It is a must 
for government agencies as well as policies already laid. Adding value to products, rice is a good 
opportunity. Currently, these products have gained knowledge especially in developed markets 
such as Japan, the United States, EU, and the Middle East, which are responding very well to 
processed rice products. At the present, organic brown rice production use steamed method for 
cooked seeds rice, after that took the sun is about 1-2 sunlight times, then the shelling rice to a 
golden rice. The bran sticking to the surface make a lot of fiber with antioxidants than not steamed 
method. Another method that is popular today is firstly adding value to rice farmers since 
riceberry, organic non-toxic rice, organic brown rice, which adds value quality rice to rice farmers 
from the source and can promote and increase the value of what is produced without the added 
cost or changing any of the farmers ways of life. 

 
Keywords: value creating, organic brown rice 
 
บทน า 

ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีส าคญัของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงั
เป็นประเทศผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลกถึงปีละประมาณ 5-6 ลา้นตนัขา้วสาร แมใ้นระยะ
หลงัประเทศไทยจะหนัมาเนน้การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเป็นหลกั แต่ขา้วก็ยงัเป็นสินคา้ออกส าคญั
ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศปีละไม่ต ่ากวา่ 35,000 ลา้นบาท แต่ในระยะหลงัน้ี ไดมี้ประเทศผูส่้งออก
ขา้วรายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และมีการใชร้าคามาเป็นตวัก าหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาด ตลาดการส่งออก
ขา้วจึงมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงข้ึนเป็นล าดบั โดยมีประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ เวยีดนาม เป็น
ประเทศผูส่้งออกส าคญั จึงท าใหร้าคาขา้วในตลาดโลกตกต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดขา้วคุณภาพ
ปานกลางและขา้วคุณภาพต ่า จากการประเมินสถานการณ์ และวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัขา้วทั้งใน
ระบบการผลิต และการตลาดพบวา่การส่งออกขา้วมีความส าคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
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รายไดใ้หป้ระชาชนเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคือการน าขา้วท่ีเกษตรกรท า
การปลูกอยูม่าเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัเกษตรกรแต่แรกเร่ิมอยา่ง ขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี ขา้ว
อินทรียป์ลอดสารพิษ ขา้วกลอ้ง ขา้วฮาง ขา้วออร์แกนิค ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพขา้วใหก้บั
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไดต้ั้งแต่ตน้ทางและยงัสามารถส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าจากส่ิงท่ีผลิตอยูโ่ดยท่ี
ไม่ไดใ้ชต้น้ทุนในการเพิ่มหรือเปล่ียนวถีิของเกษตรกรแต่อยา่งใด ผลิตภณัฑจ์ากขา้วนบัวา่เป็นสินคา้
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีน่าจบัตามองแมว้า่ตลาดในประเทศจะขยายตวัไม่มากนกัแต่การส่งออก
ผลิตภณัฑข์า้วนั้นมีแนวโนม้ท่ีน่าสนใจ แมว้า่ในปัจจุบนัมูลค่าการส่งออกยงัไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบ
กบัมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรหลกั ผลิตภณัฑข์า้วก็เป็นสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มใน
รูปผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีมีโอกาสในการขยายการส่งออกไดอี้กมาก การพฒันา 
การสร้างมูลคา้เพิ่มในผลิตภณัฑข์า้วจึงมีความส าคญัท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัภาคเกษตรกรไดอ้ยา่งดี 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์ขา้วฮาง และ
น าเสนอรูปแบบวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวฮาง โดยก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไปท่ีวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ขา้วในมุมมองและมิติต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการผลิตขา้วต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุในการเสริมสร้างวสิาหกิจชุมชน ดา้นผลิตภณัฑข์า้ว 
2. เพื่อไดรู้ปแบบการเสริมสร้างวสิาหกิจ ดา้นผลิตภณัฑข์า้ว ในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อเสนอขอ้เสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างรูปแบบวิสาหกิจชุมชนในศตวรรษท่ี 21 ดา้น

ผลิตภณัฑข์า้ว 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพฒันาคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑข์า้วโดยเร่ิมจากการศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51) 
จากนั้นท าการกรอกดา้นเน้ือหาสาระดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล 
(Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษาน าร่อง (Pilot study) 
 

ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงอาจท าใหก้ารรวมกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่มท่ีไม่มีตน้ทุนเพียงพอ
และขาดการสนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรมเกิดปัญหาดา้นการบริหารจดัการและขาดการร่วมมือกนั 
 ขา้วฮางเป็นขา้วท่ีผลิตข้ึนตามกรรมวธีิโบราณตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวเผา่ภูไทในภาค
อีสาน สืบต่อกนัมากกวา่ 200 ปี เพื่อใหเ้ก็บขา้วเปลือกไวไ้ดเ้ป็นเวลานาน กรณีเกิดปัญหาขา้วในนา
เสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ฝนแลง้ สามารถท าไดท้ั้งขา้วจา้ว และขา้วเหนียว โดยใชว้ธีิน า
ขา้วเปลือกมาบ่มพกัไว ้2 คืน เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการงอก จากนั้นน าไปแช่น ้าไว ้12-48 ชัว่โมง แลว้
ตากใหแ้หง้ประมาณ 30-60 ชัว่โมง และสีเป็นขา้วกลอ้งต่อไป โดยรวมใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 รอบ 
การน าขา้วเปลือกมาแช่ 1 วนัต่อการผลิต ท าใหเ้กิดการงอกจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางชีวเิคมี
ในเมล็ดขา้ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิ่มข้ึนของปริมาณสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) 
ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์แก่ร่างกายหลายดา้น เช่น ช่วยลดความดนัโลหิตและปริมาณ 
คลอเรสเตอรอลมีส่วนช่วยในการควบคุมน ้าหนกั ลดความเส่ียงจากการเป็นโรคอลัไซเมอร์ และมีค่า 
การเปล่ียนเป็นน ้าตาลในกระแสเลือดต ่าจึงเหมาะส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน นอกจากน้ีจากกรรมวธีิ
ผลิตขา้วฮางท าใหไ้ดข้า้วเตม็เมล็ดท่ีมีจมูกขา้วและร าขา้ว ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอุดมไปแร่ธาตุ และวติามิน 
เช่น ธาตุแมงกานิส ชนิดมีเส้นใยอาหารปริมาณสูง ช่วยในการท างานของระบบขบัถ่ายต่างๆ รวม
ส่วนประกอบของเมล็ดขา้วยงัคงอยูค่รบมีเพียงเปลือกขา้วท่ีถูกสีออกไป ในการน่ึงขา้วเปลือก สี
เหลืองของเปลือกขา้วจะซึมเขา้ไปในเมล็ดขา้วท าใหข้า้วฮางมีสีเหลือง และมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของ
เปลือกขา้ว บางพื้นท่ีจึงนิยมเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ขา้วหอมทอง  
 ปัจจุบนัการผลิตขา้วฮางเพื่อจ าหน่ายใชว้ธีิการน่ึงเพื่อใหเ้มล็ดขา้วสุกและน าขา้วเลือกมา
อบแหง้ดว้ยแสงแดด 1-2 แดด และน ามากะเทาะเปลือกจะไดข้า้วสารท่ีมีสีทองซ่ึงเกิดจากปริมาณร า
ติดท่ีผวิท าใหมี้เส้นใยไดส้ารต่อตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ไม่ผา่นการน่ึงผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งงอกหรือ
ขา้วฮางมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเน่ืองจากมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสามารถป้องกนัหรือ
รักษาอาการของโรคต่างๆ ได ้และหากผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งงอกหรือขา้วฮางงอกมีลกัษณะคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับดา้นราคาคุณภาพผลิตภณัฑข์า้วจะกลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัประเทศไดม้ากกวา่เดิมและสามารถเป็นผลิตภณัฑข์า้วท่ีเป็นทัง่อาหารและโภชนาบ าบดั ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมขา้วไทยในตลาดโลกไดม้ากยิง่ข้ึน 
ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑข์า้วฮางงอกเพื่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าทั้งราคาและคุณประโยชน์ใช้
ความรู้จากกงานวิจยัและความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการเพื่อก่อเกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้าง
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รายไดใ้หป้ระชาชนเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคือการน าขา้วท่ีเกษตรกรท า
การปลูกอยูม่าเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัเกษตรกรแต่แรกเร่ิมอยา่ง ขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี ขา้ว
อินทรียป์ลอดสารพิษ ขา้วกลอ้ง ขา้วฮาง ขา้วออร์แกนิค ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพขา้วใหก้บั
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไดต้ั้งแต่ตน้ทางและยงัสามารถส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าจากส่ิงท่ีผลิตอยูโ่ดยท่ี
ไม่ไดใ้ชต้น้ทุนในการเพิ่มหรือเปล่ียนวถีิของเกษตรกรแต่อยา่งใด ผลิตภณัฑจ์ากขา้วนบัวา่เป็นสินคา้
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีน่าจบัตามองแมว้า่ตลาดในประเทศจะขยายตวัไม่มากนกัแต่การส่งออก
ผลิตภณัฑข์า้วนั้นมีแนวโนม้ท่ีน่าสนใจ แมว้า่ในปัจจุบนัมูลค่าการส่งออกยงัไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบ
กบัมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรหลกั ผลิตภณัฑข์า้วก็เป็นสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มใน
รูปผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีมีโอกาสในการขยายการส่งออกไดอี้กมาก การพฒันา 
การสร้างมูลคา้เพิ่มในผลิตภณัฑข์า้วจึงมีความส าคญัท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัภาคเกษตรกรไดอ้ยา่งดี 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์ขา้วฮาง และ
น าเสนอรูปแบบวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวฮาง โดยก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไปท่ีวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ขา้วในมุมมองและมิติต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการผลิตขา้วต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุในการเสริมสร้างวสิาหกิจชุมชน ดา้นผลิตภณัฑข์า้ว 
2. เพื่อไดรู้ปแบบการเสริมสร้างวสิาหกิจ ดา้นผลิตภณัฑข์า้ว ในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อเสนอขอ้เสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างรูปแบบวิสาหกิจชุมชนในศตวรรษท่ี 21 ดา้น

ผลิตภณัฑข์า้ว 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพฒันาคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑข์า้วโดยเร่ิมจากการศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51) 
จากนั้นท าการกรอกดา้นเน้ือหาสาระดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล 
(Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษาน าร่อง (Pilot study) 
 

ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงอาจท าใหก้ารรวมกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่มท่ีไม่มีตน้ทุนเพียงพอ
และขาดการสนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรมเกิดปัญหาดา้นการบริหารจดัการและขาดการร่วมมือกนั 
 ขา้วฮางเป็นขา้วท่ีผลิตข้ึนตามกรรมวธีิโบราณตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวเผา่ภูไทในภาค
อีสาน สืบต่อกนัมากกวา่ 200 ปี เพื่อใหเ้ก็บขา้วเปลือกไวไ้ดเ้ป็นเวลานาน กรณีเกิดปัญหาขา้วในนา
เสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ฝนแลง้ สามารถท าไดท้ั้งขา้วจา้ว และขา้วเหนียว โดยใชว้ธีิน า
ขา้วเปลือกมาบ่มพกัไว ้2 คืน เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการงอก จากนั้นน าไปแช่น ้าไว ้12-48 ชัว่โมง แลว้
ตากใหแ้หง้ประมาณ 30-60 ชัว่โมง และสีเป็นขา้วกลอ้งต่อไป โดยรวมใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 รอบ 
การน าขา้วเปลือกมาแช่ 1 วนัต่อการผลิต ท าใหเ้กิดการงอกจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางชีวเิคมี
ในเมล็ดขา้ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิ่มข้ึนของปริมาณสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) 
ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์แก่ร่างกายหลายดา้น เช่น ช่วยลดความดนัโลหิตและปริมาณ 
คลอเรสเตอรอลมีส่วนช่วยในการควบคุมน ้าหนกั ลดความเส่ียงจากการเป็นโรคอลัไซเมอร์ และมีค่า 
การเปล่ียนเป็นน ้าตาลในกระแสเลือดต ่าจึงเหมาะส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน นอกจากน้ีจากกรรมวธีิ
ผลิตขา้วฮางท าใหไ้ดข้า้วเตม็เมล็ดท่ีมีจมูกขา้วและร าขา้ว ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอุดมไปแร่ธาตุ และวติามิน 
เช่น ธาตุแมงกานิส ชนิดมีเส้นใยอาหารปริมาณสูง ช่วยในการท างานของระบบขบัถ่ายต่างๆ รวม
ส่วนประกอบของเมล็ดขา้วยงัคงอยูค่รบมีเพียงเปลือกขา้วท่ีถูกสีออกไป ในการน่ึงขา้วเปลือก สี
เหลืองของเปลือกขา้วจะซึมเขา้ไปในเมล็ดขา้วท าใหข้า้วฮางมีสีเหลือง และมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของ
เปลือกขา้ว บางพื้นท่ีจึงนิยมเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ขา้วหอมทอง  
 ปัจจุบนัการผลิตขา้วฮางเพื่อจ าหน่ายใชว้ธีิการน่ึงเพื่อใหเ้มล็ดขา้วสุกและน าขา้วเลือกมา
อบแหง้ดว้ยแสงแดด 1-2 แดด และน ามากะเทาะเปลือกจะไดข้า้วสารท่ีมีสีทองซ่ึงเกิดจากปริมาณร า
ติดท่ีผวิท าใหมี้เส้นใยไดส้ารต่อตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ไม่ผา่นการน่ึงผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งงอกหรือ
ขา้วฮางมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเน่ืองจากมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสามารถป้องกนัหรือ
รักษาอาการของโรคต่างๆ ได ้และหากผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งงอกหรือขา้วฮางงอกมีลกัษณะคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับดา้นราคาคุณภาพผลิตภณัฑข์า้วจะกลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัประเทศไดม้ากกวา่เดิมและสามารถเป็นผลิตภณัฑข์า้วท่ีเป็นทัง่อาหารและโภชนาบ าบดั ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมขา้วไทยในตลาดโลกไดม้ากยิง่ข้ึน 
ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑข์า้วฮางงอกเพื่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าทั้งราคาและคุณประโยชน์ใช้
ความรู้จากกงานวิจยัและความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบูรณาการเพื่อก่อเกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้าง
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สารต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิด เช่น แมงกานีส ไนอะซีนกรดอะมิโน ช่วยตา้น
อนุมูลอิสระ ช่วยใหผ้วิหนงัยืดหยุน่และระบบประสาท เส้นใยสูงกวา่ขา้วขาว 3-8 เท่า มีประโยชน์
ต่อระบบขบัถ่าย ช่วยป้องกนัโรคเบาหวาน ซ่ึงตบัอ่อนจะมีการผลิตอินซูลินในระดบัท่ีสมดุลระหวา่ง
การรับประทานอาหารกบัการใชน้ ้าตาลของร่างกาย ดงันั้นการกินขา้วฮางงอกจึงเหมาะสมส าหรับ
ผูป่้วยเบาหวาน นอกจากน้ีในขา้วฮางงอกยงัมีวติามินอี แคลเซียม เหล็กฟอสฟอรัส ซีเลเนียม ช่วย
เสริมสร้างกระดูกและฟัน ธาตุเหล็กสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกนัโลหิตจาง ซ่ึงธาตุอาหารเหล่าน้ีจะมี
มากกวา่ขา้วท่ีมีการขดัสีใหเ้ป็นสีขาว  

ขา้วทุกพนัธ์ุสามารถน ามาท าขา้วฮางได ้แต่คนอีสานนิยมน าขา้วขาวมะลิ 105 และขา้ว
เหนียว กข 6 เน่ืองจากปลูกเป็นประจ าและขา้วขาวดอกมะลิ 105 จะมีกล่ินหอมและมีความเหนียวนุ่ม 
น่ารับประทาน ขา้วฮางท่ีดีมีขอ้สังเกตดงัน้ี มีจมูกขา้วอยูเ่ตม็เมล็ด ไม่มีรอยแหวง่ตรงปลายเมล็ด ซ่ึง
ถือวา่เป็นส่วนท่ีมีประโยชน์ สีของเมล็ดขา้วเป็นสีน ้าตาลทอง อาจมีสีเขม้หรือจางกวา่น้ีข้ึนอยูก่บั
พนัธ์ุขา้วแสดงวา่เส้นใยอาหารยงัไม่ถูกขดัสีออก ไม่มีขา้วพนัธ์ุอ่ืนหรือส่ิงเจือปน สะอาด เป็นขา้วท่ี
อบหรือตากจนแหง้สนิท ไม่มีกล่ินอบัช้ืนข้ึนราหรือมีมอด บรรจุในภาชนะหรือถุงท่ีสะอาดปิดสนิท 
ระบุสถานท่ีผลิตและราคาขาย มีขอ้แนะน าในการบริโภคคือ การซ้ือมาบริโภคควรซ้ือมาในปริมาณ
ท่ีบริโภคหมดภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 3 เดือน เม่ือเปิดภาชนะหรือถุงใชแ้ลว้ควร
ปิดฝาใหส้นิทและควรเก็บในท่ีแหง้สนิท ขา้วฮางบรรจุถุงสุญญากาศ สามารถเก็บไวไ้ดน้านเกิน 1 ปี 
โดยคุณภาพขา้วยงัคงเดิม (Cunhawthan, 2008) 

ขา้วฮางเป็นขา้วสารแปรรูปท่ีผลิตข้ึนตามกรรมวธีิซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมา
ตั้งแต่เดิม โดยการน าเอาขา้วเปลือกมาแช่น ้าไวเ้พื่อกระตุน้ใหส้ารอาหารต่างๆ จากเปลือกขา้วซึมเขา้
ไปในเมล็ดขา้ว แลว้จึงน ามาน่ึงเพื่อจดัเก็บสารอาหารใหค้งไว ้แลว้น าขา้วเปลือกไปตากใหแ้หง้และ
น าไปสีโดยเคร่ืองสีขา้วกะเทาะเปลือก จึงมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีส าคญั สารกาบา (Gaba) ท่ีเกิดจาก
การน าขา้วเปลือกมาแช่น ้าเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการงอกของขา้ว ขา้วฮางจึงมีสารกาบามากกวา่ขา้ว
กลอ้ง 15 เท่า กาบามีส่วนช่วยในเร่ืองความจ าและเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วย
รักษาระบบประสาทส่วนกลาง รักษาสมดุลในสมองช่วยใหส้องผอ่นคลาย ลดความวติกกงัวล หลบั
สบาย ควายกลา้มเน้ือ ป้องกนัความจ าเส่ือม กระตุน้การผลิตฮอร์โมนท่ีช่วยการเจริญเติบโต สร้าง
เน้ือเยือ่ ท าใหก้ลา้มเน้ือกระชบั ชะลอความชรา ช่วยขบัเอนไซมข์จดัสารพิษ ควบคุมระดบัน ้าตาล

องค์ประกอบทางเคมีทีพ่บในข้าวฮาง 
 สารตา้นอนุมูลอิสระ (Free Radicals) หรือ ROS คือโมเลกุลอิออนท่ีมีอิเลคตรอนโดดเด่ียว 
อยูร่อบนอกและมีอายสุั้นมากประมาณ วนิาที จึงจดัวา่เป็นโมเลกุลท่ีไม่เสถียรและวอ่งไวต่อ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยสามารถตรวจวดัดว้ย Electron Spin Resonance (ESR) โมเลกุลหรืออิออน
ชนิดน้ีเป็นตวัก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ตวัอยา่งของอนุมูลอิสระ (free radicals) และ Reactive 
Oxygen Species (ROS) มีดงัน้ี Methyl Adical, Superoxide Anion, Hydroxyl Radical, Peroxide 
Radical, Peroxylradical, Hydrogen Peroxide, Ozone, Singlet Oxygen, Hydrogen Radical สารตา้น
อนุมูลอิสระ คือโมเลกุลของสารท่ีสามารถจบักบัตวัรับและสามารถยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ
โมเลกุลสารอ่ืนๆ ได ้ปฏิกิริยาออกซิเดชนัเป็นปฏิกิริยาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนไป
ยงัตวัออกซิไดซ์ซ่ึงเป็นการสร้างสารอนุมูลอิสระ Free radical ซ่ึงจะท าปฏิกิริยาลูกโซ่เขา้ไปจบัสาร
อนุมูลอิสระและยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนั สารตา้นอนุมูลอิสระจึงถือเป็นรีดิวซ์ เช่น ไธออลกรด
แอสคอร์บิก และโพลีฟีนอลครบคูหนา้ท่ีของสารตา้นอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระสามารถลด 
ความเส่ียงต่อโรคโดยเฉพาะโรคเร้ือรังท่ีสัมพนัธ์กบัอาหาร เช่น โรคมะเร็ง สารตา้นโรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคสมอง เป็นตน้ รวมทั้งช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความแก่ โดย
ปกติร่างกายสามารถก าจดัอนุมูลอิสระไดเ้องก่อนท่ีมนัจะท าอนัตราย แต่ถา้มีการสร้างอนุมูลอิสระ
เร็ว หรือร่างกายไดรั้บสารอนุมูลอิสระจากภายนอกเขา้มามากเกินไป ร่างกายก็จะก าจดัสารอนุมูล
อิสระท่ีเกิดข้ึนไม่ทนั มนัก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ได ้สารอนุมูลอิสระหลกัๆ 
ท่ีมกัจะสร้างปัญหากบัสุขภาพคือตวัท่ีมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหรือท่ีเรียกวา่ Oxygen Free 
Radical   
 สารกาบา GABA (Gamma Amino Butyric Acid) เป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการงอกของเมล็ด เม่ือขา้วงอกมีอาย ุวนั สารกาบาท่ีอยู ่1-2 ในเมล็ดขา้วจะเพิ่มข้ึนถึง 15 เท่า 
หลงัจากนั้นปริมาณสารกาบาจะลดลงซ่ึงสารกาบาจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือประสาทส่วนกลางและเป็น
สารส่ือประสาท (Neurotransmitter) ท  าหนา้ท่ีรักษาสมดุลในสมอง ท าใหผ้อ่นคลาย ช่วยใหน้อน
หลบั ช่วยกระตุน้ต่อมไร้ท่อซ่ึงท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนท่ีช่วยการเจริญเติบโตและป้องกนัไขมนัลิโพ
โทรปิค (Lipotropic) นอกจากน้ีสารกาบายงัช่วยท าใหร้ะดบัฮอร์โมนในร่างกายสม ่าเสมอ ควบคุม
ระดบัน ้าตาล และคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ในวงการแพทยมี์การใชส้ารกาบารักษาโรค
เก่ียวกบัประสาท เช่น โรควิตกกงัวล โรคนอนไม่หลบั และโรคลมชกั นอกจากน้ี ขา้วฮางงอกยงัมี
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สารต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิด เช่น แมงกานีส ไนอะซีนกรดอะมิโน ช่วยตา้น
อนุมูลอิสระ ช่วยใหผ้วิหนงัยืดหยุน่และระบบประสาท เส้นใยสูงกวา่ขา้วขาว 3-8 เท่า มีประโยชน์
ต่อระบบขบัถ่าย ช่วยป้องกนัโรคเบาหวาน ซ่ึงตบัอ่อนจะมีการผลิตอินซูลินในระดบัท่ีสมดุลระหวา่ง
การรับประทานอาหารกบัการใชน้ ้าตาลของร่างกาย ดงันั้นการกินขา้วฮางงอกจึงเหมาะสมส าหรับ
ผูป่้วยเบาหวาน นอกจากน้ีในขา้วฮางงอกยงัมีวติามินอี แคลเซียม เหล็กฟอสฟอรัส ซีเลเนียม ช่วย
เสริมสร้างกระดูกและฟัน ธาตุเหล็กสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกนัโลหิตจาง ซ่ึงธาตุอาหารเหล่าน้ีจะมี
มากกวา่ขา้วท่ีมีการขดัสีใหเ้ป็นสีขาว  

ขา้วทุกพนัธ์ุสามารถน ามาท าขา้วฮางได ้แต่คนอีสานนิยมน าขา้วขาวมะลิ 105 และขา้ว
เหนียว กข 6 เน่ืองจากปลูกเป็นประจ าและขา้วขาวดอกมะลิ 105 จะมีกล่ินหอมและมีความเหนียวนุ่ม 
น่ารับประทาน ขา้วฮางท่ีดีมีขอ้สังเกตดงัน้ี มีจมูกขา้วอยูเ่ตม็เมล็ด ไม่มีรอยแหวง่ตรงปลายเมล็ด ซ่ึง
ถือวา่เป็นส่วนท่ีมีประโยชน์ สีของเมล็ดขา้วเป็นสีน ้าตาลทอง อาจมีสีเขม้หรือจางกวา่น้ีข้ึนอยูก่บั
พนัธ์ุขา้วแสดงวา่เส้นใยอาหารยงัไม่ถูกขดัสีออก ไม่มีขา้วพนัธ์ุอ่ืนหรือส่ิงเจือปน สะอาด เป็นขา้วท่ี
อบหรือตากจนแหง้สนิท ไม่มีกล่ินอบัช้ืนข้ึนราหรือมีมอด บรรจุในภาชนะหรือถุงท่ีสะอาดปิดสนิท 
ระบุสถานท่ีผลิตและราคาขาย มีขอ้แนะน าในการบริโภคคือ การซ้ือมาบริโภคควรซ้ือมาในปริมาณ
ท่ีบริโภคหมดภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 3 เดือน เม่ือเปิดภาชนะหรือถุงใชแ้ลว้ควร
ปิดฝาใหส้นิทและควรเก็บในท่ีแหง้สนิท ขา้วฮางบรรจุถุงสุญญากาศ สามารถเก็บไวไ้ดน้านเกิน 1 ปี 
โดยคุณภาพขา้วยงัคงเดิม (Cunhawthan, 2008) 

ขา้วฮางเป็นขา้วสารแปรรูปท่ีผลิตข้ึนตามกรรมวธีิซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมา
ตั้งแต่เดิม โดยการน าเอาขา้วเปลือกมาแช่น ้าไวเ้พื่อกระตุน้ใหส้ารอาหารต่างๆ จากเปลือกขา้วซึมเขา้
ไปในเมล็ดขา้ว แลว้จึงน ามาน่ึงเพื่อจดัเก็บสารอาหารใหค้งไว ้แลว้น าขา้วเปลือกไปตากใหแ้หง้และ
น าไปสีโดยเคร่ืองสีขา้วกะเทาะเปลือก จึงมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีส าคญั สารกาบา (Gaba) ท่ีเกิดจาก
การน าขา้วเปลือกมาแช่น ้าเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการงอกของขา้ว ขา้วฮางจึงมีสารกาบามากกวา่ขา้ว
กลอ้ง 15 เท่า กาบามีส่วนช่วยในเร่ืองความจ าและเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วย
รักษาระบบประสาทส่วนกลาง รักษาสมดุลในสมองช่วยใหส้องผอ่นคลาย ลดความวติกกงัวล หลบั
สบาย ควายกลา้มเน้ือ ป้องกนัความจ าเส่ือม กระตุน้การผลิตฮอร์โมนท่ีช่วยการเจริญเติบโต สร้าง
เน้ือเยือ่ ท าใหก้ลา้มเน้ือกระชบั ชะลอความชรา ช่วยขบัเอนไซมข์จดัสารพิษ ควบคุมระดบัน ้าตาล

องค์ประกอบทางเคมีทีพ่บในข้าวฮาง 
 สารตา้นอนุมูลอิสระ (Free Radicals) หรือ ROS คือโมเลกุลอิออนท่ีมีอิเลคตรอนโดดเด่ียว 
อยูร่อบนอกและมีอายสุั้นมากประมาณ วนิาที จึงจดัวา่เป็นโมเลกุลท่ีไม่เสถียรและวอ่งไวต่อ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยสามารถตรวจวดัดว้ย Electron Spin Resonance (ESR) โมเลกุลหรืออิออน
ชนิดน้ีเป็นตวัก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ตวัอยา่งของอนุมูลอิสระ (free radicals) และ Reactive 
Oxygen Species (ROS) มีดงัน้ี Methyl Adical, Superoxide Anion, Hydroxyl Radical, Peroxide 
Radical, Peroxylradical, Hydrogen Peroxide, Ozone, Singlet Oxygen, Hydrogen Radical สารตา้น
อนุมูลอิสระ คือโมเลกุลของสารท่ีสามารถจบักบัตวัรับและสามารถยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ
โมเลกุลสารอ่ืนๆ ได ้ปฏิกิริยาออกซิเดชนัเป็นปฏิกิริยาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนไป
ยงัตวัออกซิไดซ์ซ่ึงเป็นการสร้างสารอนุมูลอิสระ Free radical ซ่ึงจะท าปฏิกิริยาลูกโซ่เขา้ไปจบัสาร
อนุมูลอิสระและยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนั สารตา้นอนุมูลอิสระจึงถือเป็นรีดิวซ์ เช่น ไธออลกรด
แอสคอร์บิก และโพลีฟีนอลครบคูหนา้ท่ีของสารตา้นอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระสามารถลด 
ความเส่ียงต่อโรคโดยเฉพาะโรคเร้ือรังท่ีสัมพนัธ์กบัอาหาร เช่น โรคมะเร็ง สารตา้นโรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคสมอง เป็นตน้ รวมทั้งช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความแก่ โดย
ปกติร่างกายสามารถก าจดัอนุมูลอิสระไดเ้องก่อนท่ีมนัจะท าอนัตราย แต่ถา้มีการสร้างอนุมูลอิสระ
เร็ว หรือร่างกายไดรั้บสารอนุมูลอิสระจากภายนอกเขา้มามากเกินไป ร่างกายก็จะก าจดัสารอนุมูล
อิสระท่ีเกิดข้ึนไม่ทนั มนัก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ได ้สารอนุมูลอิสระหลกัๆ 
ท่ีมกัจะสร้างปัญหากบัสุขภาพคือตวัท่ีมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหรือท่ีเรียกวา่ Oxygen Free 
Radical   
 สารกาบา GABA (Gamma Amino Butyric Acid) เป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการงอกของเมล็ด เม่ือขา้วงอกมีอาย ุวนั สารกาบาท่ีอยู ่1-2 ในเมล็ดขา้วจะเพิ่มข้ึนถึง 15 เท่า 
หลงัจากนั้นปริมาณสารกาบาจะลดลงซ่ึงสารกาบาจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือประสาทส่วนกลางและเป็น
สารส่ือประสาท (Neurotransmitter) ท  าหนา้ท่ีรักษาสมดุลในสมอง ท าใหผ้อ่นคลาย ช่วยใหน้อน
หลบั ช่วยกระตุน้ต่อมไร้ท่อซ่ึงท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนท่ีช่วยการเจริญเติบโตและป้องกนัไขมนัลิโพ
โทรปิค (Lipotropic) นอกจากน้ีสารกาบายงัช่วยท าใหร้ะดบัฮอร์โมนในร่างกายสม ่าเสมอ ควบคุม
ระดบัน ้าตาล และคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ในวงการแพทยมี์การใชส้ารกาบารักษาโรค
เก่ียวกบัประสาท เช่น โรควิตกกงัวล โรคนอนไม่หลบั และโรคลมชกั นอกจากน้ี ขา้วฮางงอกยงัมี



238 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ปัจจัยทีส่่งผลต่อกระบวนการงอกของข้าว 
 ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการงอกของเมล็ด มีอยู ่4 ปัจจยั คือ น ้า ออกซิเจน อุณหภูมิ และการท าให้
ขา้วแห้ง เม่ือเมล็ดได้รับปัจจยัดงักล่าวท่ีเหมาะสมและได้เพียงพอต่อความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุจะ
สามารถงอกและเจริญเติบโต เป็นตน้ 
 1. น ้า เม่ือเมล็ดเจริญ ภายในเมล็ดจะมีน ้าเป็นส่วนประกอบอยูน่อ้ยมาก เม่ือเมล็ดพนัธ์ุจะงอก 
น ้าเป็นปัจจยัแรกท่ีจะกระตุน้ใหเ้มล็ดต่ืนตวั กระตุน้การเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีและขบวนการ 
เมแทบอลิซึม ในเบ้ืองตน้ เมล็ดดูดน ้าเขา้ไปท าให้เปลือกเมล็ดอ่อนนุ่ม ท าใหเ้มล็ดพองโตข้ึน 
เน่ืองจากการขยายของผนงัเซลลแ์ละโพรโทพลาสต ์เมล็ดพืชแต่ละชนิดตอ้งการน ้าส าหรับการงอก
แตกต่างกนั บางชนิดหากไดรั้บน ้ามากเกินไปจะท าให้เมล็ดขาดออกซิเจนท่ีใชส้ าหรับหายใจและท า
ใหเ้มล็ดเน่า ในบางชนิด การท่ีเมล็ดพนัธ์ุไดรั้บน ้ามากๆ อาจจะท าใหเ้มล็ดเขา้สู่สภาวะฟักตวัใหม่ 
ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการดูดน ้าของเมล็ดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ความหนาของเปลือก สารท่ีเคลือบอยูท่ี่ผวิ
เปลือก ความเขม้ขน้ของน ้า อุณหภูมิ และการสุกแก่ของเมล็ดท่ีต่างกนั 
 2. ออกซิเจน มีความส าคญัต่อกระบวนการหายใจของเมล็ดขา้วท่ีก าลงังอก เน่ืองจากเมล็ดท่ี
ก าลงังอกตอ้งการพลงังานจากขบวนการออกซิเจน (Oxidation) โดยใชอ้อกซิเจน คือ ขบวนการ
หายใจ เมล็ดขา้วท่ีก าลงังอกจะมีอตัราการหายใจสูง เม่ือเทียบกบัการหายใจในช่วงอ่ืนๆ มีกิจกรรม
การสลายและเผาผลาญอาหารท่ีเก็บสะสมไวเ้มล็ด โดยทัว่ไปเมล็ดจะงอกในสภาพบรรยากาศปกติท่ี
มีออกซิเจนประมาณร้อยละ และคาร์บอนไดออกไซค ์20 แต่ประมาณร้อยละ 0.03 มีเมล็ดพนัธ์ุพืช
หลายชนิดท่ีงอกไดใ้นสภาพท่ีมีออกซิเจนต ่ากวา่ปกติ เช่น พืชท่ีงอกไดใ้นน ้าเมล็ดขา้วจะงอกไดท้ั้ง
ในสภาพท่ีมีออกซิเจนต ่า และสภาพท่ีมีออกซิเจนสูง ลกัษณะการงอกจะมีความแตกต่างกนั ใน
สภาพท่ีมีออกซิเจนต ่าจะงอกยอดอ่อนออกมาก่อนแลว้จึงงอกในส่วนของรากออกมาทีหลงั และ
พลงังานท่ีใชใ้นการงอกจะมาจากขบวนการออกซิเดซนั ท่ีไม่ใชอ้อกซิเจนคือขบวนการหมกัเมล็ดท่ี
งอกจึงทนต่อการสะสมแอลกอฮอลห์รือสารพิษท่ีเกิดจากขบวนการหมกัไดจ้นกวา่ตน้กลา้จะงอกข้ึน
เหนือน ้าและไดรั้บออกซิเจน ส่วนเมล็ดท่ีตอ้งการออกซิเจนสูงส าหรับการงอกนั้น เม่ือไดรั้บ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ เมล็ดจะพกัตวันอกจากน้ี อตัราการใชอ้อกซิเจนจะเป็นตวัช้ีการเกิดขบวน 
การงอก และเป็นตวัวดัความแขง็แรงของเมล็ดดว้ย 
 

และพลาสมาคลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความดนัเลือดช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีนดี กระตุน้การขบัถ่าย
น ้าดีลงสู่ล าไส้เพื่อสลายไขมนั ป้องกนัมะเร็งล าไส้และช่วยขบัสารสุข 

1. โปรตีน ขา้วฮางมีโปรตีนท่ีดี ช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเน้ือเยื่อไดดี้ ไม่มีสารกลูเตน
ท่ีท าใหเ้กิดอาหารแกไ้ด ้

2. ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรด ขา้วฮางมีใยอาหารสูงกวา่ขา้วขาว 15-20 เท่า ช่วยใหก้ารยอ่ย
อาหารเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าใหน้ ้าตามเขา้สู่กระแสเลือดทีละนิด จึงท าใหอ่ิ้มทอ้งนาน ไม่หิวง่าย ช่วย
ลดความอว้น ป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

3. ไขมนั ขา้วฮางมีไขมนัชนิดดีและส าคญัหลายชนิด เช่น ออริซานอล โทโคฟีรอล ไตรโค
ไตรอีนอล เป็นตน้ ช่วยลดไขมนัในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมนัตวัร้าย (LDL) และเพิ่มไขมนัตวัดี 
(HDL) ป้องกนัโรคหวัใจ ยบัย ั้งเซลลเ์น้ืองอก ท าลายเซลลม์ะเร็งเตา้นม มีสารตา้นอนุมูลอิสระ 
ป้องกนัมะเร็งไดดี้กวา่วิตามินอี 6 เท่า ยบัย ั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวบูวาบในสตรีวยัทอง 

4. สารตา้นอนุมูลอิสระ ขา้วฮางมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงช่วยขจดัอนุมูล
อิสระท่ีเป็นตน้เหตุของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ไดดี้ ช่วยป้องกนัเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย ป้องกนั
โรคหวัใจ ไขขอ้อกัเสบ โรคเก๊าท ์โรคแก่เร็ว เป็นตน้ 

5. วติามินและแร่ธาตุ ขา้วฮางมีวติามินและแร่ธาตุท่ีส าคญัหลายชนิด ช่วยใหอ้วยัวะใน
ร่างกายท างานไดดี้ ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง เช่น (1) วติามิน B1 มีมากกวา่ขา้วขาว 4 เท่า ป้องกนัโรค
เหน็บชา (2) วติามิน B2 มีมากกวา่ขา้วขาว 1 เท่า ป้องกนัโรคปากนกกระจอก (3) วิตามิน B3 มี
มากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยใหร้ะบบทางเดินอาหารเป็นปกติ ไม่อืด แน่นเฟ้อ คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่าย
เป็นเลือด ไม่สับสนซึมเศร้า (4) วติามิน B6 ช่วยสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระ (5) กรดโฟริกมีมากกวา่
ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยการเจริญเติบโตของระบบสืบพนัธ์ุป้องกนัทารกสมองพิการในช่วงเร่ิมตั้งครรภ ์
(6) วติามิน E สูงช่วยกระจายออกซิเจนไปตามกระแสเลือด ชะลอความแก่ของเซลลช่์วยใหผ้วิพรรณ
ดี สดใส เต่งตึง ป้องกนัแคลเซียมเกาะผนงัหลอดเลือดซ่ึงท าใหเ้ส้นเลือดมีความยดืหยุน่นอ้ยลงท าให้
เปราะ และแตกง่าย โดยเฉพาะในสมอง และ (7) ธาตุเหล็กมีมากกวา่ขา้วขาว 2 เท่า ช่วยป้องกนัโรค
โลหิตจาง 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อกระบวนการงอกของข้าว 
 ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการงอกของเมล็ด มีอยู ่4 ปัจจยั คือ น ้า ออกซิเจน อุณหภูมิ และการท าให้
ขา้วแห้ง เม่ือเมล็ดได้รับปัจจยัดงักล่าวท่ีเหมาะสมและได้เพียงพอต่อความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุจะ
สามารถงอกและเจริญเติบโต เป็นตน้ 
 1. น ้า เม่ือเมล็ดเจริญ ภายในเมล็ดจะมีน ้าเป็นส่วนประกอบอยูน่อ้ยมาก เม่ือเมล็ดพนัธ์ุจะงอก 
น ้าเป็นปัจจยัแรกท่ีจะกระตุน้ใหเ้มล็ดต่ืนตวั กระตุน้การเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีและขบวนการ 
เมแทบอลิซึม ในเบ้ืองตน้ เมล็ดดูดน ้าเขา้ไปท าให้เปลือกเมล็ดอ่อนนุ่ม ท าใหเ้มล็ดพองโตข้ึน 
เน่ืองจากการขยายของผนงัเซลลแ์ละโพรโทพลาสต ์เมล็ดพืชแต่ละชนิดตอ้งการน ้าส าหรับการงอก
แตกต่างกนั บางชนิดหากไดรั้บน ้ามากเกินไปจะท าให้เมล็ดขาดออกซิเจนท่ีใชส้ าหรับหายใจและท า
ใหเ้มล็ดเน่า ในบางชนิด การท่ีเมล็ดพนัธ์ุไดรั้บน ้ามากๆ อาจจะท าใหเ้มล็ดเขา้สู่สภาวะฟักตวัใหม่ 
ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการดูดน ้าของเมล็ดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ความหนาของเปลือก สารท่ีเคลือบอยูท่ี่ผวิ
เปลือก ความเขม้ขน้ของน ้า อุณหภูมิ และการสุกแก่ของเมล็ดท่ีต่างกนั 
 2. ออกซิเจน มีความส าคญัต่อกระบวนการหายใจของเมล็ดขา้วท่ีก าลงังอก เน่ืองจากเมล็ดท่ี
ก าลงังอกตอ้งการพลงังานจากขบวนการออกซิเจน (Oxidation) โดยใชอ้อกซิเจน คือ ขบวนการ
หายใจ เมล็ดขา้วท่ีก าลงังอกจะมีอตัราการหายใจสูง เม่ือเทียบกบัการหายใจในช่วงอ่ืนๆ มีกิจกรรม
การสลายและเผาผลาญอาหารท่ีเก็บสะสมไวเ้มล็ด โดยทัว่ไปเมล็ดจะงอกในสภาพบรรยากาศปกติท่ี
มีออกซิเจนประมาณร้อยละ และคาร์บอนไดออกไซค ์20 แต่ประมาณร้อยละ 0.03 มีเมล็ดพนัธ์ุพืช
หลายชนิดท่ีงอกไดใ้นสภาพท่ีมีออกซิเจนต ่ากวา่ปกติ เช่น พืชท่ีงอกไดใ้นน ้าเมล็ดขา้วจะงอกไดท้ั้ง
ในสภาพท่ีมีออกซิเจนต ่า และสภาพท่ีมีออกซิเจนสูง ลกัษณะการงอกจะมีความแตกต่างกนั ใน
สภาพท่ีมีออกซิเจนต ่าจะงอกยอดอ่อนออกมาก่อนแลว้จึงงอกในส่วนของรากออกมาทีหลงั และ
พลงังานท่ีใชใ้นการงอกจะมาจากขบวนการออกซิเดซนั ท่ีไม่ใชอ้อกซิเจนคือขบวนการหมกัเมล็ดท่ี
งอกจึงทนต่อการสะสมแอลกอฮอลห์รือสารพิษท่ีเกิดจากขบวนการหมกัไดจ้นกวา่ตน้กลา้จะงอกข้ึน
เหนือน ้าและไดรั้บออกซิเจน ส่วนเมล็ดท่ีตอ้งการออกซิเจนสูงส าหรับการงอกนั้น เม่ือไดรั้บ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ เมล็ดจะพกัตวันอกจากน้ี อตัราการใชอ้อกซิเจนจะเป็นตวัช้ีการเกิดขบวน 
การงอก และเป็นตวัวดัความแขง็แรงของเมล็ดดว้ย 
 

และพลาสมาคลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความดนัเลือดช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีนดี กระตุน้การขบัถ่าย
น ้าดีลงสู่ล าไส้เพื่อสลายไขมนั ป้องกนัมะเร็งล าไส้และช่วยขบัสารสุข 

1. โปรตีน ขา้วฮางมีโปรตีนท่ีดี ช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเน้ือเยื่อไดดี้ ไม่มีสารกลูเตน
ท่ีท าใหเ้กิดอาหารแกไ้ด ้

2. ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรด ขา้วฮางมีใยอาหารสูงกวา่ขา้วขาว 15-20 เท่า ช่วยใหก้ารยอ่ย
อาหารเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าใหน้ ้าตามเขา้สู่กระแสเลือดทีละนิด จึงท าใหอ่ิ้มทอ้งนาน ไม่หิวง่าย ช่วย
ลดความอว้น ป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

3. ไขมนั ขา้วฮางมีไขมนัชนิดดีและส าคญัหลายชนิด เช่น ออริซานอล โทโคฟีรอล ไตรโค
ไตรอีนอล เป็นตน้ ช่วยลดไขมนัในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมนัตวัร้าย (LDL) และเพิ่มไขมนัตวัดี 
(HDL) ป้องกนัโรคหวัใจ ยบัย ั้งเซลลเ์น้ืองอก ท าลายเซลลม์ะเร็งเตา้นม มีสารตา้นอนุมูลอิสระ 
ป้องกนัมะเร็งไดดี้กวา่วิตามินอี 6 เท่า ยบัย ั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวบูวาบในสตรีวยัทอง 

4. สารตา้นอนุมูลอิสระ ขา้วฮางมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงช่วยขจดัอนุมูล
อิสระท่ีเป็นตน้เหตุของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ไดดี้ ช่วยป้องกนัเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย ป้องกนั
โรคหวัใจ ไขขอ้อกัเสบ โรคเก๊าท ์โรคแก่เร็ว เป็นตน้ 

5. วติามินและแร่ธาตุ ขา้วฮางมีวติามินและแร่ธาตุท่ีส าคญัหลายชนิด ช่วยใหอ้วยัวะใน
ร่างกายท างานไดดี้ ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง เช่น (1) วติามิน B1 มีมากกวา่ขา้วขาว 4 เท่า ป้องกนัโรค
เหน็บชา (2) วติามิน B2 มีมากกวา่ขา้วขาว 1 เท่า ป้องกนัโรคปากนกกระจอก (3) วิตามิน B3 มี
มากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยใหร้ะบบทางเดินอาหารเป็นปกติ ไม่อืด แน่นเฟ้อ คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่าย
เป็นเลือด ไม่สับสนซึมเศร้า (4) วติามิน B6 ช่วยสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระ (5) กรดโฟริกมีมากกวา่
ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยการเจริญเติบโตของระบบสืบพนัธ์ุป้องกนัทารกสมองพิการในช่วงเร่ิมตั้งครรภ ์
(6) วติามิน E สูงช่วยกระจายออกซิเจนไปตามกระแสเลือด ชะลอความแก่ของเซลลช่์วยใหผ้วิพรรณ
ดี สดใส เต่งตึง ป้องกนัแคลเซียมเกาะผนงัหลอดเลือดซ่ึงท าใหเ้ส้นเลือดมีความยดืหยุน่นอ้ยลงท าให้
เปราะ และแตกง่าย โดยเฉพาะในสมอง และ (7) ธาตุเหล็กมีมากกวา่ขา้วขาว 2 เท่า ช่วยป้องกนัโรค
โลหิตจาง 
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สามารถเพิ่มมูลค่าไดใ้นราคา 500,000 บาท คือ ตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรไดอ้ยา่งดีซ่ึงตลาดท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
  1.2 กรบวนการจดัการผลิตถือเป็นหวัใจส าคญัในการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะขา้วอินทรียห์รือท่ีเรียกวา่การปลูกขา้วโดยไม่ใชส้ารเคมีใดๆ การผลิตขา้วอินทรียเ์ป็น 
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื เช่น 
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นไร่นาหรือจาก
แหล่งอ่ืนควบคุมโรค แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้วโดยวธีิผสมผสานท่ีไม่ใชส้ารเคมี การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว
ท่ีเหมาะสมมีความตา้นทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศตัรูธรรมชาติ การจดัการพืช ดินและน ้า
ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว เพื่อท าใหต้น้ขา้วเจริญเติบโตไดดี้ มีความสมบูรณ์
แขง็แรงตามธรรมชาติ การจดัการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรคแมลงและ
ศตัรูขา้ว โดยการใชปุ๋้ยคอกปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสดมาใชใ้นการช่วยการเจริญเติบโตของพืชและใช้
การปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อตดัวงจรการระบาดของโรค การก าจดัเศษซากพืชท่ีเป็นโรคโดยใชปู้นขาว
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการเผยแพร่ขยายปริมาณของแมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น 
ตวัห ้ า ตวัเบียน และศตัรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตวศ์ตัรูขา้ว ปลูกพืชก าจดัแมลงตาม
คนันา เช่น ตะไคร้หอม สะเดา ใบแคฝร่ัง หรือใชแ้สงไฟจากหลอดแบล๊คไลทใ์นการล่อแมลง ใชก้าว
เหนียวดกัแมลง กบัดกัแมลง เพื่อเป็นการก าจดัแมลงศตัรูพืชดว้ยวธีิธรรมชาติ 
 2. มิติการจดัการการตลาด 
  2.1 ขา้วฮางกบัตลาดในเอเชียไดรั้บการตอบรับดีจากต่างประเทศมีการสั่งผลิตภณัฑ์
เพิ่มข้ึนทุกปี โดยตลาดส าคญัคือฮ่องกงมีค าสั่งซ้ือปีละ 5 ตนั และประเทศจีนอีก 20,000 ตนั หากมี
การจดัตั้งเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตขา้วฮาง สามารถท่ีจะพฒันาขา้วทุกชนิดมาผลิตเป็นขา้วฮางง
อก เช่น ขา้วหอมมะลิแดง ขา้วมะลิ ขา้วหอมนิล 105 ขา้วเหนียว กข6 ขา้วเหนียวด า เป็นตน้ ซ่ึง
สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.2 ขา้วฮางกบัตลาดในเอเชียเป็นตลาดท่ีส าคญัของผูผ้ลิตโดยเฉพาะตลาดท่ีนิยม
บริโภคขา้วเป็นหลกั เช่น ฮ่องกงท่ีมียอด 20 ตนัต่อปี จีน 5,000 ตนัต่อปี สามารถขยายออกไปไดอี้ก
มาก เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี และแถบตะวนัออกกลาง 

 3. อุณหภูมิ มีความส าคญัมากต่อการควบคุมและอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซ่ึงมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืชตามมา ดว้ยความแตกต่างของชนิดและถ่ินก าเนิดของพืช ท าใหพ้ืชมี 
ความตอ้งการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการงอกท่ีแตกต่างกนั เช่น พืชเขตหนาว เอนไซมแ์ละ
ปฏิกิริยาชีวเคมีในเมล็ดเขตหนาวยงัท างานไดเ้ม่ืออุณหภูมิใกลจุ้ดเยอืกแขง็ และเมล็ดยงัสามารถงอก
ได ้ในขณะท่ีจุดเยือกแขง็จะเป็นอนัตรายส าหรับการงอกของเมล็ดพืชเขตร้อนถา้อุณหภูมิสูงหรือต ่า
กวา่ระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงเกินกวา่ท่ีเมล็ดพนัธ์ุจะสามารถงอกได ้เมล็ดบางชนิดอาจจะมีการพกัตวั
หรือบางชนิดอาจจะเสียชีวติได ้ดงันั้น เมล็ดแต่ละชนิดจะมีระดบัอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดท่ีเมล็ดจะ
สามารถงอกไดแ้ตกต่างกนั และยงัมีการปรับตวัต่อช่วงอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดในรอบวนั คือ ถา้
อุณหภูมิกลางคืนและกลางวนัมีความแตกต่างกนัมาก เมล็ดพนัธ์ุจะงอกไดดี้กวา่การไดรั้บอุณหภูมิท่ี
สม ่าเสมอตลอดเวลา 
 4. การท าใหข้า้วแหง้ การท าแหง้เป็นการลดปริมาณน ้าในอาหาร ซ่ึงจะมีผลท าให้
กระบวนการเมทาบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรียเ์กิดไดช้า้ลง เน่ืองจากการท่ีน ้าท่ีเหล่าจุลินทรีย์
ใชใ้นการด ารงชีวิตมีไม่พอเพียงต่อกิจกรรมภายในเซลล ์ช่วยชะลอกิจกรรมต่างๆ เป็นการลด
อตัราเร็วของปฏิกิริยาการหืนของไขมนัเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส รวมทั้งลดกิจกรรมเอนไซม์
หลายชนิดท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเคมีของสารอาหาร การลด
ปริมาณน ้าของอาหารจนถึงระดบัท่ีสามารถระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียโ์ดยทัว่ไปตอ้งมี
ค่าปริมาณน ้าอิสระ (Water Activity) ต ่ากวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าแหง้ 0.70 ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ธรรมชาติของอาหาร ขนาดและรูปร่างต าแหน่งของอาหารในตูอ้บ ปริมาณอาหารต่อถาด ความเร็ว
ของลมร้อน รวมทั้งกรรมวธีิการท าแหง้ซ่ึงจะส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยน ้าในอาหาร (Sringam, 1997; 
Suksi, 2009) 
 
การเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ข้าวฮาง 
 การเพิ่มมูลค่าขา้วเปลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย สามารถแบ่งกลุ่มได้
ดงัน้ี 
 1. มิติการจดัการการผลิต 
  1.1 ผลิตภณัฑห์ลงัจากการกะเทาะเปลือกขา้วท่ีผา่นสามารถแปรรูปออกมาเป็น
หลากหลาย เช่น ผงชงด่ืมน ้าขา้วฮางงอก สามารถขายไดใ้นราคา 23,000 บาท ผงขดัหนา้จมูกขา้ว 
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สามารถเพิ่มมูลค่าไดใ้นราคา 500,000 บาท คือ ตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรไดอ้ยา่งดีซ่ึงตลาดท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
  1.2 กรบวนการจดัการผลิตถือเป็นหวัใจส าคญัในการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะขา้วอินทรียห์รือท่ีเรียกวา่การปลูกขา้วโดยไม่ใชส้ารเคมีใดๆ การผลิตขา้วอินทรียเ์ป็น 
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื เช่น 
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นไร่นาหรือจาก
แหล่งอ่ืนควบคุมโรค แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้วโดยวธีิผสมผสานท่ีไม่ใชส้ารเคมี การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว
ท่ีเหมาะสมมีความตา้นทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศตัรูธรรมชาติ การจดัการพืช ดินและน ้า
ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว เพื่อท าใหต้น้ขา้วเจริญเติบโตไดดี้ มีความสมบูรณ์
แขง็แรงตามธรรมชาติ การจดัการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรคแมลงและ
ศตัรูขา้ว โดยการใชปุ๋้ยคอกปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยพืชสดมาใชใ้นการช่วยการเจริญเติบโตของพืชและใช้
การปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อตดัวงจรการระบาดของโรค การก าจดัเศษซากพืชท่ีเป็นโรคโดยใชปู้นขาว
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการเผยแพร่ขยายปริมาณของแมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น 
ตวัห ้ า ตวัเบียน และศตัรูธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตวศ์ตัรูขา้ว ปลูกพืชก าจดัแมลงตาม
คนันา เช่น ตะไคร้หอม สะเดา ใบแคฝร่ัง หรือใชแ้สงไฟจากหลอดแบล๊คไลทใ์นการล่อแมลง ใชก้าว
เหนียวดกัแมลง กบัดกัแมลง เพื่อเป็นการก าจดัแมลงศตัรูพืชดว้ยวธีิธรรมชาติ 
 2. มิติการจดัการการตลาด 
  2.1 ขา้วฮางกบัตลาดในเอเชียไดรั้บการตอบรับดีจากต่างประเทศมีการสั่งผลิตภณัฑ์
เพิ่มข้ึนทุกปี โดยตลาดส าคญัคือฮ่องกงมีค าสั่งซ้ือปีละ 5 ตนั และประเทศจีนอีก 20,000 ตนั หากมี
การจดัตั้งเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตขา้วฮาง สามารถท่ีจะพฒันาขา้วทุกชนิดมาผลิตเป็นขา้วฮางง
อก เช่น ขา้วหอมมะลิแดง ขา้วมะลิ ขา้วหอมนิล 105 ขา้วเหนียว กข6 ขา้วเหนียวด า เป็นตน้ ซ่ึง
สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.2 ขา้วฮางกบัตลาดในเอเชียเป็นตลาดท่ีส าคญัของผูผ้ลิตโดยเฉพาะตลาดท่ีนิยม
บริโภคขา้วเป็นหลกั เช่น ฮ่องกงท่ีมียอด 20 ตนัต่อปี จีน 5,000 ตนัต่อปี สามารถขยายออกไปไดอี้ก
มาก เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี และแถบตะวนัออกกลาง 

 3. อุณหภูมิ มีความส าคญัมากต่อการควบคุมและอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซ่ึงมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืชตามมา ดว้ยความแตกต่างของชนิดและถ่ินก าเนิดของพืช ท าใหพ้ืชมี 
ความตอ้งการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการงอกท่ีแตกต่างกนั เช่น พืชเขตหนาว เอนไซมแ์ละ
ปฏิกิริยาชีวเคมีในเมล็ดเขตหนาวยงัท างานไดเ้ม่ืออุณหภูมิใกลจุ้ดเยอืกแขง็ และเมล็ดยงัสามารถงอก
ได ้ในขณะท่ีจุดเยือกแขง็จะเป็นอนัตรายส าหรับการงอกของเมล็ดพืชเขตร้อนถา้อุณหภูมิสูงหรือต ่า
กวา่ระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงเกินกวา่ท่ีเมล็ดพนัธ์ุจะสามารถงอกได ้เมล็ดบางชนิดอาจจะมีการพกัตวั
หรือบางชนิดอาจจะเสียชีวติได ้ดงันั้น เมล็ดแต่ละชนิดจะมีระดบัอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดท่ีเมล็ดจะ
สามารถงอกไดแ้ตกต่างกนั และยงัมีการปรับตวัต่อช่วงอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดในรอบวนั คือ ถา้
อุณหภูมิกลางคืนและกลางวนัมีความแตกต่างกนัมาก เมล็ดพนัธ์ุจะงอกไดดี้กวา่การไดรั้บอุณหภูมิท่ี
สม ่าเสมอตลอดเวลา 
 4. การท าใหข้า้วแหง้ การท าแหง้เป็นการลดปริมาณน ้าในอาหาร ซ่ึงจะมีผลท าให้
กระบวนการเมทาบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรียเ์กิดไดช้า้ลง เน่ืองจากการท่ีน ้าท่ีเหล่าจุลินทรีย์
ใชใ้นการด ารงชีวิตมีไม่พอเพียงต่อกิจกรรมภายในเซลล ์ช่วยชะลอกิจกรรมต่างๆ เป็นการลด
อตัราเร็วของปฏิกิริยาการหืนของไขมนัเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส รวมทั้งลดกิจกรรมเอนไซม์
หลายชนิดท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเคมีของสารอาหาร การลด
ปริมาณน ้าของอาหารจนถึงระดบัท่ีสามารถระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียโ์ดยทัว่ไปตอ้งมี
ค่าปริมาณน ้าอิสระ (Water Activity) ต ่ากวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าแหง้ 0.70 ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ธรรมชาติของอาหาร ขนาดและรูปร่างต าแหน่งของอาหารในตูอ้บ ปริมาณอาหารต่อถาด ความเร็ว
ของลมร้อน รวมทั้งกรรมวธีิการท าแหง้ซ่ึงจะส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยน ้าในอาหาร (Sringam, 1997; 
Suksi, 2009) 
 
การเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ข้าวฮาง 
 การเพิ่มมูลค่าขา้วเปลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย สามารถแบ่งกลุ่มได้
ดงัน้ี 
 1. มิติการจดัการการผลิต 
  1.1 ผลิตภณัฑห์ลงัจากการกะเทาะเปลือกขา้วท่ีผา่นสามารถแปรรูปออกมาเป็น
หลากหลาย เช่น ผงชงด่ืมน ้าขา้วฮางงอก สามารถขายไดใ้นราคา 23,000 บาท ผงขดัหนา้จมูกขา้ว 
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  4.1 เกษตรกรไดรั้บประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่ามาท าการผลิตขา้วฮางจากเดิมท่ีมี
การผลิตและจ าหน่ายขา้วเปลือกขดัสีอยูกิ่โลกรัมละ 15-20 บาท เม่ือน ามาแปรรูปเป็นขา้วฮางงอกจะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็น 80-120 บาทต่อกิโลกรัม หากสีโดยการกะเทาะเปลือกเป็นขา้วด าแดง มูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 160-180 บาท เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑข์า้วท่ีเกษตรกรไดรั้บประโยชน์อยา่งดี
และเห็นผลชดัเจน 
  4.2 ผลิตภณัฑข์า้วหรือขา้วฮางสามารถแปรรูปผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายตาม 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ท าโจก๊จมูกขา้ว ขา้วจ่ีขา้วฮางงอก ขนมดอกจอกขา้วฮางงอก ขนมจีน
ขา้วฮางงอก ไอศกรีมจมูกขา้วฮาง ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑใ์หก้บัขา้วเปลือกไดห้ลายเท่าตวั 
  4.3 การน าขา้วฮางท่ีไดม้าตรฐานกระบวนการผลิตท าการจดทะเบียน GAP (Good 
Agricultural Practices) ของกรมวชิาการเกษตร เป็นการรับรองการผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัต่อ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงการจะไดรั้บรองการจดทะเบียน GAP นั้นในกระบวนการผลิตขา้วฮางจะ
ไดรั้บการควบคุมตรวจสอบอยา่งเขม้งวดทั้งในเร่ืองของแหล่งน ้าไม่มีสภาพแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิด
การปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของโรค พื้นท่ีเพาะปลูกตอ้งไม่มีความเส่ียงหรือไม่มีการ
ปนเป้ือนของสารเคมี ผลผลิตตอ้งปลอดจากศตัรูพืชมีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชรวมถึงการเก็บเก่ียว
และการเก็บรักษาหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งไม่ก่อความเสียหายใหก้บัผลผลิต 
 5. มิติการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 
  5.1 การขยายขีดความสามารถดา้นการผลิตเพื่อการแข่งขนัสามารถเร่ิมไดต้ั้งแต่ 
การเพิ่มระดบัศกัยภาพในครัวเรือน เป็นการพฒันาขีดความสามารถท่ีเกษตรกรท่ีตน้ทางของ 
การปลูกขา้ว โดยสามารถพฒันาดินดว้ยการเสริมแร่ธาตุภายในดินท่ีปลูกขา้วฟ้ืนฟูคุณภาพของดิน
เพื่อใหข้า้วท่ีปลูกออกมามีคุณภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนเห็นความส าคญัของคุณภาพ
ดา้นอาหารอยา่งมากเพราะเป็นส่ิงท่ีเม่ือบริโภคแลว้น าเขา้สู่ร่างกายท าใหผู้ค้นต่างหนัมาดูแลสุขภาพ
ร่างกายอยา่งมากและสร้างขีดความสามารถดา้นการแข่งขนั 
  5.2 การส่งเสริมและการสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีนิยมจากคนในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์า้วฮางจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของภาครัฐอยา่งชดัเจน เน่ืองจากนโยบาย
ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นนโยบายในการส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกขา้วและน าเขา้โครงการของ
รัฐบาล แต่นโยบายสนบัสนุนจะเป็นนโยบายของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นนโยบายทางออ้มท่ีออกมาเฉพาะ

  2.3 ขา้วฮางกบัตลาดทวปียุโรปและอเมริกายงัเป็นตลาดท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้
ในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วฮางในรูปแบบต่างๆ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีไดก้ าไรเป็นอยา่งดีและเป็น
ตวัเลือกท่ีหลากหลายในการกระจายผลิตภณัฑ์ 
 3. มิติการสร้างค่านิยมในการบริโภค 
  3.1 ขา้วฮางมีสารอาหารต่างๆ สูงมาก โดยเฉพาะสาร GABA (Gamma Amino 
Butyric Acid) ซ่ึงช่วยลดความดนัโลหิตและปริมาณคลอเรสเตอรอล มีส่วนช่วยในการควบคุม
น ้าหนกัและลดความเส่ียงจากการเป็นโรคอลัไซเมอร์ ธาตุแมงกานิสในปริมาณสูง ซ่ึงจะช่วยต่อตา้น
อนุมูลอิสระอนัเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ขา้วฮางมีค่าการเปล่ียนเป็นน ้าตาลในกระแสเลือดต ่าจึง
เหมาะส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน 
  3.2 ขา้วฮางมีสารโปรตีนท่ีช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของเน้ือเยือ่มีไฟเบอร์ชั้นดี
สูง สูงกวา่ขา้วขาว 15-20 เท่า ช่วยใหก้ารยอ่ยอาหารเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าใหน้ ้าตาลเขา้สู่กระแสเลือด
ทีละนิด จึงท าใหอ่ิ้มทอ้งไดน้านกวา่ขา้วขาว ช่วยลดความอว้นเพราะมีน ้าตาลนอ้ย ป้องกนัรักษา
โรคเบาหวานไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยในการขบัถ่าย ใยอาหารสาสมารถดูดซบัไขมนัและสารพิษออกจาก
ร่างกาย ป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีมีไขมนัชนิดดี เช่น ออริซานอล โทโคฟีรอล ไตรโคไตรอีนอล 
ช่วยลดไขมนัในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมนัตวัร้าย (LDL) และเพิ่มไขมนัตวัดี (HDL) ป้องกนั
โรคหวัใจ ยบัย ั้งเซลลเ์น้ืองอก ท าลายเซลลม์ะเร็งเตา้นม มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ป้องกนัมะเร็งไดดี้วา่
วติามินอี 6 เท่า ยบัย ั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวบูวาบในสตรีวยัทอง วติามิน B1 มีมากกวา่ขา้ว
ขาว 4 เท่า ป้องกนัโรคเหน็บชา วติามิน B2 มีมากกวา่ขา้วขาว 1 เท่า ป้องกนัโรคปากนกกระจอก 
วติามิน B3 มีมากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยใหร้ะบบทางเดินอาหารเป็นปกติไม่อืดแน่นเฟ้อ คล่ืนไส้ 
อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด ไม่สับสนซึมเศร้า วติามิน B6 ช่วยสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระกรดโฟริกมี
มากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยการเจริญเติบโตของระบบสืบพนัธ์ุป้องกนัทารกสมองพิการในช่วงเร่ิม
ตั้งครรภ ์วิตามิน E สูงช่วยกระจายออกซิเจนไปตามกระแสเลือดชะลอความแก่ของเซลลช่์วยให้
ผวิพรรณดี สดใส เต่งตึง ป้องกนัแคลเซียมเกาะผนงัหลอดเลือดซ่ึงท าใหเ้ส้นเลือดมีความยดืหยุน่
นอ้ยลงท าใหเ้ปราะและแตกง่าย โดยเฉพาะในสมองธาตุเหล็กมีมากกวา่ขา้วขาว 2 เท่า ช่วยป้องกนั
โรคโลหิตจาง 
 4. มิติการเพิ่มคุณภาพใหก้บัผลิตภณัฑ ์
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  4.1 เกษตรกรไดรั้บประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่ามาท าการผลิตขา้วฮางจากเดิมท่ีมี
การผลิตและจ าหน่ายขา้วเปลือกขดัสีอยูกิ่โลกรัมละ 15-20 บาท เม่ือน ามาแปรรูปเป็นขา้วฮางงอกจะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็น 80-120 บาทต่อกิโลกรัม หากสีโดยการกะเทาะเปลือกเป็นขา้วด าแดง มูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 160-180 บาท เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑข์า้วท่ีเกษตรกรไดรั้บประโยชน์อยา่งดี
และเห็นผลชดัเจน 
  4.2 ผลิตภณัฑข์า้วหรือขา้วฮางสามารถแปรรูปผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายตาม 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ท าโจก๊จมูกขา้ว ขา้วจ่ีขา้วฮางงอก ขนมดอกจอกขา้วฮางงอก ขนมจีน
ขา้วฮางงอก ไอศกรีมจมูกขา้วฮาง ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑใ์หก้บัขา้วเปลือกไดห้ลายเท่าตวั 
  4.3 การน าขา้วฮางท่ีไดม้าตรฐานกระบวนการผลิตท าการจดทะเบียน GAP (Good 
Agricultural Practices) ของกรมวชิาการเกษตร เป็นการรับรองการผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัต่อ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงการจะไดรั้บรองการจดทะเบียน GAP นั้นในกระบวนการผลิตขา้วฮางจะ
ไดรั้บการควบคุมตรวจสอบอยา่งเขม้งวดทั้งในเร่ืองของแหล่งน ้าไม่มีสภาพแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิด
การปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของโรค พื้นท่ีเพาะปลูกตอ้งไม่มีความเส่ียงหรือไม่มีการ
ปนเป้ือนของสารเคมี ผลผลิตตอ้งปลอดจากศตัรูพืชมีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชรวมถึงการเก็บเก่ียว
และการเก็บรักษาหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งไม่ก่อความเสียหายใหก้บัผลผลิต 
 5. มิติการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 
  5.1 การขยายขีดความสามารถดา้นการผลิตเพื่อการแข่งขนัสามารถเร่ิมไดต้ั้งแต่ 
การเพิ่มระดบัศกัยภาพในครัวเรือน เป็นการพฒันาขีดความสามารถท่ีเกษตรกรท่ีตน้ทางของ 
การปลูกขา้ว โดยสามารถพฒันาดินดว้ยการเสริมแร่ธาตุภายในดินท่ีปลูกขา้วฟ้ืนฟูคุณภาพของดิน
เพื่อใหข้า้วท่ีปลูกออกมามีคุณภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนเห็นความส าคญัของคุณภาพ
ดา้นอาหารอยา่งมากเพราะเป็นส่ิงท่ีเม่ือบริโภคแลว้น าเขา้สู่ร่างกายท าใหผู้ค้นต่างหนัมาดูแลสุขภาพ
ร่างกายอยา่งมากและสร้างขีดความสามารถดา้นการแข่งขนั 
  5.2 การส่งเสริมและการสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีนิยมจากคนในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์า้วฮางจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของภาครัฐอยา่งชดัเจน เน่ืองจากนโยบาย
ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นนโยบายในการส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกขา้วและน าเขา้โครงการของ
รัฐบาล แต่นโยบายสนบัสนุนจะเป็นนโยบายของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นนโยบายทางออ้มท่ีออกมาเฉพาะ

  2.3 ขา้วฮางกบัตลาดทวปียุโรปและอเมริกายงัเป็นตลาดท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้
ในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วฮางในรูปแบบต่างๆ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีไดก้ าไรเป็นอยา่งดีและเป็น
ตวัเลือกท่ีหลากหลายในการกระจายผลิตภณัฑ์ 
 3. มิติการสร้างค่านิยมในการบริโภค 
  3.1 ขา้วฮางมีสารอาหารต่างๆ สูงมาก โดยเฉพาะสาร GABA (Gamma Amino 
Butyric Acid) ซ่ึงช่วยลดความดนัโลหิตและปริมาณคลอเรสเตอรอล มีส่วนช่วยในการควบคุม
น ้าหนกัและลดความเส่ียงจากการเป็นโรคอลัไซเมอร์ ธาตุแมงกานิสในปริมาณสูง ซ่ึงจะช่วยต่อตา้น
อนุมูลอิสระอนัเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ขา้วฮางมีค่าการเปล่ียนเป็นน ้าตาลในกระแสเลือดต ่าจึง
เหมาะส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน 
  3.2 ขา้วฮางมีสารโปรตีนท่ีช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของเน้ือเยือ่มีไฟเบอร์ชั้นดี
สูง สูงกวา่ขา้วขาว 15-20 เท่า ช่วยใหก้ารยอ่ยอาหารเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าใหน้ ้าตาลเขา้สู่กระแสเลือด
ทีละนิด จึงท าใหอ่ิ้มทอ้งไดน้านกวา่ขา้วขาว ช่วยลดความอว้นเพราะมีน ้าตาลนอ้ย ป้องกนัรักษา
โรคเบาหวานไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยในการขบัถ่าย ใยอาหารสาสมารถดูดซบัไขมนัและสารพิษออกจาก
ร่างกาย ป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีมีไขมนัชนิดดี เช่น ออริซานอล โทโคฟีรอล ไตรโคไตรอีนอล 
ช่วยลดไขมนัในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมนัตวัร้าย (LDL) และเพิ่มไขมนัตวัดี (HDL) ป้องกนั
โรคหวัใจ ยบัย ั้งเซลลเ์น้ืองอก ท าลายเซลลม์ะเร็งเตา้นม มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ป้องกนัมะเร็งไดดี้วา่
วติามินอี 6 เท่า ยบัย ั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวบูวาบในสตรีวยัทอง วติามิน B1 มีมากกวา่ขา้ว
ขาว 4 เท่า ป้องกนัโรคเหน็บชา วติามิน B2 มีมากกวา่ขา้วขาว 1 เท่า ป้องกนัโรคปากนกกระจอก 
วติามิน B3 มีมากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยใหร้ะบบทางเดินอาหารเป็นปกติไม่อืดแน่นเฟ้อ คล่ืนไส้ 
อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด ไม่สับสนซึมเศร้า วติามิน B6 ช่วยสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระกรดโฟริกมี
มากกวา่ขา้วขาว 5 เท่า ช่วยการเจริญเติบโตของระบบสืบพนัธ์ุป้องกนัทารกสมองพิการในช่วงเร่ิม
ตั้งครรภ ์วิตามิน E สูงช่วยกระจายออกซิเจนไปตามกระแสเลือดชะลอความแก่ของเซลลช่์วยให้
ผวิพรรณดี สดใส เต่งตึง ป้องกนัแคลเซียมเกาะผนงัหลอดเลือดซ่ึงท าใหเ้ส้นเลือดมีความยดืหยุน่
นอ้ยลงท าใหเ้ปราะและแตกง่าย โดยเฉพาะในสมองธาตุเหล็กมีมากกวา่ขา้วขาว 2 เท่า ช่วยป้องกนั
โรคโลหิตจาง 
 4. มิติการเพิ่มคุณภาพใหก้บัผลิตภณัฑ ์
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เพราะสมาชิกกลุ่มแปรรูปขา้วอินทรียทุ์กคนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตซ่ึงสามารถกูย้มื
เงินของกลุ่มออมทรัพยฯ์ มาลงทุนในกิจกรรมได ้ปัจจุบนัผูค้นหนัมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
มากยิง่ข้ึน อนัเป็นเพราะปัจจุบนัการเพาะปลูกและการผลิตเนน้ทางดา้นปริมาณจนลืมคิดถึงคุณภาพ
หรือสารตกคา้งท่ีมากบัผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจึงมี
ความส าคญั การเพิ่มมูลค่าจากตน้ทางคือเกษตรกรมาสู่กระบวยการพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาเดิม 
การเป็นผลิตภณัฑจ์ากขา้วฮางท่ีออกมาอยา่งหลากหลาย เช่น ขา้วฮางงอก น ้าขา้วฮางงอก ผงขดัหนา้
จมูกขา้ว ท าโจก๊จมูกขา้ว ขา้วจ่ีขา้วฮางงอก ขนมดอกจอกขา้วฮางงอก ขนมจีนขา้วฮางงอก ไอศกรีม
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กลุ่มและพื้นท่ีเท่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกผลิตภณัฑจ์ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งพฒันาขา้ว
ในหลากหลายมิติเพื่อใหเ้กิดความหลอกหลายของผลิตภณัฑ ์
 
บทสรุป 

ขา้วฮางเป็นขา้วท่ีผลิตข้ึนตามกรรมวธีิโบราณ และเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การน าขา้วเปลือกไปแช่น ้าเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการงอกซ่ึงจะท าใหเ้กิด 
การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดขา้วโดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของปริมาณสารกาบา “GABA” 
(Gamma Amino Butyric Acid) ในเมล็ดมากเป็น 10 เท่าของขา้วสารและเกิดสารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แกมมาออริซานอล วิตามินอี สารฟีโนลิคไลซีน และสาร “กาบา” ท่ีมีอยู่
ในขา้วฮาง อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ขา้วฮางจะเป็นท่ีรู้จกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ไดรั้บ 
ความนิยมเท่าควรในอดีต และมีกระแสการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑข์า้วฮางให้เห็นเด่นชดัเม่ือไม่
นานมาเท่านั้น ทั้งน้ีเป็นเพราะประชาชน ผูบ้ริโภค โดยส่วนใหญ่และทางภาครัฐมุ่งแต่การแปรรูป
ผลิตภณัฑข์า้วเปลือกท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นสีขาวเท่านั้น เพื่อตอบโจทยภ์ายนอกประเทศและประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศท่ีนิยมทาน แต่ปัจจุบนัประชาชนเร่ิมหนัมาบริโภคขา้วกลอ้ง ขา้วฮางงอก หรือ
ขา้วประเภทอ่ืนมากยิง่ข้ึน เพราะผูบ้ริโภคเร่ิมตระหนกัถึงคุณค่าของสารอาหารท่ีมีอยูใ่นอาหารมาก
ยิง่ข้ึน การเพิ่มมูลค่าตั้งแต่กระบวนการผลิตขา้วจึงมีความส าคญัและกลายเป็นจุดขายในการส่งเสริม
เกษตรกรใหมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน การท าขา้วฮางยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมากนกั ดงัจะ
เห็นจากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ส่วนท่ีใหก้ารสนบัสนุนจะเป็นในทางรัฐวสิาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
ชุมชนท่ีพฒันา 

จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในหมู่บา้นซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาดา้นการลด
ตน้ทุนการผลิต และการดูแลสุขภาพของตนเองและผูบ้ริโภค จึงไดท้  าการเกษตรปลอดภยัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และพยามยามขยายผลไปสู่หมู่บา้นอ่ืน โดยการชกัชวนเขา้มาเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
ท าเพื่อชุมชนทั้งส้ิน ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนมีงานท า มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคขา้วปลอดสารเคมี มี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง เป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไม่ใช้
สารเคมี มีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนและภายนอกชุมชนสามารถเรียนรู้ได ้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมโยงทุนในการด าเนินงานของ
กลุ่มกบักองทุนหมู่บา้น โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตอีกดว้ย 
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เพราะสมาชิกกลุ่มแปรรูปขา้วอินทรียทุ์กคนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตซ่ึงสามารถกูย้มื
เงินของกลุ่มออมทรัพยฯ์ มาลงทุนในกิจกรรมได ้ปัจจุบนัผูค้นหนัมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
มากยิง่ข้ึน อนัเป็นเพราะปัจจุบนัการเพาะปลูกและการผลิตเนน้ทางดา้นปริมาณจนลืมคิดถึงคุณภาพ
หรือสารตกคา้งท่ีมากบัผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจึงมี
ความส าคญั การเพิ่มมูลค่าจากตน้ทางคือเกษตรกรมาสู่กระบวยการพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาเดิม 
การเป็นผลิตภณัฑจ์ากขา้วฮางท่ีออกมาอยา่งหลากหลาย เช่น ขา้วฮางงอก น ้าขา้วฮางงอก ผงขดัหนา้
จมูกขา้ว ท าโจก๊จมูกขา้ว ขา้วจ่ีขา้วฮางงอก ขนมดอกจอกขา้วฮางงอก ขนมจีนขา้วฮางงอก ไอศกรีม
จมูกขา้วฮาง ฯลฯ ลว้นแลว้แต่เกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องเกษตรกรผูต้อ้งการพฒันาภูมิปัญญาท่ี
มีอยู ่
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ตน้ทุนการผลิต และการดูแลสุขภาพของตนเองและผูบ้ริโภค จึงไดท้  าการเกษตรปลอดภยัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และพยามยามขยายผลไปสู่หมู่บา้นอ่ืน โดยการชกัชวนเขา้มาเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
ท าเพื่อชุมชนทั้งส้ิน ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนมีงานท า มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคขา้วปลอดสารเคมี มี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง เป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไม่ใช้
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มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมโยงทุนในการด าเนินงานของ
กลุ่มกบักองทุนหมู่บา้น โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตอีกดว้ย 
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วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาวของ
จงัหวดัอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีคดัเลือกมาแบบเจาะจงประกอบดว้ยชาวบา้นผูน้ าชุมชนและ
ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนกัวชิาการองคก์ร
เอกชนและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากหมู่บา้นท่าลง้ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขงเจียมจงัหวดั
อุบลราชธานีและในบา้นสุละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสักหมู่บา้นละ 10 คนรวม 20 คน
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ท่องเท่ียวของชุมชนกรณีท่ีไม่สามารถอ่านแบบส ารวจไม่ไดผู้ว้จิยัจะอ่านใหฟั้งแลว้ให้ผูน้ั้นตอบ
ค าถามโดยมีการบนัทึกเสียงและมีผูช่้วยนกัวจิยัจดค าตอบนอกจากน้ียงัใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนจดัข้ึนการวเิคราะห์ขอ้มูลใชอ้งคป์ระกอบศกัยภาพในการ
จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและทาง
วฒันธรรม (2) ดา้นองคก์รและการจดัการและ (3) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกรอบเน้ือหาผล
การศึกษาพบวา่จากการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-
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Abstract 
This research investigated potentials in community-based tourism management of Thai-

Lao Border villages of Ubon Ratchathani Province in Thailand and Champasak Province in Lao 
PDR. Twenty key informants, purposively selected, 10 from each village, included villagers, 
community leaders, governmental representatives, private sectors, and involved bodies from 
Thalong Village, Huay Pai subdistrict, Khong Chiam district, Ubon Ratchathani province in 
Thailand and from Sula Village, Sanasomboon district, Champasak province in Lao PDR. In-depth 
interviews were employed in the data collection. These were done through self-survey in 
community-based tourism. If the targeted people were found not to be able to read, the researcher 
read it for them; their answers were recorded and written by the researcher’s assistants. Besides the 
interviews, participatory observation in tourism activities was also utilized. Data were analyzed by 
using 3 potential of community-based components as the content framework. It consisted of (1) 
natural and cultural tourism products and, (2) administration organization, and (3) learning 
activity. The findings showed that both villages from Thailand and from Lao PDR were similar in 
rich of natural and cultural tourism products. This was derived from their geographical features, 
situating on the Mekong River bank. Their cultural practice was also alike. This came from the 
integration of two cultures: the Bru of Thalong and Hid-Sib-Song-Kong-Sibsi of Lower Laos.  

Therefore, tourism activities held for tourists were similar as well. Indeed, there had been 
the stations for learning about nature, that is, mountains, caves, forests, and the river, including the 
cultures and ways of life of the villagers. For the organization and management, the village in 
Thailand was found to be better in preparedness than that in Lao PDR. 

 
Keywords: potential, community-based tourism management, Thai-Lao border villages of Ubon  
  Ratchathani province in Thailand and Champasak province in Lao PDR 
 
 
 

ลาวจงัหวดัอุบลราชธานีและแขวงจ าปาสักพบวา่หมู่บา้นทั้งสองแห่งมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนัเพราะสภาพภูมิประเทศท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโขง และมี
วฒันธรรมท่ีผสมกลมกลืนระหวา่งวฒันธรรมบรูของชาวบรูบา้นท่าลง้และฮีตสิบสองคองสิบส่ีของ
ลาวลุ่ม ดงันั้นในการจดักิจกรรมให้แก่นกัท่องเท่ียวของชุมชนก็มีความใกลเ้คียงกนัดว้ย กล่าวคือ มี
จุดใหศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบัสภาพทางธรรมชาติท่ีเป็นภูเขา ถ ้า ป่าไมแ้ละสายน ้า รวมทั้งจุดเรียนรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมและวถีิชีวิตของชาวบา้นในชุมชน ส่วนดา้นการจดัองคก์รและการจดัการนั้น 
พบวา่ กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนของไทย (คือ บา้นท่าลง้อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี) มี
ความพร้อมและมีระบบการจดัการท่ีดีกวา่ กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนของสปป. ลาว (คือบา้นสุละ-
ดอนกุ่ม เมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก)  
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3) การท่องเท่ียวโดยชุมชนและ 4) การท่องเท่ียวทางน ้า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–
2015 (2011: 24)  

แผนกลยทุธ์การท่องเท่ียวอาเซียนดงักล่าวสอดรับกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีได้
ก าหนดแคมเปญการท่องเท่ียววถีิไทยในปีพ.ศ. 2558 (2015 Discover Thainess) ซ่ึงเนน้การน าเสนอ
ความเป็นไทยผา่นประเพณีวิถีชีวติสถาปัตยกรรมธรรมชาติภาษาการแต่งกายท่ีมีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่ร่นและการเปล่ียนผา่นใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติในปัจจุบนัท่ีผสานระหวา่งแบบดั้งเดิมและ
แบบร่วมสมยัซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประทบัใจเม่ือไดม้าสัมผสัทั้งในมิติความต่ืนตา
ต่ืนใจตามท่ีมีการก าหนดคุณค่า 
การท่องเท่ียววถีิไทยหรือความสุขแบบวถีิไทย (TATreviewMagazine.com-2015)  

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอาเซียนท าใหป้ระเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ส่งเสริมและพฒันาชุมชนหมู่บา้นตามแนวชายแดนไทย-
ลาวของทั้งสองประเทศเพื่อรองรับการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในอนาคต ในส่วนของประเทศ
ไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันา
หมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ หมู่บา้นท่าลง้ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขง
เจียมจงัหวดัอุบลราชธานีซ่ึงมีกลุ่มชาติพนัธ์ุบรู (Bru tribe) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลายชาติพนัธ์ุในลุ่มแม่น ้า
โขง (Mukdavijit, 2006: 190-191) ท่ียงัคงสามารถด ารงอตัลกัษณ์ท่ีเป็นวถีิดั้งเดิมของตนไวไ้ดใ้น
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงของ 
โลกาภิวตัน์ 

หมู่บา้นท่าลง้เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชายแดนห่างไกลจากอ าเภอโขงเจียมและ
การเขา้ถึงค่อนขา้งล าบากเน่ืองจากตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีถูกโอบขนาบดว้ยภูเขาและแม่น ้าโขงประชาชน
ยงัมีความเหนียวแน่นในการสืบสานวฒันธรรมเฉพาะของกลุ่มชนไวไ้ดโ้ดยเฉพาะจุดเด่นทางภาษาท่ี
มีภาษาบรูซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกมอญ - เขมร (Austroasiatic Mon- Kmhmer) 
สาขากระตู (Katuic branch) (พนสัดอกบวั2552: 90) เป็นของตนเองมีภูมิปัญญาวถีิชีวติตลอดจน
ความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆท่ีเป็นเอกลกัษณ์กอปรกบัเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชายแดนติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้น (สปป. ลาว) ซ่ึงมีแม่น ้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติและเป็นเส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระหวา่งไทย–ลาวทั้งยงัเป็นฐานทรัพยากรท่ีหล่อเล้ียงชุมชนคือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่ง
สร้างอาชีพประมงพื้นบา้นและการท าเกษตรริมโขงอนัเป็นวถีิการด าเนินชีวิตท่ีมีการสืบทอดจาก

บทน า 
องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ได้

พยากรณ์วา่ในปีพ.ศ. 2563 (ค .ศ. 2020) การเดินทางท่องเท่ียวของโลกจะเพิ่มมากข้ึนโดยจะมี
นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศราว1.6พนัลา้นคนและภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน ภูมิภาคเหล่าน้ีจะ
กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ท่ีจะมีผูนิ้ยมเดินทางเขา้มาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Ministry of 
Tourism and Sports, 2011: 5)    

จากการพยากรณ์ขา้งตน้ ประชาคมอาเซียน จึงมีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
อาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) โดยมีหลกัการส าคญัจากการประชุมการ
ท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2010) ณ ประเทศบรูไนดารูสซาลามในปี พ.ศ. 2553 
ภายใตก้รอบขอ้ตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซ่ึงประเทศสมาชิก
รับรองหลกัการส าคญั 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
อาเซียนดงัน้ีประการท่ี 1 การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการและเป็นระบบ ประการท่ี 2 การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมีความรับผดิชอบประการท่ี 3 การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประการท่ี4 ผลิตภณัฑด์า้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพประการท่ี 5 ความเป็นเลิศดา้นการใหบ้ริการและ 
ประการท่ี 6 ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างและมีปฏิสัมพนัธ์ (Department of Tourism, 2013: 
10 -11) 

นอกจากหลกัการส าคญั6ประการขา้งตน้แลว้ท่ีประชุมองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติอาเซียน 
(ASEAN National Tourism Organization: ASEAN NTOs) ไดร่้วมกนัก าหนดพนัธกิจท่ีจะตอ้งเร่ง
ด าเนินการในระยะแรกซ่ึงแบ่งออกเป็น3ดา้นประกอบดว้ย 1) การพฒันาสินคา้ดา้นการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาคเชิงประสบการณ์และเชิงนวตักรรมและสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดและการลงทุนท่ี
สร้างสรรค ์2) การยกระดบัคุณภาพของบุลากรการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคและ 3) การปรับปรุงและเร่งใหเ้กิดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางและ
การเช่ือมโยงระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน (Department of Tourism, 2010: 6-7) จากหลกัการ
ขา้งตน้ ประชุมองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติอาเซียนจึงไดก้ าหนดแผนกลยทุธ์การท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) ข้ึนโดยมุ่งเนน้พฒันาสินคา้การท่องเท่ียว4กลุ่ม
ประกอบดว้ย 1) วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 2) ธรรมชาติ  
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3) การท่องเท่ียวโดยชุมชนและ 4) การท่องเท่ียวทางน ้า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–
2015 (2011: 24)  

แผนกลยทุธ์การท่องเท่ียวอาเซียนดงักล่าวสอดรับกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีได้
ก าหนดแคมเปญการท่องเท่ียววถีิไทยในปีพ.ศ. 2558 (2015 Discover Thainess) ซ่ึงเนน้การน าเสนอ
ความเป็นไทยผา่นประเพณีวิถีชีวติสถาปัตยกรรมธรรมชาติภาษาการแต่งกายท่ีมีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่ร่นและการเปล่ียนผา่นใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติในปัจจุบนัท่ีผสานระหวา่งแบบดั้งเดิมและ
แบบร่วมสมยัซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประทบัใจเม่ือไดม้าสัมผสัทั้งในมิติความต่ืนตา
ต่ืนใจตามท่ีมีการก าหนดคุณค่า 
การท่องเท่ียววถีิไทยหรือความสุขแบบวถีิไทย (TATreviewMagazine.com-2015)  

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอาเซียนท าใหป้ระเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ส่งเสริมและพฒันาชุมชนหมู่บา้นตามแนวชายแดนไทย-
ลาวของทั้งสองประเทศเพื่อรองรับการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในอนาคต ในส่วนของประเทศ
ไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันา
หมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ หมู่บา้นท่าลง้ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขง
เจียมจงัหวดัอุบลราชธานีซ่ึงมีกลุ่มชาติพนัธ์ุบรู (Bru tribe) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลายชาติพนัธ์ุในลุ่มแม่น ้า
โขง (Mukdavijit, 2006: 190-191) ท่ียงัคงสามารถด ารงอตัลกัษณ์ท่ีเป็นวถีิดั้งเดิมของตนไวไ้ดใ้น
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงของ 
โลกาภิวตัน์ 

หมู่บา้นท่าลง้เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชายแดนห่างไกลจากอ าเภอโขงเจียมและ
การเขา้ถึงค่อนขา้งล าบากเน่ืองจากตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีถูกโอบขนาบดว้ยภูเขาและแม่น ้าโขงประชาชน
ยงัมีความเหนียวแน่นในการสืบสานวฒันธรรมเฉพาะของกลุ่มชนไวไ้ดโ้ดยเฉพาะจุดเด่นทางภาษาท่ี
มีภาษาบรูซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกมอญ - เขมร (Austroasiatic Mon- Kmhmer) 
สาขากระตู (Katuic branch) (พนสัดอกบวั2552: 90) เป็นของตนเองมีภูมิปัญญาวถีิชีวติตลอดจน
ความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆท่ีเป็นเอกลกัษณ์กอปรกบัเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชายแดนติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้น (สปป. ลาว) ซ่ึงมีแม่น ้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติและเป็นเส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระหวา่งไทย–ลาวทั้งยงัเป็นฐานทรัพยากรท่ีหล่อเล้ียงชุมชนคือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่ง
สร้างอาชีพประมงพื้นบา้นและการท าเกษตรริมโขงอนัเป็นวถีิการด าเนินชีวิตท่ีมีการสืบทอดจาก

บทน า 
องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ได้

พยากรณ์วา่ในปีพ.ศ. 2563 (ค .ศ. 2020) การเดินทางท่องเท่ียวของโลกจะเพิ่มมากข้ึนโดยจะมี
นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศราว1.6พนัลา้นคนและภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน ภูมิภาคเหล่าน้ีจะ
กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ท่ีจะมีผูนิ้ยมเดินทางเขา้มาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Ministry of 
Tourism and Sports, 2011: 5)    

จากการพยากรณ์ขา้งตน้ ประชาคมอาเซียน จึงมีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
อาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) โดยมีหลกัการส าคญัจากการประชุมการ
ท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2010) ณ ประเทศบรูไนดารูสซาลามในปี พ.ศ. 2553 
ภายใตก้รอบขอ้ตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซ่ึงประเทศสมาชิก
รับรองหลกัการส าคญั 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
อาเซียนดงัน้ีประการท่ี 1 การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการและเป็นระบบ ประการท่ี 2 การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมีความรับผดิชอบประการท่ี 3 การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประการท่ี4 ผลิตภณัฑด์า้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพประการท่ี 5 ความเป็นเลิศดา้นการใหบ้ริการและ 
ประการท่ี 6 ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างและมีปฏิสัมพนัธ์ (Department of Tourism, 2013: 
10 -11) 

นอกจากหลกัการส าคญั6ประการขา้งตน้แลว้ท่ีประชุมองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติอาเซียน 
(ASEAN National Tourism Organization: ASEAN NTOs) ไดร่้วมกนัก าหนดพนัธกิจท่ีจะตอ้งเร่ง
ด าเนินการในระยะแรกซ่ึงแบ่งออกเป็น3ดา้นประกอบดว้ย 1) การพฒันาสินคา้ดา้นการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาคเชิงประสบการณ์และเชิงนวตักรรมและสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดและการลงทุนท่ี
สร้างสรรค ์2) การยกระดบัคุณภาพของบุลากรการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคและ 3) การปรับปรุงและเร่งใหเ้กิดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางและ
การเช่ือมโยงระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน (Department of Tourism, 2010: 6-7) จากหลกัการ
ขา้งตน้ ประชุมองคก์รการท่องเท่ียวแห่งชาติอาเซียนจึงไดก้ าหนดแผนกลยทุธ์การท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) ข้ึนโดยมุ่งเนน้พฒันาสินคา้การท่องเท่ียว4กลุ่ม
ประกอบดว้ย 1) วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 2) ธรรมชาติ  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ใชว้ิธีการแบบเจาะจงประกอบดว้ย ชาวบา้น ผูน้ าชุมชนและ

ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนกัวชิาการองคก์ร
เอกชนและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากหมู่บา้นท่าลง้ หมู่ท่ี 5 ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขงเจียมจงัหวดั
อุบลราชธานีและจากบา้นสุละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว หมู่บา้นละ 10 
คน รวม 20 คน 

2. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีวิจยั 
3. ลงพื้นท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งและใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบส ารวจศกัยภาพตนเอง

ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถอ่านออกเขียนไดผู้ว้จิยัจะอ่านใหฟั้งแลว้ใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบ
ค าถามดว้ยปากเปล่า โดยมีการบนัทึกเสียงและมีผูช่้วยนกัวิจยัจดค าตอบ นอกจากน้ียงัใชก้ารสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีชาวบา้นจดัข้ึนอีกดว้ย 

4. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เป็นจุดแขง็และจุดอ่อนภายใตก้รอบเน้ือหาขององคป์ระกอบ
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน3ดา้นคือ (1) ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม (2) ดา้น
องคก์รและการจดัการและ (3) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. จดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบขอ้มูล มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย
เดิม และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อตรวจสอบข้อมูล
หรือเน้ือหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อให้ตรงตามขอ้เทจ็จริงของพื้นท่ีวจิยั 
 

ผลการวจัิย 
ผลการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาวแบ่ง

ตามองคป์ระกอบในการจดัการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 3 ดา้น ดงัน้ี 
1. ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบ้านท่าล้ง อ าเภอโขงเจียม จังหวดั

อุบลราชธานี 
1.1 ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 

 
 

บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนัซ่ึงส่งผลใหชุ้มชนหมู่บา้นชายแดนไทย–ลาวบา้นท่าลง้ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์
ความเป็นทอ้งถ่ินดั้งเดิมไวไ้ด ้

จากศกัยภาพดงักล่าวท าให้ชุมชนชาวบรูแห่งน้ีได้รับคดัเลือกเป็นหมู่พฒันาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอ าเภอโขงเจียมในปีพ.ศ. 2555 (The Community Development 
Department, 2014: 168) ซ่ึงส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางไปเยือนชุมชนชาวบรูบา้นท่าลง้
เพิ่มมากข้ึนโดยล าดบั (Taktai, 2015 : Interview) 

ทางดา้น สปป. ลาว ไดมี้การพฒันาหมู่บา้นสุละ-ดอนกุ่ม ซ่ึงอยูใ่นเขตการปกครองของเมือง
ซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก เพราะเห็นว่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและอยู่ในเขต
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในเขตป่าอนุรักษพ์ูเซียงทอง (Tourist Site Development Protected 
Forest Pou-Xiengtong Mountain) ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีท่องเท่ียวของแขวงจ าปาสักกลุ่มท่ี1เขตเมือง
ปากเซและเมืองซะนะสมบูน (Invesment Opportunities in Laos Champasak province, 2009: 11)  

หมู่บา้นท่าลง้อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี และหมู่บา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปาสัก 
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าโขงตรงกนัขา้มกนัทั้งสองหมู่บา้นน้ีมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนัเก้ือกูลกนัฉนัญาติมิตรและมี
ความผสมกลมกลืนกนัระหวา่งวฒันธรรมของคนบรูกบัวฒันธรรมของคนลาวลุ่ม (Low-land Laos) 
ซ่ึงเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีจะมีส่วนส่งเสริมศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของทั้งสอง
หมู่บา้นรวมทั้งการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวของสองหมู่บา้นน้ีดว้ย 

นอกจากน้ีทั้งสองหมู่บา้นยงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัคือแม่น ้าโขงท่ี
เป็นทั้งเส้นทางคมนาคมและฐานทรัพยากรหล่อเล้ียงชุมชนดา้นการประมงพื้นบา้นการเกษตรริมโขง
และมีประวติัศาสตร์ร่วมของชุมชนทั้งสองฝ่ังแม่น ้าโขงจากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวจึง
ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นท่าลง้อ าเภอ
โขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีและบา้นสุละ-ดอนกุ่มแขวงจ าปาสักเพื่อจะไดด้ าเนินการส่งและพฒันา
ใหชุ้มชนชาวบา้นด าเนินการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวของ
จงัหวดัอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจ าปาสักสปป. ลาว 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ใชว้ิธีการแบบเจาะจงประกอบดว้ย ชาวบา้น ผูน้ าชุมชนและ

ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนกัวชิาการองคก์ร
เอกชนและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งจากหมู่บา้นท่าลง้ หมู่ท่ี 5 ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขงเจียมจงัหวดั
อุบลราชธานีและจากบา้นสุละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว หมู่บา้นละ 10 
คน รวม 20 คน 

2. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีวิจยั 
3. ลงพื้นท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งและใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบส ารวจศกัยภาพตนเอง

ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถอ่านออกเขียนไดผู้ว้จิยัจะอ่านใหฟั้งแลว้ใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบ
ค าถามดว้ยปากเปล่า โดยมีการบนัทึกเสียงและมีผูช่้วยนกัวิจยัจดค าตอบ นอกจากน้ียงัใชก้ารสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีชาวบา้นจดัข้ึนอีกดว้ย 

4. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เป็นจุดแขง็และจุดอ่อนภายใตก้รอบเน้ือหาขององคป์ระกอบ
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน3ดา้นคือ (1) ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม (2) ดา้น
องคก์รและการจดัการและ (3) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. จดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบขอ้มูล มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย
เดิม และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อตรวจสอบข้อมูล
หรือเน้ือหาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อให้ตรงตามขอ้เทจ็จริงของพื้นท่ีวจิยั 
 

ผลการวจัิย 
ผลการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาวแบ่ง

ตามองคป์ระกอบในการจดัการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 3 ดา้น ดงัน้ี 
1. ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบ้านท่าล้ง อ าเภอโขงเจียม จังหวดั

อุบลราชธานี 
1.1 ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 

 
 

บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนัซ่ึงส่งผลใหชุ้มชนหมู่บา้นชายแดนไทย–ลาวบา้นท่าลง้ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์
ความเป็นทอ้งถ่ินดั้งเดิมไวไ้ด ้

จากศกัยภาพดงักล่าวท าให้ชุมชนชาวบรูแห่งน้ีได้รับคดัเลือกเป็นหมู่พฒันาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอ าเภอโขงเจียมในปีพ.ศ. 2555 (The Community Development 
Department, 2014: 168) ซ่ึงส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางไปเยือนชุมชนชาวบรูบา้นท่าลง้
เพิ่มมากข้ึนโดยล าดบั (Taktai, 2015 : Interview) 

ทางดา้น สปป. ลาว ไดมี้การพฒันาหมู่บา้นสุละ-ดอนกุ่ม ซ่ึงอยูใ่นเขตการปกครองของเมือง
ซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก เพราะเห็นว่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและอยู่ในเขต
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในเขตป่าอนุรักษพ์ูเซียงทอง (Tourist Site Development Protected 
Forest Pou-Xiengtong Mountain) ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีท่องเท่ียวของแขวงจ าปาสักกลุ่มท่ี1เขตเมือง
ปากเซและเมืองซะนะสมบูน (Invesment Opportunities in Laos Champasak province, 2009: 11)  

หมู่บา้นท่าลง้อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี และหมู่บา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปาสัก 
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าโขงตรงกนัขา้มกนัทั้งสองหมู่บา้นน้ีมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนัเก้ือกูลกนัฉนัญาติมิตรและมี
ความผสมกลมกลืนกนัระหวา่งวฒันธรรมของคนบรูกบัวฒันธรรมของคนลาวลุ่ม (Low-land Laos) 
ซ่ึงเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีจะมีส่วนส่งเสริมศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของทั้งสอง
หมู่บา้นรวมทั้งการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวของสองหมู่บา้นน้ีดว้ย 

นอกจากน้ีทั้งสองหมู่บา้นยงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัคือแม่น ้าโขงท่ี
เป็นทั้งเส้นทางคมนาคมและฐานทรัพยากรหล่อเล้ียงชุมชนดา้นการประมงพื้นบา้นการเกษตรริมโขง
และมีประวติัศาสตร์ร่วมของชุมชนทั้งสองฝ่ังแม่น ้าโขงจากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวจึง
ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นท่าลง้อ าเภอ
โขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีและบา้นสุละ-ดอนกุ่มแขวงจ าปาสักเพื่อจะไดด้ าเนินการส่งและพฒันา
ใหชุ้มชนชาวบา้นด าเนินการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวของ
จงัหวดัอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจ าปาสักสปป. ลาว 
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ตารางท่ี 2 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1. ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาจกัสานกระติบ /  / 
2.ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาสานเส่ือใบเตย /  / 

3. ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทบรู /  / 

4. รอยพระพุทธบาทวดัภูเขาวงศ ์ /  / 
5.แหล่งเรียนรู้เกษตรบนลานหินโรงเรียน
เพียงหลวง12 

/  / 

6.ศาลปู่ตาหอผเียยีงของชาวบรู /  / 

7.ถ ้าทรายจุดตั้งถ่ินฐานในล าแม่น ้าโขงแห่ง
แรกของคนบรู 

/  / 

8. วถีิชีวติชาวประมง สองฝ่ังโขงไทย-ลาว /  / 
9. บา้นพกัโฮมสเตย ์ /  / 
10.ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ผาบ่อง /  / 
11.ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ผาเจก๊-
ผาเมย 

/  ตอ้งปรับปรุง
เส้นทาง 

 
1.2 ดา้นองคก์รและการจดัการ 

บา้นท่าลง้ไดจ้ดัตั้งกลุ่มเพื่อด าเนินการจดัการการท่องเท่ียว โดยจดัให้มีการพกัคา้งคืน
ในหมู่บา้น หรือ โฮมสเตยข้ึ์นและเร่ิมเปิดรับนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2552  กลุ่มหรือองคก์รจดัการมี
คณะกรรมการจ านวน  8  คนประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน รองประธาน1 คนกรรมการ 4 คน 
เหรัญญิก 1 คน และเลขานุการ 1 คนมีสมาชิกจ านวน48คน 

ตารางท่ี 1 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1. ศาลาชมววิริมโขง /  / 
2. จุดเรียนรู้พืชดึกด าบรรพต์น้ผง(ปรง) /  / 
3.จุดเรียนรู้ผกัหวานป่าและสมุนไพร /  / 

4.จุดเรียนรู้ปูภูเขา (กะปูหิน)  ฤดูฝน / 

5.เนินวดัใจขาอ่อนสาวลาว(ราว) /  / 
6.จุดเรียนรู้ป่าเตง็รังบนภูเขา /  / 
7.หินเต่าคู่รัก /  / 
8.จุดชมววิผาบ่อง /  / 
9.โหง่นส่ือบา้นท่ีประดิษฐานพระพุทธบาท
กลางน ้าโขง 

 ฤดูร้อน(แลง้) / 

10.หาดข้ีหมา  ฤดูร้อน(แลง้) / 
11.โหง่น/คอนปลาแดก  ฤดูร้อน(แลง้) / 
12.บุ่งกวา้ง  ฤดูร้อน(แลง้) / 
13.แก่งซาง  ฤดูร้อน(แลง้) / 
14. ถ ้าเขมรจุดพกัของคนหาปลา  ฤดูร้อน(แลง้) / 
15.บุ่งฮีบุ่งผาแอ่งน ้าขนาดใหญ่ในล าน ้าโขง  ฤดูร้อน(แลง้) / 
16.เกา้พนัโบกแอ่งหินท่ีสวยงามหลากหลาย
ขนาด นบัไม่ถว้น 

 ฤดูร้อน(แลง้) / 

17.จุดเรียนรู้ประติมากรรมธรรมชาติหินทราย
เสาเฉลียงปู่ยา่พะลานรอยเสือ 

 ฤดูร้อน(แลง้) / 
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 ปัจจุบนักลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นท่าลง้ไดเ้พิ่มศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร โดย
เสนอขอจดัตั้งกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าลง้โฮมสเตย ์เม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 มีท่ีท าการกลุ่มตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี19หมู่ท่ี5บา้นท่าลง้ต าบลหว้ยไผอ่  าเภอโขงเจียม
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 การจดัการดา้นบา้นพกัและสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวปัจจุบนัมีบา้นพกัโฮมสเตยข์อง
กลุ่มจ านวน 10 หลงัรองรับนกัท่องเท่ียวไดค้ร้ังละ 45 คนนอกจากน้ียงัมีบา้นพกัเสริม (โฮมสเตย์
ส ารอง) ท่ีเจา้ของยินดีช่วยรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเกินกวา่ 45 คน จ านวน 5 หลงั ซ่ึงสามารถรองรับ
นกัท่องเท่ียวได ้21 คน และกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวเกินกวา่น้ี ทางกลุ่มจะขอความร่วมมือจากเจา้ของ
บา้นคนอ่ืนๆ ท่ีพอจะช่วยรับไดแ้ละหากไม่เพียงพออาจขอพกัท่ีวดับา้นท่าลง้หรือโรงเรียนเพียงหลวง
12 ตามแต่กรณี 
 นอกจากน้ีกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นท่าลง้ยงัมีการตั้งกลุ่มยอ่ยเพื่อกระจาย
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบอีก 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มดนตรีและการแสดง2) กลุ่มมคัคุเทศกแ์ละ
เรือน าเท่ียว 3) กลุ่มจกัสานกระติบขา้ว 4) กลุ่มสานเส่ือใบเตย 5) กลุ่มยาสมุนไพร 6) กลุ่มบา้นพกั
โฮมสเตย ์และ 7) กลุ่มท าอาหาร 
 ส่วนการจดัสรรรายไดจ้ากการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง กลุ่มจะน าเงินท่ีเหลือจากการหกั
ค่าใชจ่้ายต่างๆ มาจดัสรร โดยแบ่งเงินรายไดใ้ห้แก่กลุ่มยอ่ยทั้ง 7 กลุ่มเพื่อจดัแบ่งกนัเองโดยแต่ละ
กลุ่มจะมีการหกัเงินเขา้เป็นกองทุนเพื่อส ารองในการใชจ่้ายหรือพฒันาศกัยภาพกิจกรรมการ
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวของกลุ่มและชุมชนคร้ังละ 5-10 เปอร์เซ็นต ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว กลุ่มไดจ้ดัใหมี้ระบบการจองและการมดัจ าล่วงหนา้ 
ระบบการจองโดยมากเป็นการจองทางโทรศพัทท์ั้งน้ีกลุ่มมีขอ้ก าหนดให้แจง้ล่วงหนา้พร้อมจ่ายโดย
โอนเงินค่ามดัจ าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนเงินส าหรับโปรแกรมการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง 
และแจง้ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่3วนัเพื่อกลุ่มจะไดป้ระสานเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
อตัราค่าบริการบา้นพกั คืนละ 200 บาท ต่อคน ค่าอาหารเชา้ อาหารวา่ง และของตกับาตร 150 บาท 
ค่าบริการนัง่เรือ/แพ ชมภูมิทศัน์แม่น ้าโขง มีทั้งแบบเหมาล าและแบบรายหวั ข้ึนอยูข่นาดเรือและ
จ านวนคนโดยสาร มีเส้ือชูชีพ น ้าด่ืมและไกดน์ าเท่ียวจดัไวใ้หบ้ริการส าหรับโปรแกรมการท่องเท่ียว
มีทั้งทางบกและทางน ้าใหน้กัท่องเท่ียวเลือก 
 
1.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้นั้น กลุ่มการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นท่าลง้ ไดจ้ดัให้มี
ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ จ านวน 17 ฐาน และเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
จ านวน 11 ฐาน โดยมีผูน้ าเท่ียวชาวบา้นเป็นผูบ้รรยาย 

2. ศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นบา้นสุละ-ดอนกุ่ม เมืองซะนะ
สมบูนแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว 

2.1 ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 
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2. ศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นบา้นสุละ-ดอนกุ่ม เมืองซะนะ
สมบูนแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว 

2.1 ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 
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ตารางท่ี 3 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1.หินฮอยพระบาทศกัด์ิสิทธ์ิ(พระบาทเกิบ
แกว้) วดับา้นสุละ 

/  / 

2. หินสิลาเลกโบราณ (ศิลาจารึกพนัส่ีร้อย
ปี) 

/  / 

3. หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน(หินหลกันคร
โบราณ) 

/  / 

4. หินหงหามเต่า /  ไม่พร้อม 
5. หินคอกมา้   ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
6. หินฮอยพระบาทพูดานยาววดับา้นดอน
กุ่ม 

/  / 

7. จุดเฮียนฮูป่้าสมุนไพรไผส้่างผาและเตย
ป่า 

/  ตอ้งปรับปรุง
เส้นทาง 

8. ถ ้าไหโบราณ /  ไม่พร้อม 
9.ผาสลกัเลกร่อยรอยเลขอารบิคท่ีฝร่ังเศส
ท าไวเ้พื่อบอกระดบัน ้าโขงเพื่อเดินเรือ
ก าป่ันช่วงปกครองอินโดจีน 

 ฤดูร้อน(แลง้) / 

10. หาดดอนกุ่ม  ฤดูร้อน(แลง้) / 
11.หาดบา้นใหม่  ฤดูร้อน(แลง้) / 
12.ง้ิวโง๊ะตน้ไมโ้บราณท่ีชาวบา้นเช่ือวา่
เกิดเป็นคู่กนักบัตน้ไมม้ณีโคตรท่ีน ้าตก
คอนพะเพง็ 

/  ตอ้งปรับปรุง
จุดชมผาสูงและ

ถ่ายภาพ
ระยะไกล 

ตารางท่ี 4 
ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1.จุดเรียนรู้ผกักุ่ม“ผกัฮิมของอาหารดองข้ึนช่ือ”
และเกษตรปลอดสารอาหารธรรมชาติริมฝ่ังโขง 

 ฤดูหนาว  

2. ตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงสัมพนัธ์ /  / 

3. จุดชมดอกฝ้ายบานลานฝ่ังบา้นสุละ  ฤดูร้อน(แลง้) อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

  
2.2 ดา้นองคก์รและการจดัการ 
 กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2559ในระยะแรกเป็นการ
ตั้งเฉพาะกิจเพื่อรองรับการท่องเท่ียวของคณะนกัท่องเท่ียวไทย-ลาวชุดแรกซ่ึงประกอบดว้ยเจา้เมือง
ซะนะสมบูน ประธานสงฆเ์มืองซะนะสมบูน และนายอ าเภอโขงเจียมพร้อมดว้ยหน่วยงานภาครัฐ
และผูป้ระกอบการดา้นท่องเท่ียวทั้งไทยและลาวจ านวน 75  คนโดย 30คนในจ านวนน้ีเป็น
นกัท่องเท่ียวทดลองท่ีร่วมประเมินศกัยภาพดา้นการจดัการท่องเท่ียวบา้นสุละ-ดอนกุ่มในกิจกรรม 
“ล่องสายน ้าสานความสัมพนัธ์สองฝ่ังโขงไทยลาวเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวร่วมกนั
ระหวา่งอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีกบัเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก” เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2559  
 ชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มมีการจดัโครงสร้างองคก์รการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาม
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 
 1) นายบา้นผูรั้บผดิชอบรวม/เลขาพรรคบา้น (เทียบเท่าผูใ้หญ่บา้นของไทย) ท าหนา้ท่ี
ประธานการน าการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบา้นโดยต าแหน่ง 
 2) นายบา้นฝ่ายเศรษฐกิจวฒันธรรมสังคม (เทียบเท่าผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นของไทย) ท าหนา้ท่ี
กรรมการรับผิดชอบดา้นการประสานขอ้มูลการท่องเท่ียวและการน าเท่ียวของบา้นโดยต าแหน่ง 



ROMMAYASAN 261Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ตารางท่ี 3 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1.หินฮอยพระบาทศกัด์ิสิทธ์ิ(พระบาทเกิบ
แกว้) วดับา้นสุละ 

/  / 

2. หินสิลาเลกโบราณ (ศิลาจารึกพนัส่ีร้อย
ปี) 

/  / 

3. หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน(หินหลกันคร
โบราณ) 

/  / 

4. หินหงหามเต่า /  ไม่พร้อม 
5. หินคอกมา้   ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
6. หินฮอยพระบาทพูดานยาววดับา้นดอน
กุ่ม 

/  / 

7. จุดเฮียนฮูป่้าสมุนไพรไผส้่างผาและเตย
ป่า 

/  ตอ้งปรับปรุง
เส้นทาง 

8. ถ ้าไหโบราณ /  ไม่พร้อม 
9.ผาสลกัเลกร่อยรอยเลขอารบิคท่ีฝร่ังเศส
ท าไวเ้พื่อบอกระดบัน ้าโขงเพื่อเดินเรือ
ก าป่ันช่วงปกครองอินโดจีน 

 ฤดูร้อน(แลง้) / 

10. หาดดอนกุ่ม  ฤดูร้อน(แลง้) / 
11.หาดบา้นใหม่  ฤดูร้อน(แลง้) / 
12.ง้ิวโง๊ะตน้ไมโ้บราณท่ีชาวบา้นเช่ือวา่
เกิดเป็นคู่กนักบัตน้ไมม้ณีโคตรท่ีน ้าตก
คอนพะเพง็ 

/  ตอ้งปรับปรุง
จุดชมผาสูงและ

ถ่ายภาพ
ระยะไกล 

ตารางท่ี 4 
ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเทีย่ว ศักยภาพ ความพร้อม 
ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1.จุดเรียนรู้ผกักุ่ม“ผกัฮิมของอาหารดองข้ึนช่ือ”
และเกษตรปลอดสารอาหารธรรมชาติริมฝ่ังโขง 

 ฤดูหนาว  

2. ตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงสัมพนัธ์ /  / 

3. จุดชมดอกฝ้ายบานลานฝ่ังบา้นสุละ  ฤดูร้อน(แลง้) อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

  
2.2 ดา้นองคก์รและการจดัการ 
 กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2559ในระยะแรกเป็นการ
ตั้งเฉพาะกิจเพื่อรองรับการท่องเท่ียวของคณะนกัท่องเท่ียวไทย-ลาวชุดแรกซ่ึงประกอบดว้ยเจา้เมือง
ซะนะสมบูน ประธานสงฆเ์มืองซะนะสมบูน และนายอ าเภอโขงเจียมพร้อมดว้ยหน่วยงานภาครัฐ
และผูป้ระกอบการดา้นท่องเท่ียวทั้งไทยและลาวจ านวน 75  คนโดย 30คนในจ านวนน้ีเป็น
นกัท่องเท่ียวทดลองท่ีร่วมประเมินศกัยภาพดา้นการจดัการท่องเท่ียวบา้นสุละ-ดอนกุ่มในกิจกรรม 
“ล่องสายน ้าสานความสัมพนัธ์สองฝ่ังโขงไทยลาวเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวร่วมกนั
ระหวา่งอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีกบัเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปาสัก” เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2559  
 ชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มมีการจดัโครงสร้างองคก์รการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนตาม
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 
 1) นายบา้นผูรั้บผดิชอบรวม/เลขาพรรคบา้น (เทียบเท่าผูใ้หญ่บา้นของไทย) ท าหนา้ท่ี
ประธานการน าการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบา้นโดยต าแหน่ง 
 2) นายบา้นฝ่ายเศรษฐกิจวฒันธรรมสังคม (เทียบเท่าผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นของไทย) ท าหนา้ท่ี
กรรมการรับผิดชอบดา้นการประสานขอ้มูลการท่องเท่ียวและการน าเท่ียวของบา้นโดยต าแหน่ง 
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 3) นายบา้นฝ่ายป้องกนัความสงบและป้องกนัชาติ (เทียบเท่าผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นของไทย) 
ท าหนา้ท่ีกรรมการรับผดิชอบดา้นการประสานอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวของบา้นโดยต าแหน่ง 
 4) มคันายกวดับา้นสุละท าหนา้ท่ีกรรมการรับผดิชอบดา้นพิธีกรรมและศาสนพิธีในการ
จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบา้นโดยต าแหน่ง 
 5) ประธานการน ากุ่มแม่หญิงบา้นสุละ (กลุ่มสตรี) รับผดิชอบดา้นการตอ้นรับและ
อาหาร ทั้งน้ีมีชาวบา้นสุละ-ดอนกุ่มทั้ง108 ครัวเรือนเป็นสมาชิกเพราะถือวา่เม่ือมีนกัท่องเท่ียวหรือผู ้
มาเยีย่มเยอืนชุมชนชาวบา้นทุกคนมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือดูแล 
 ดา้นรายได ้กลุ่มการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มไม่มีการก าหนดราคา
แบบเหมาชุดการท่องเท่ียว (Package) แต่จะปรับยดืหยุน่ตามชนิดอาหารซ่ึงเป็นเมนูตามฤดูกาลท่ี
นกัท่องเท่ียวเลือกและตกลงกนัเป็นคร้ังๆ ไป ในส่วนการบริหารจดัการรายได ้กลุ่มมีการก าหนด
สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ ดงัน้ี                   
 1) รายไดจ้ากเรือน าเท่ียว 
 1.1) ค่าจา้งเหมาเรือน าเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจดัหาเองราคาและคุณภาพเท่าเทียมกนั กรณีน้ี
ไม่มีการหกัรายไดเ้ขา้บ ารุงชุมชนและเจา้ของเรือไม่ค่อยยืดหยุน่เวลาในการท่องเท่ียว 
 1.2) ค่าจา้งเหมาเรือน าเท่ียวท่ีชุมชนจดัหาให้ราคาและคุณภาพเท่าเทียมกนักรณีน้ีมีการ
หกัค่าจา้งเรือร้อยละ 5-10 บ ารุงชุมชนเพื่อการพฒันาและค่าประสานงานการท่องเท่ียวและมีการ
ยดืหยุน่เวลาในการบริการน าเท่ียวได ้
 2) ค่าจา้งเหมารถยนตน์ าเท่ียวในชุมชน 
 มีใหเ้ลือก 2 กรณี คือ ทางกลุ่มจะเป็นผูป้ระสานและใหน้กัท่องเท่ียวตกลงราคากบั
เจา้ของรถยนตเ์องหรือชุมชนจดัหาใหใ้นราคาและคุณภาพบริการท่ีเท่าเทียมกนัโดยมีการหกัค่าจา้ง
เรือจ านวนร้อยละ 5-10 เขา้บ ารุงชุมชนเพื่อการพฒันาและค่าประสานงานการท่องเท่ียว 
 3) ค่าอาหาร 
 ชุมชนการท่องเท่ียวบา้นสุละไม่มีก าหนดชุดเมนูอาหาร(Menu Set) แต่ค านวณจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวประเภทอาหารและม้ืออาหารเพื่อน ามาเป็นฐานคิดเฉล่ียค่าวตัถุดิบค่าใชจ่้ายใน
การจดัหา  

ค่าแรง การประกอบอาหารเป็นตน้ เงินในส่วนน้ีไม่มีการหกับ ารุงชุมชน จะมีการหกัในส่วน
ค่าใชจ่้ายในการประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งเพราะคิดเฉพาะตน้ทุนบวกค่าแรงเท่านั้น 
 4) ค่าบริการตอ้นรับและน าเท่ียว 
 การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวของชุมชนเป็นแบบเรียบง่าย ในส่วนการบริการน าเท่ียว การ
บรรยายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นสุละไม่ไดก้  าหนดอตัราค่าบริการ แลว้แต่คณะนกัท่องเท่ียว
เห็นเหมาะสมและชุมชนขอรับเป็นลกัษณะเงินผา้ป่าบ ารุงบา้นเพื่อเป็นทุนในการสร้างขวั (สะพาน) 
ขา้มล าหว้ยเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของชาวบา้นและพฒันาสาธารณูปโภคอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียว ซ่ึงจากการสังเกตการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีบา้นสุละใหก้ารตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2559 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวน 75 คนมีการจดัอาหารจ าพวกปลา ผกั 
และเน้ือหมู  6 ชนิดมีผลไมแ้ละของหวานรวมเป็น 8 ชนิดพร้อมน ้าด่ืมเฉล่ียคนละ 3  ขวดคิดเป็นเงิน
ค่าอาหารรวมน ้าแขง็ผา้เยน็และการประสานอ่ืนๆ เป็นเงิน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเรือ) คิดเฉล่ียต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ากบั 267 บาทต่อคน และพบวา่ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีในระดบัดีมาก การจดัการดา้นอาหารเพียงพอและเหมาะสม ในส่วนของการจดัการ
โดยภาพรวมเรียบร้อยดี 
 2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวบา้นสุละ-ดอนกุ่มมี 2 ลกัษณะคือกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง
น ้าและกิจกรรมการเยีย่มเยอืนชุมชนและการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
 เส้นทางแรกเร่ิมตน้ท่ีท่าน ้าอ าเภอโขงเจียมแม่น ้าสองสีตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงส าพนั 
สปป.ลาว ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีด าเนินการมา โดยก่อนขา้ม สปป.ลาว ขอใหท้างการไทยและ
เรือน าเท่ียว รับการตรวจและบนัทึกขอ้มูลบุคคลและจ านวนใหถู้กตอ้งแลว้น ามาแจง้กบัด่านบา้น
ใหม่สิงส าพนัเพื่อตรวจสอบยอดนกัท่องเท่ียวขาเขา้และขาออกใหต้รงกนั 
 เส้นทางท่ี 2 เร่ิมจากจุดผอ่นปรนการคา้ชายแดนบา้นด่านอ าเภอโขงเจียมซ่ึงมีตลาดนดั
สินคา้ชายแดนสัปดาห์ละสามวนัคือในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ วนัองัคารและวนัพฤหสับดีโดยเฉพาะวนั
เสาร์จะมีเรือจ านวนมากจากฝ่ัง สปป.ลาว ทั้งจากแขวงสาละวนัและจ าปาสักท่ีมาส่งและซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดจุดผอ่นปรนฯ โขงเจียม 
 ส่วนกิจกรรมการเยีย่มเยอืนชุมชนและการเดินศึกษาธรรมชาติของบา้นสุละเร่ิมตน้จาก 
จุดจอดเรือบริเวณปากล าหว้ยใตบ้า้นสุละ นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่นจากการไหวแ้ละ
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 3) นายบา้นฝ่ายป้องกนัความสงบและป้องกนัชาติ (เทียบเท่าผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นของไทย) 
ท าหนา้ท่ีกรรมการรับผดิชอบดา้นการประสานอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวของบา้นโดยต าแหน่ง 
 4) มคันายกวดับา้นสุละท าหนา้ท่ีกรรมการรับผดิชอบดา้นพิธีกรรมและศาสนพิธีในการ
จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของบา้นโดยต าแหน่ง 
 5) ประธานการน ากุ่มแม่หญิงบา้นสุละ (กลุ่มสตรี) รับผดิชอบดา้นการตอ้นรับและ
อาหาร ทั้งน้ีมีชาวบา้นสุละ-ดอนกุ่มทั้ง108 ครัวเรือนเป็นสมาชิกเพราะถือวา่เม่ือมีนกัท่องเท่ียวหรือผู ้
มาเยีย่มเยอืนชุมชนชาวบา้นทุกคนมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือดูแล 
 ดา้นรายได ้กลุ่มการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นสุละ-ดอนกุ่มไม่มีการก าหนดราคา
แบบเหมาชุดการท่องเท่ียว (Package) แต่จะปรับยดืหยุน่ตามชนิดอาหารซ่ึงเป็นเมนูตามฤดูกาลท่ี
นกัท่องเท่ียวเลือกและตกลงกนัเป็นคร้ังๆ ไป ในส่วนการบริหารจดัการรายได ้กลุ่มมีการก าหนด
สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ ดงัน้ี                   
 1) รายไดจ้ากเรือน าเท่ียว 
 1.1) ค่าจา้งเหมาเรือน าเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจดัหาเองราคาและคุณภาพเท่าเทียมกนั กรณีน้ี
ไม่มีการหกัรายไดเ้ขา้บ ารุงชุมชนและเจา้ของเรือไม่ค่อยยืดหยุน่เวลาในการท่องเท่ียว 
 1.2) ค่าจา้งเหมาเรือน าเท่ียวท่ีชุมชนจดัหาให้ราคาและคุณภาพเท่าเทียมกนักรณีน้ีมีการ
หกัค่าจา้งเรือร้อยละ 5-10 บ ารุงชุมชนเพื่อการพฒันาและค่าประสานงานการท่องเท่ียวและมีการ
ยดืหยุน่เวลาในการบริการน าเท่ียวได ้
 2) ค่าจา้งเหมารถยนตน์ าเท่ียวในชุมชน 
 มีใหเ้ลือก 2 กรณี คือ ทางกลุ่มจะเป็นผูป้ระสานและใหน้กัท่องเท่ียวตกลงราคากบั
เจา้ของรถยนตเ์องหรือชุมชนจดัหาใหใ้นราคาและคุณภาพบริการท่ีเท่าเทียมกนัโดยมีการหกัค่าจา้ง
เรือจ านวนร้อยละ 5-10 เขา้บ ารุงชุมชนเพื่อการพฒันาและค่าประสานงานการท่องเท่ียว 
 3) ค่าอาหาร 
 ชุมชนการท่องเท่ียวบา้นสุละไม่มีก าหนดชุดเมนูอาหาร(Menu Set) แต่ค านวณจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวประเภทอาหารและม้ืออาหารเพื่อน ามาเป็นฐานคิดเฉล่ียค่าวตัถุดิบค่าใชจ่้ายใน
การจดัหา  

ค่าแรง การประกอบอาหารเป็นตน้ เงินในส่วนน้ีไม่มีการหกับ ารุงชุมชน จะมีการหกัในส่วน
ค่าใชจ่้ายในการประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งเพราะคิดเฉพาะตน้ทุนบวกค่าแรงเท่านั้น 
 4) ค่าบริการตอ้นรับและน าเท่ียว 
 การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวของชุมชนเป็นแบบเรียบง่าย ในส่วนการบริการน าเท่ียว การ
บรรยายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นสุละไม่ไดก้  าหนดอตัราค่าบริการ แลว้แต่คณะนกัท่องเท่ียว
เห็นเหมาะสมและชุมชนขอรับเป็นลกัษณะเงินผา้ป่าบ ารุงบา้นเพื่อเป็นทุนในการสร้างขวั (สะพาน) 
ขา้มล าหว้ยเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของชาวบา้นและพฒันาสาธารณูปโภคอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียว ซ่ึงจากการสังเกตการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีบา้นสุละใหก้ารตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2559 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวน 75 คนมีการจดัอาหารจ าพวกปลา ผกั 
และเน้ือหมู  6 ชนิดมีผลไมแ้ละของหวานรวมเป็น 8 ชนิดพร้อมน ้าด่ืมเฉล่ียคนละ 3  ขวดคิดเป็นเงิน
ค่าอาหารรวมน ้าแขง็ผา้เยน็และการประสานอ่ืนๆ เป็นเงิน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเรือ) คิดเฉล่ียต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ากบั 267 บาทต่อคน และพบวา่ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีในระดบัดีมาก การจดัการดา้นอาหารเพียงพอและเหมาะสม ในส่วนของการจดัการ
โดยภาพรวมเรียบร้อยดี 
 2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวบา้นสุละ-ดอนกุ่มมี 2 ลกัษณะคือกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง
น ้าและกิจกรรมการเยีย่มเยอืนชุมชนและการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
 เส้นทางแรกเร่ิมตน้ท่ีท่าน ้าอ าเภอโขงเจียมแม่น ้าสองสีตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงส าพนั 
สปป.ลาว ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีด าเนินการมา โดยก่อนขา้ม สปป.ลาว ขอใหท้างการไทยและ
เรือน าเท่ียว รับการตรวจและบนัทึกขอ้มูลบุคคลและจ านวนใหถู้กตอ้งแลว้น ามาแจง้กบัด่านบา้น
ใหม่สิงส าพนัเพื่อตรวจสอบยอดนกัท่องเท่ียวขาเขา้และขาออกใหต้รงกนั 
 เส้นทางท่ี 2 เร่ิมจากจุดผอ่นปรนการคา้ชายแดนบา้นด่านอ าเภอโขงเจียมซ่ึงมีตลาดนดั
สินคา้ชายแดนสัปดาห์ละสามวนัคือในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ วนัองัคารและวนัพฤหสับดีโดยเฉพาะวนั
เสาร์จะมีเรือจ านวนมากจากฝ่ัง สปป.ลาว ทั้งจากแขวงสาละวนัและจ าปาสักท่ีมาส่งและซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดจุดผอ่นปรนฯ โขงเจียม 
 ส่วนกิจกรรมการเยีย่มเยอืนชุมชนและการเดินศึกษาธรรมชาติของบา้นสุละเร่ิมตน้จาก 
จุดจอดเรือบริเวณปากล าหว้ยใตบ้า้นสุละ นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่นจากการไหวแ้ละ
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ตั้งแถวตอ้นรับท่ีท่าน ้าหนา้หมู่บา้นหากเป็นช่วงดอกไมป่้าบานชาวบา้นจะท าเป็นพวงมาลยัดอกไม้
ป่า ถา้ฤดูดอกฝ้ายบานก็จะเป็นมาลยัดอกฝ้ายตอ้นรับ ส่วนขบวนฟ้อนเม่ือนกัท่องเท่ียวรับมาลยั
ดอกไมแ้ลว้ชาวบา้นจะฟ้อนตอ้นรับกนัตามธรรมเนียมพื้นบา้นเหมือนการแห่บุญกณัฑห์ลอน โดย
การเปิดหมอล าแลว้เอาเคร่ืองเสียงใส่รถเขน็ไปแลว้เชิญชวนนกัท่องเท่ียวร่วมฟ้อนแห่ตามจงัหวะเขา้
หมู่บา้น แลว้น าพาไปไหว ้“ฮอยพระบาทศกัด์ิสิทธ์ิ” (รอยพระพุทธบาท) ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นวดั
บา้นสุละ นมสัการขอพรเพื่อความโชคดี และโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีชุมชนบา้นสุละตอ้งการให้
นกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมคือการร่วมท าบุญถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ ์ร่วมรับพรและรับประพรม
น ้าพระพุทธมนตเ์พื่อเป็นสิริมงคลเม่ือเสร็จพิธี ชุมชนจะเชิญนกัท่องเท่ียวนัง่ลอ้มวงกินขา้วแบบเรียบ
ง่ายท่ีศาลาการเปรียญ จากนั้นเดินทางไปเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูผา
บา้น ส าหรับคนท่ีสุขภาพไม่เอ้ือต่อการเดินข้ึนเขาทางกลุ่มก็จะประสานจา้งรถยนตใ์นชุมชนให ้โดย
แหล่งท่องเท่ียวจุดแรกกรณีเร่ิมตน้จากหมู่บา้นคือจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาขวัไมเ้ลียนล า (สะพานท่อนซุง) 
จุดท่ีสองและสามอยูบ่ริเวณเดียวกนัไดแ้ก่“หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน”และ “หินสิลาเลกโบราณ” จุดท่ีส่ี 
“หินหงหามเต่า” เร่ืองเล่าชาวบา้นอิงต านานในพระพุทธศาสนา หากคณะท่องเท่ียวตอ้งการและมี
เวลาพอมคัคุเทศก์อาจน าไปชมหินคอกมา้ซ่ึงอยูไ่กลออกไปราว  2  กิโลเมตร ระหวา่งการเดินชม
ผูน้ าทางจะเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้กัถามและถ่ายภาพตามอธัยาศยั จุดชมววิภูผาบา้นจะมี
สีสันมากในช่วงปลายฤดูหนาวยา่งเขา้ฤดูร้อนระหวา่งเดือนมกราคมถึงมีนาคมท่ีดอกชา้งนา้วซ่ึงเป็น
ทั้งพืชสมุนไพรและดอกไมป่้าสีเหลืองอ่อนจะบานสะพร่ังทัว่ทั้งเนินภูแห่งน้ีท าใหท้ศันียภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวสวยงามอบอวลไปดว้ยกล่ินหอมของดอกไมป่้า กอปรกบัเป็นช่วงท่ีน ้าในแม่น ้าลดท า
ใหม้องเห็นเกาะแก่งในแม่น ้าโขงมากมาย 
 
อภิปรายผล 

ตารางเปรียบเทียบแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาว 
บา้นท่าลง้ จงัหวดัอุบลราชธานีและบา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 
ประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 
1 ศาลาชมววิริมโขง                                     (ไทย)                 /  / 
2 หินฮอยพระบาทเกิบแกว้                          (ลาว) /  / 
3 จุดเรียนรู้พืชดึกด าบรรพต์น้ผง                (ไทย) /  / 
4 หินศิลาเลกโบราณ                                    (ลาว) /  / 
5 จุดเรียนรู้ผกัหวานป่า                               (ไทย) /  / 
6 หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน                             (ลาว) /  / 
7 จุดเรียนรู้ปูภูเขา(กะปูหิน)                        (ไทย)      ฤดูฝน / 
8 หินหงหามเต่า                                           (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
9 เนินวดัใจขาอ่อนสาวราว                          (ไทย) /  / 

10 หินคอกมา้                                                 (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง
เส้นทาง 

11 จุดเรียนรู้ป่าเตง็รัง                                     (ไทย) /  / 
12 หินฮอยพระบาทพูดานยาว                       (ลาว)          /  / 
13 หินเต่าคู่รัก                                               (ไทย) /  / 
14 จุดเฮียนฮูส้มุนไพร,ไผส้่างผา,เตยป่า         (ลาว)                                 /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
15 จุดชมววิผาบ่อง                                        (ไทย)                           /  / 
16 ถ ้าไหโบราณ                                             (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
17 โหง่นส่ือบา้นฮอยพระบาทกลางถ ้า          (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
18 ผาสลกัเลก                                                (ลาว)  ฤดูแลง้ / 
19 หาดข้ีหมา                                                 (ไทย)  ฤดูแลง้ / 



ROMMAYASAN 265Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ตั้งแถวตอ้นรับท่ีท่าน ้าหนา้หมู่บา้นหากเป็นช่วงดอกไมป่้าบานชาวบา้นจะท าเป็นพวงมาลยัดอกไม้
ป่า ถา้ฤดูดอกฝ้ายบานก็จะเป็นมาลยัดอกฝ้ายตอ้นรับ ส่วนขบวนฟ้อนเม่ือนกัท่องเท่ียวรับมาลยั
ดอกไมแ้ลว้ชาวบา้นจะฟ้อนตอ้นรับกนัตามธรรมเนียมพื้นบา้นเหมือนการแห่บุญกณัฑห์ลอน โดย
การเปิดหมอล าแลว้เอาเคร่ืองเสียงใส่รถเขน็ไปแลว้เชิญชวนนกัท่องเท่ียวร่วมฟ้อนแห่ตามจงัหวะเขา้
หมู่บา้น แลว้น าพาไปไหว ้“ฮอยพระบาทศกัด์ิสิทธ์ิ” (รอยพระพุทธบาท) ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นวดั
บา้นสุละ นมสัการขอพรเพื่อความโชคดี และโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีชุมชนบา้นสุละตอ้งการให้
นกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมคือการร่วมท าบุญถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ ์ร่วมรับพรและรับประพรม
น ้าพระพุทธมนตเ์พื่อเป็นสิริมงคลเม่ือเสร็จพิธี ชุมชนจะเชิญนกัท่องเท่ียวนัง่ลอ้มวงกินขา้วแบบเรียบ
ง่ายท่ีศาลาการเปรียญ จากนั้นเดินทางไปเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูผา
บา้น ส าหรับคนท่ีสุขภาพไม่เอ้ือต่อการเดินข้ึนเขาทางกลุ่มก็จะประสานจา้งรถยนตใ์นชุมชนให ้โดย
แหล่งท่องเท่ียวจุดแรกกรณีเร่ิมตน้จากหมู่บา้นคือจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาขวัไมเ้ลียนล า (สะพานท่อนซุง) 
จุดท่ีสองและสามอยูบ่ริเวณเดียวกนัไดแ้ก่“หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน”และ “หินสิลาเลกโบราณ” จุดท่ีส่ี 
“หินหงหามเต่า” เร่ืองเล่าชาวบา้นอิงต านานในพระพุทธศาสนา หากคณะท่องเท่ียวตอ้งการและมี
เวลาพอมคัคุเทศก์อาจน าไปชมหินคอกมา้ซ่ึงอยูไ่กลออกไปราว  2  กิโลเมตร ระหวา่งการเดินชม
ผูน้ าทางจะเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้กัถามและถ่ายภาพตามอธัยาศยั จุดชมววิภูผาบา้นจะมี
สีสันมากในช่วงปลายฤดูหนาวยา่งเขา้ฤดูร้อนระหวา่งเดือนมกราคมถึงมีนาคมท่ีดอกชา้งนา้วซ่ึงเป็น
ทั้งพืชสมุนไพรและดอกไมป่้าสีเหลืองอ่อนจะบานสะพร่ังทัว่ทั้งเนินภูแห่งน้ีท าใหท้ศันียภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวสวยงามอบอวลไปดว้ยกล่ินหอมของดอกไมป่้า กอปรกบัเป็นช่วงท่ีน ้าในแม่น ้าลดท า
ใหม้องเห็นเกาะแก่งในแม่น ้าโขงมากมาย 
 
อภิปรายผล 

ตารางเปรียบเทียบแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาว 
บา้นท่าลง้ จงัหวดัอุบลราชธานีและบา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 
ประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 
1 ศาลาชมววิริมโขง                                     (ไทย)                 /  / 
2 หินฮอยพระบาทเกิบแกว้                          (ลาว) /  / 
3 จุดเรียนรู้พืชดึกด าบรรพต์น้ผง                (ไทย) /  / 
4 หินศิลาเลกโบราณ                                    (ลาว) /  / 
5 จุดเรียนรู้ผกัหวานป่า                               (ไทย) /  / 
6 หินหลกัคอนถอนบ่ข้ึน                             (ลาว) /  / 
7 จุดเรียนรู้ปูภูเขา(กะปูหิน)                        (ไทย)      ฤดูฝน / 
8 หินหงหามเต่า                                           (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
9 เนินวดัใจขาอ่อนสาวราว                          (ไทย) /  / 

10 หินคอกมา้                                                 (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง
เส้นทาง 

11 จุดเรียนรู้ป่าเตง็รัง                                     (ไทย) /  / 
12 หินฮอยพระบาทพูดานยาว                       (ลาว)          /  / 
13 หินเต่าคู่รัก                                               (ไทย) /  / 
14 จุดเฮียนฮูส้มุนไพร,ไผส้่างผา,เตยป่า         (ลาว)                                 /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
15 จุดชมววิผาบ่อง                                        (ไทย)                           /  / 
16 ถ ้าไหโบราณ                                             (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
17 โหง่นส่ือบา้นฮอยพระบาทกลางถ ้า          (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
18 ผาสลกัเลก                                                (ลาว)  ฤดูแลง้ / 
19 หาดข้ีหมา                                                 (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

20 หาดดอนกุ่ม                                              (ลาว)                      ฤดูแลง้ / 
21 โหง่น/คอนปลาแดก                                 (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
22 หาดบา้นใหม่                                            (ลาว)                  ฤดูแลง้ / 
23 บุ่งกวา้ง                                                    (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
24 ง้ิวโง๊ะ “คู่ไมม้ณีโคตร”                              (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
25 แก่งซาง                                                     (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
26 ถ ้าเขมร “ทบั,ท่ีพกัคนหาปลา”                   (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
27 บุ่งฮีบุ่งผา “วถีิจบัปลาดว้ยมือเปล่า”           (ไทย)                                           ฤดูแลง้ / 
28 เกา้พนัโบก “แอ่งหินธรรมชาติ”                (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
29 เสาเฉลียงปู่ยา่พะลานรอยเสือ                    (ไทย) /  / 

 
ตารางท่ี 6  
ประเภททรัพยากรทางวฒันธรรม  
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1 ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาสานกระต๊ิบไทย                                                                                                                                                             
(ไทย) 

/  / 

2 จุดเฮียนฮูผ้กักุ่ม “อาหารฮิมของ”                (ลาว)  ฤดูแลง้ / 
3 ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาสานส่ือเตย                (ไทย) /  / 
4 ตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงส าเพง็               (ลาว)  /  / 
5 ฐานเรียนรู้สมุนไพรไทบรู                         (ไทย)        /  / 
6 จุดชมวถีิดอกฝ้ายบานท่ีลานโขง –บา้นสุละ (ลาว)  ฤดูแลง้ / 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 

7 ถ ้าทรายจุดตั้งถ่ินฐานในล าน ้ าโขงแห่งแรกของบรู
ท่าลง้                                                            (ไทย) 

 ฤดูแลง้ / 

8 ฐานเรียนรู้เกษตรบนลานหินรร.เพียงหลวง    
                                                                  (ไทย)                            

/  / 

9 ศาลปู่ตาหอผเียยีงไทบรู                             (ไทย) /  / 

10 รอยพระพุทธบาทภูเขาวงศ ์                       (ไทย) /  / 

11 วถีิท าประมงพื้นบา้นในลุ่มน ้ าโขง     (ไทย/ลาว)                                  /  / 

12 กิจกรรมบา้นพกัโฮมสเตย ์                        (ไทย) /  / 

13 ภาพเขียนสียคุก่อนประวติัศาสตร์ผาบ่อง                                           
                                                                  (ไทย) 

/  / 

14 ภาพเขียนสียคุก่อนประวติัศาสตร์ผาเจก๊ ผาเมย                                             
                                                                  (ไทย) 

/  / 

 
ขอ้มูลจากตารางเปรียบเทียบขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน

ชายแดนไทย ลาว ในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้ งส้ิน 43 แหล่ง แบ่งเป็น ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 29 แหล่ง ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 14 แหล่ง จ าแนกเป็นทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีบา้นท่าลง้ (ประเทศไทย) 27 แหล่ง และทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีบา้นสุละ-
ดอนกุ่ม 15 แหล่ง และแหล่งท่องเท่ียวร่วมของหมู่บา้นชายแดนไทย ลาว 1 แหล่ง ไดแ้ก่ วิถีชีวิตการ
ท าประมงพื้นบา้นร่วมกนัในแม่น ้าโขง 

ผลการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาวพบวา่ 
หมู่บา้นท่าลง้ ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี และ บา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปา
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

20 หาดดอนกุ่ม                                              (ลาว)                      ฤดูแลง้ / 
21 โหง่น/คอนปลาแดก                                 (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
22 หาดบา้นใหม่                                            (ลาว)                  ฤดูแลง้ / 
23 บุ่งกวา้ง                                                    (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
24 ง้ิวโง๊ะ “คู่ไมม้ณีโคตร”                              (ลาว) /  ตอ้งปรับปรุง

เส้นทาง 
25 แก่งซาง                                                     (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
26 ถ ้าเขมร “ทบั,ท่ีพกัคนหาปลา”                   (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
27 บุ่งฮีบุ่งผา “วถีิจบัปลาดว้ยมือเปล่า”           (ไทย)                                           ฤดูแลง้ / 
28 เกา้พนัโบก “แอ่งหินธรรมชาติ”                (ไทย)  ฤดูแลง้ / 
29 เสาเฉลียงปู่ยา่พะลานรอยเสือ                    (ไทย) /  / 

 
ตารางท่ี 6  
ประเภททรัพยากรทางวฒันธรรม  
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 

1 ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาสานกระต๊ิบไทย                                                                                                                                                             
(ไทย) 

/  / 

2 จุดเฮียนฮูผ้กักุ่ม “อาหารฮิมของ”                (ลาว)  ฤดูแลง้ / 
3 ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาสานส่ือเตย                (ไทย) /  / 
4 ตลาดชายแดนบา้นใหม่สิงส าเพง็               (ลาว)  /  / 
5 ฐานเรียนรู้สมุนไพรไทบรู                         (ไทย)        /  / 
6 จุดชมวถีิดอกฝ้ายบานท่ีลานโขง –บา้นสุละ (ลาว)  ฤดูแลง้ / 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
ล าดบั แหล่งท่องเท่ียว 

(ไทย-ลาว) 
ศกัยภาพ ความพร้อม 

ตลอดปี เฉพาะฤดู 

7 ถ ้าทรายจุดตั้งถ่ินฐานในล าน ้ าโขงแห่งแรกของบรู
ท่าลง้                                                            (ไทย) 

 ฤดูแลง้ / 

8 ฐานเรียนรู้เกษตรบนลานหินรร.เพียงหลวง    
                                                                  (ไทย)                            

/  / 

9 ศาลปู่ตาหอผเียยีงไทบรู                             (ไทย) /  / 

10 รอยพระพุทธบาทภูเขาวงศ ์                       (ไทย) /  / 

11 วถีิท าประมงพื้นบา้นในลุ่มน ้ าโขง     (ไทย/ลาว)                                  /  / 

12 กิจกรรมบา้นพกัโฮมสเตย ์                        (ไทย) /  / 

13 ภาพเขียนสียคุก่อนประวติัศาสตร์ผาบ่อง                                           
                                                                  (ไทย) 

/  / 

14 ภาพเขียนสียคุก่อนประวติัศาสตร์ผาเจก๊ ผาเมย                                             
                                                                  (ไทย) 

/  / 

 
ขอ้มูลจากตารางเปรียบเทียบขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน

ชายแดนไทย ลาว ในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้ งส้ิน 43 แหล่ง แบ่งเป็น ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 29 แหล่ง ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 14 แหล่ง จ าแนกเป็นทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีบา้นท่าลง้ (ประเทศไทย) 27 แหล่ง และทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีบา้นสุละ-
ดอนกุ่ม 15 แหล่ง และแหล่งท่องเท่ียวร่วมของหมู่บา้นชายแดนไทย ลาว 1 แหล่ง ไดแ้ก่ วิถีชีวิตการ
ท าประมงพื้นบา้นร่วมกนัในแม่น ้าโขง 

ผลการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาวพบวา่ 
หมู่บา้นท่าลง้ ต าบลหว้ยไผ ่อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี และ บา้นสุละ-ดอนกุ่ม แขวงจ าปา
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สัก สปป.ลาว มีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัของทั้งสองพื้นท่ี ไดแ้ก่ แม่น ้าโขง ภูเขาเกาะ
แก่งโบกหินผาและป่าไม ้และความเป็นพื้นท่ีชายแดนนอกจากน้ียงัมีจุดเด่นร่วมทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาวบรูและวฒันธรรมของชาวลาวลุ่มท่ีเป็นการผสมผสานเชิงวฒันธรรมดั้งเดิมเขา้
กบัฮีตสิบสองคองสิบส่ีและพระพุทธศาสนาผา่นการกล่อมเกลาทางสังคมก่อใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณ์
ร่วม (Co-Identity) ของชุมชน ซ่ึงฐานทรัพยากรร่วมของหมู่บา้นชายแดนไทย ลาวขา้งตน้ลว้น
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน ท่ีเนน้ส่งเสริมพฒันาสินคา้การ
ท่องเท่ียว 4 กลุ่มเป้าหมายคือ 1) วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 2) ธรรมชาติ 3) การท่องเท่ียว
โดยชุมชนและ 4) การท่องเท่ียวทางน ้า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–2015 (2011) 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ หมู่บา้นชายแดนไทย –ลาว ยงัมีจุดเด่นทางสังคมไดแ้ก่ วถีิชีวติของ
ชุมชน คือ ความเป็นอยูแ่บบพอเพียงเรียบง่ายสามคัคีรักสงบและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนัท่ีสะทอ้นจากวถีิ
การจบัปลาในแม่น ้าโขง การเกษตรและปศุสัตวแ์บบพื้นบา้นการจกัสานและการเก็บหาของป่าตาม
ฤดูกาล  

ในดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและแรงจูงใจในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของสอง
หมู่บา้น มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพจนาสวนศรี (Saunsri, 2003: 41) 2 ประการคือ1) ชุมชน
ตอ้งการเผยแพร่ของดีท่ีชุมชนมีอยูแ่ละ2) ชุมชนตอ้งการแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นกลไก
ในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาชุมชนกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ชุมชนตอ้งการใชก้ารท่องเท่ียว
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและปรับปรุงหมู่บา้นและคุณภาพชีวติของประชาชน 

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งสองประการนั้น ชุมชนไดจ้ดัใหมี้กระบวนการ
เรียนรู้ผา่นการสนทนาแลกเปล่ียนและผา่นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น การร่วมท าบุญดว้ยการ
ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆท่ี์ชุมชนชาวบา้นสร้างโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท าบุญกุศลตามกาลซ่ึงเป็นหน่ึงในมงคลชีวติ 38 ประการท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความอ่ิมเอมใจ การ
ไดรั้บการประพรมน ้าพระพุทธมนตท่ี์เช่ือวา่เป็นการขจดัทุกขโ์ศกโรคภยัเสริมสร้างมงคลและขวญั
ก าลงัใจแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน เป็นตน้นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
ชุมชนผา่นเร่ืองเล่าทอ้งถ่ินและต านานท่ีเป็นคติชน (Folklore) ก่อใหท่ี้แสดงออกในรูปของพิธีกรรม
และความเคารพศรัทธาของคนในชุมชนถือเป็นกระบวนการส่ือความหมายเก่ียวกบัความเช่ือในส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ท่ีชุมชนชาวบา้นเคารพศรัทธา 

ดา้นการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาและขนบวถีิชีวิตทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัอีก
ประการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีสร้างโอกาสใหห้มู่บา้นชายแดนไทย ลาว ไดจ้ดักิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการส่ือความหมายผา่นวถีิการด าเนินของคนสองฝ่ังแม่น ้าโขงผา่นฐานการเรียนรู้ เช่น  
ฐานการเรียนรู้การสานกระต๊ิบ สานเส่ือใบเตย ขวัไมเ้ลียนล า รวมถึงลานดอกฝ้ายริมฝ่ังโขงซ่ึงเป็น
ฐานการเรียนรู้ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเรียนรู้และสัมผสัการปลูกฝ้ายเก็บ
ฝ้ายตากฝ้าย ไปจนถึงวถีิการลงข่วงท่ีสตรีในสองฝ่ังไทย-ลาวในอดีตท าเป็นกิจวตัร โดยธรรมเนียม
นิยมดั้งเดิมของคนลุ่มน ้าโขงท่ีสาวๆ มกัน าหลามานัง่เขน็ฝ้ายรวมกนัโดยปูเส่ือท่ีลานกลางบา้น 
แลว้นัง่ลอ้มวงเข็นฝ้ายเรียกวา่“โฮมหลาลงข่วง” ส่วนหนุ่มๆ ก็จะมาเก้ียวพาราสีสาวเจา้โดยน าแคน
มาเป่าลาย(ท านอง)ล่องโขงหรือดีดพิณเป็นส่ือเก้ียวสาวและใชค้  าผญา (อ่านวา่ ผะ-หยา) เพื่อเป็น 
การเลียบเคียงหย ัง่เชิงถามความรู้สึกของสาววา่ มีใจเอนมาหรือไม่ ฝ่ายสาวเข็นฝ้ายก็จะตอบโดยใช้
ค  า ผญา เช่นกนั ทั้งน้ีเพราะคนสมยัก่อนมีความละอายจะไม่ถามกนัตรงๆ ซ่ึงหากสาวเจา้มีความยนิดี
พอใจในหนุ่มนั้นก็จะตอบเป็นค าผะหยาในเชิงเปิดทาง ( Kayankan, 2016: Interview)  

ส่วนฐานเรียนรู้ขวัไมเ้ลียนล า (สะพานท่อนซุง) นั้น เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงใหเ้ห็นภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นท่ีเลือกเอาไมล้ าท่ีตรงและไม่ตรงมาวางเรียงสลบัซอ้นกนัข้ึนเป็นชั้นๆเพื่อใหเ้ป็น
ช่องระบายน ้าไดส้ะดวกเพื่อไม่ใหท้ว่มขงัหรือไปกดัเซาะดินดา้นขอบตล่ิงทั้งสองขา้งของล าหว้ย 
และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามคัคีและการร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้นในชุมชนเพื่อเอาชนะอุปสรรค 
ช่วยใหค้นสัตวเ์ล้ียงและยานพาหนะสามารถขา้มล าหว้ยไดท้ั้งน้ีเพราะในทุกฤดูฝนความแรงของ
กระแสน ้าจะท าใหส้ะพานช ารุด เม่ือน ้าลดชาวบา้นก็จะร่วมแรงกนัสร้างสะพานใหม่อีกคร้ังเป็น 
วฏัจกัรเช่นน้ีทุกปี (Sangthong, 2016: Interview) 

ในดา้นจุดอ่อนของชุมชนทั้งสองแห่งในภาพรวมไดแ้ก่  1) ดา้นองคก์รและการจดัการ
ชุมชนการทอ่งเท่ียวชายแดนไทยลาวทั้งสองแห่งยงัขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการในเชิง
วชิาการท่ีเป็นระบบขาดการคิดคน้ใหม่ๆเพื่อบูรณาการการสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้/ผลิตภณัฑ์ 
การท่องเท่ียวและขาดความรู้เก่ียวกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดท่องเท่ียวไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย 2) ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวทั้งสองชุมชนยงัมีจุดอ่อนในเร่ือง
ภาษาองักฤษท่ีใชส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติขาดทกัษะในการใชร้ะบบ IT 3) ดา้นการเช่ือมโยง
ทั้งสองชุมชนยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองความทุรกนัดารเก่ียวกบัเส้นทางและการเขา้ถึงและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการรวมทั้งไฟฟ้าสัญญาณโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีขาดประสิทธิภาพ
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สัก สปป.ลาว มีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัของทั้งสองพื้นท่ี ไดแ้ก่ แม่น ้าโขง ภูเขาเกาะ
แก่งโบกหินผาและป่าไม ้และความเป็นพื้นท่ีชายแดนนอกจากน้ียงัมีจุดเด่นร่วมทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาวบรูและวฒันธรรมของชาวลาวลุ่มท่ีเป็นการผสมผสานเชิงวฒันธรรมดั้งเดิมเขา้
กบัฮีตสิบสองคองสิบส่ีและพระพุทธศาสนาผา่นการกล่อมเกลาทางสังคมก่อใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณ์
ร่วม (Co-Identity) ของชุมชน ซ่ึงฐานทรัพยากรร่วมของหมู่บา้นชายแดนไทย ลาวขา้งตน้ลว้น
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน ท่ีเนน้ส่งเสริมพฒันาสินคา้การ
ท่องเท่ียว 4 กลุ่มเป้าหมายคือ 1) วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 2) ธรรมชาติ 3) การท่องเท่ียว
โดยชุมชนและ 4) การท่องเท่ียวทางน ้า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–2015 (2011) 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ หมู่บา้นชายแดนไทย –ลาว ยงัมีจุดเด่นทางสังคมไดแ้ก่ วถีิชีวติของ
ชุมชน คือ ความเป็นอยูแ่บบพอเพียงเรียบง่ายสามคัคีรักสงบและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนัท่ีสะทอ้นจากวถีิ
การจบัปลาในแม่น ้าโขง การเกษตรและปศุสัตวแ์บบพื้นบา้นการจกัสานและการเก็บหาของป่าตาม
ฤดูกาล  

ในดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและแรงจูงใจในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของสอง
หมู่บา้น มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพจนาสวนศรี (Saunsri, 2003: 41) 2 ประการคือ1) ชุมชน
ตอ้งการเผยแพร่ของดีท่ีชุมชนมีอยูแ่ละ2) ชุมชนตอ้งการแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเป็นกลไก
ในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาชุมชนกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ชุมชนตอ้งการใชก้ารท่องเท่ียว
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและปรับปรุงหมู่บา้นและคุณภาพชีวติของประชาชน 

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งสองประการนั้น ชุมชนไดจ้ดัใหมี้กระบวนการ
เรียนรู้ผา่นการสนทนาแลกเปล่ียนและผา่นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น การร่วมท าบุญดว้ยการ
ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆท่ี์ชุมชนชาวบา้นสร้างโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท าบุญกุศลตามกาลซ่ึงเป็นหน่ึงในมงคลชีวติ 38 ประการท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความอ่ิมเอมใจ การ
ไดรั้บการประพรมน ้าพระพุทธมนตท่ี์เช่ือวา่เป็นการขจดัทุกขโ์ศกโรคภยัเสริมสร้างมงคลและขวญั
ก าลงัใจแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน เป็นตน้นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
ชุมชนผา่นเร่ืองเล่าทอ้งถ่ินและต านานท่ีเป็นคติชน (Folklore) ก่อใหท่ี้แสดงออกในรูปของพิธีกรรม
และความเคารพศรัทธาของคนในชุมชนถือเป็นกระบวนการส่ือความหมายเก่ียวกบัความเช่ือในส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ท่ีชุมชนชาวบา้นเคารพศรัทธา 

ดา้นการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาและขนบวถีิชีวิตทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัอีก
ประการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีสร้างโอกาสใหห้มู่บา้นชายแดนไทย ลาว ไดจ้ดักิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการส่ือความหมายผา่นวถีิการด าเนินของคนสองฝ่ังแม่น ้าโขงผา่นฐานการเรียนรู้ เช่น  
ฐานการเรียนรู้การสานกระต๊ิบ สานเส่ือใบเตย ขวัไมเ้ลียนล า รวมถึงลานดอกฝ้ายริมฝ่ังโขงซ่ึงเป็น
ฐานการเรียนรู้ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเรียนรู้และสัมผสัการปลูกฝ้ายเก็บ
ฝ้ายตากฝ้าย ไปจนถึงวถีิการลงข่วงท่ีสตรีในสองฝ่ังไทย-ลาวในอดีตท าเป็นกิจวตัร โดยธรรมเนียม
นิยมดั้งเดิมของคนลุ่มน ้าโขงท่ีสาวๆ มกัน าหลามานัง่เขน็ฝ้ายรวมกนัโดยปูเส่ือท่ีลานกลางบา้น 
แลว้นัง่ลอ้มวงเข็นฝ้ายเรียกวา่“โฮมหลาลงข่วง” ส่วนหนุ่มๆ ก็จะมาเก้ียวพาราสีสาวเจา้โดยน าแคน
มาเป่าลาย(ท านอง)ล่องโขงหรือดีดพิณเป็นส่ือเก้ียวสาวและใชค้  าผญา (อ่านวา่ ผะ-หยา) เพื่อเป็น 
การเลียบเคียงหย ัง่เชิงถามความรู้สึกของสาววา่ มีใจเอนมาหรือไม่ ฝ่ายสาวเข็นฝ้ายก็จะตอบโดยใช้
ค  า ผญา เช่นกนั ทั้งน้ีเพราะคนสมยัก่อนมีความละอายจะไม่ถามกนัตรงๆ ซ่ึงหากสาวเจา้มีความยนิดี
พอใจในหนุ่มนั้นก็จะตอบเป็นค าผะหยาในเชิงเปิดทาง ( Kayankan, 2016: Interview)  

ส่วนฐานเรียนรู้ขวัไมเ้ลียนล า (สะพานท่อนซุง) นั้น เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงใหเ้ห็นภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นท่ีเลือกเอาไมล้ าท่ีตรงและไม่ตรงมาวางเรียงสลบัซอ้นกนัข้ึนเป็นชั้นๆเพื่อใหเ้ป็น
ช่องระบายน ้าไดส้ะดวกเพื่อไม่ใหท้ว่มขงัหรือไปกดัเซาะดินดา้นขอบตล่ิงทั้งสองขา้งของล าหว้ย 
และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามคัคีและการร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้นในชุมชนเพื่อเอาชนะอุปสรรค 
ช่วยใหค้นสัตวเ์ล้ียงและยานพาหนะสามารถขา้มล าหว้ยไดท้ั้งน้ีเพราะในทุกฤดูฝนความแรงของ
กระแสน ้าจะท าใหส้ะพานช ารุด เม่ือน ้าลดชาวบา้นก็จะร่วมแรงกนัสร้างสะพานใหม่อีกคร้ังเป็น 
วฏัจกัรเช่นน้ีทุกปี (Sangthong, 2016: Interview) 

ในดา้นจุดอ่อนของชุมชนทั้งสองแห่งในภาพรวมไดแ้ก่  1) ดา้นองคก์รและการจดัการ
ชุมชนการทอ่งเท่ียวชายแดนไทยลาวทั้งสองแห่งยงัขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการในเชิง
วชิาการท่ีเป็นระบบขาดการคิดคน้ใหม่ๆเพื่อบูรณาการการสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้/ผลิตภณัฑ์ 
การท่องเท่ียวและขาดความรู้เก่ียวกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาดท่องเท่ียวไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย 2) ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวทั้งสองชุมชนยงัมีจุดอ่อนในเร่ือง
ภาษาองักฤษท่ีใชส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติขาดทกัษะในการใชร้ะบบ IT 3) ดา้นการเช่ือมโยง
ทั้งสองชุมชนยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองความทุรกนัดารเก่ียวกบัเส้นทางและการเขา้ถึงและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการรวมทั้งไฟฟ้าสัญญาณโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีขาดประสิทธิภาพ
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ระเบียบแนวปฏิบติัในการท่องเท่ียวขา้มแดนระหวา่งกนัยงัขาดความชดัเจน  4) จุดอ่อนและอุปสรรค
เชิงพื้นท่ีดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ระบบริการดา้นการปฐมพยาบาลและสาธารณสุขตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชน
การข้ึนลงของแม่น ้าโขงท่ีไม่เป็นปกติอนัอาจเกิดจากการปิดเปิดน ้าของเข่ือนจีนท าให้กระทบต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียวทางน ้าของชุมชน 

 
สรุปผล 

จากการศึกษาศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของหมู่บา้นชายแดนไทย-ลาว 
จงัหวดัอุบลราชธานี และ แขวงจ าปาสัก พบวา่ มีทั้งจุดเด่นท่ีควรไดรั้บการพฒันาต่อยอดและจุดดอ้ย
ท่ีสมควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1. การพฒันาต่อยอดจากจุดเด่นของทั้งสองชุมชนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชน
และแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเชียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP)ประกอบดว้ย  
1) ดา้นการพฒันาสินคา้การท่องเท่ียว  ควรมีการส่งเสริมใหชุ้มชนปรับปรุงพฒันาเส้นทางการ
ท่องเท่ียว ขอ้มูลฐานการเรียนรู้การท่องเท่ียว ส่ิงเสริมการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและภูมิปัญญาท่ีมี
อยูเ่ดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้ อาทิ  การท ากระติบขา้วจ๋ิวท่าลง้เพื่อเป็นของท่ีระลึก หรือหมวกใบ
มะพร้าวชาวบรูเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวใส่เวลาเดินป่า การท าพวงมาลยัดอกฝ้าย การสืบสานประเพณีลง
ข่วง การปรับปรุงจุดถ่ายภาพตะวนัออ้มโขง เพื่อเป็นสินคา้และสร้างจุดขายใหม่ดา้นการท่องเท่ียว
ของบา้นสุละใหส้อดรับกบักระแสนิยมถ่ายรูปแบบ “เชลฟ่ี” ในแหล่งท่องเท่ียว 2) ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ควรมีการอบรมพฒันาความรู้ในการการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน และทกัษะดา้น
บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู้ภาษา 
องักฤษส าหรับส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวและการอบรมพฒันาทกัษะในการใชร้ะบบ IT แก่ชุมชน 
3) ดา้นการพฒันาเช่ือมโยง ควรมีการเช่ือมโยงองคก์รการท่องเท่ียวชุมชนชายแดนไทย-ลาว ใน
ลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งกนั เพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียวสร้างและเพิ่มทางเลือกกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีมีศกัยภาพ
และฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายร่วมกนั เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวแม่น ้าโขงเช่ือมโยง
ชายแดนไทย ลาว ท่าลง้-สุละ/ดอนกุ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะกบั
เวลาหรือเป้าหมายเฉพาะของนกัท่องเท่ียว  

การพฒันาเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวแม่น ้าโขงชายแดนไทย-ลาวท่ีควรไดรั้บการพฒันา
เส้นทางแรกคือเส้นทางระหวา่งท่าเรืออ าเภอโขงเจียมผา่นดอนด่านแม่น ้าสองสีท่าเรือตลาดชายแดน
บา้นใหม่สิงส าพนั สปป.ลาว ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวทางเรือไทย- ลาวเป็นเส้นทางท่ีทางการของทั้ง
ไทยและ สปป.ลาว ควรเห็นชอบร่วมกนัในการอนุญาตใหเ้รือของชาวบา้นทั้งไทยและลาวจดับริการ
น าเท่ียวโดยมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนบุคคลตามแบบก าหนดแลว้น าแจง้เจา้หนา้ท่ีทั้งสองฝ่ายเพื่อ
ตรวจสอบนกัท่องเท่ียวขาเขา้และขาออกใหถู้กตอ้งตรงกนั 

ส่วนเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสองคือเส้นทางกิจกรรมล่องสายน ้าสานสัมพนัธ์สองฝ่ังโขงไทย-
ลาวโดยจดัเป็นรูปแบบการเช่ือมโยงการจดัการท่องเทียวท่องเท่ียวโดยชุมชนระหวา่งบา้นท่าลง้
อ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีประเทศไทยและบา้นสุละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปา
สัก สปป. ลาว 

2. การส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจในระดบัพื้นท่ีคือตลาดนดัสินคา้ชายแดนไทย-ลาว
บริเวณจุดผอ่นปรนทางการคา้บา้นด่านอ าเภอโขงเจียมซ่ึงจดัสัปดาห์ละ 3 วนั คือในช่วงเชา้ของวนั
เสาร์องัคารและวนัพฤหสับดีโดยเฉพาะวนัเสาร์จะมีเรือพอ่คา้แม่คา้จาก สปป.ลาว จ านวนมากทั้งจาก
แขวงสาละวนัและจ าปาสักท่ีมาส่งและซ้ือสินคา้ท่ีอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. การปรับปรุงดา้นท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รและการจดัการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ส าหรับการบริหารจดัการองคก์ร การศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียวใน 
พื้นท่ีตน้แบบเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา การบูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้การท่องเท่ียว และ
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์และการตลาดแก่ชุมชน ดา้นการเช่ือมโยง หน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาเส้นทาง
และการเขา้ถึง และระบบสาธารณูปโภครวมทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตใหมี้
ประสิทธิภาพ ทางการไทย และ สปป. ลาว ควรปรับระเบียบแนวปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวขา้ม
แดนใหส้อดคลอ้งกนั และดา้นอ่ืนๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตั้งระบบริการดา้นการปฐมพยาบาล
และสาธารณสุขในหมู่บา้นหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงชุมชน รวมทั้งควรมีระบบส่งต่อฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสามารถรองรับในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจากการท่องเท่ียวอยา่งทนัการณ์ 
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ระเบียบแนวปฏิบติัในการท่องเท่ียวขา้มแดนระหวา่งกนัยงัขาดความชดัเจน  4) จุดอ่อนและอุปสรรค
เชิงพื้นท่ีดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ระบบริการดา้นการปฐมพยาบาลและสาธารณสุขตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชน
การข้ึนลงของแม่น ้าโขงท่ีไม่เป็นปกติอนัอาจเกิดจากการปิดเปิดน ้าของเข่ือนจีนท าให้กระทบต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียวทางน ้าของชุมชน 

 
สรุปผล 
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จงัหวดัอุบลราชธานี และ แขวงจ าปาสัก พบวา่ มีทั้งจุดเด่นท่ีควรไดรั้บการพฒันาต่อยอดและจุดดอ้ย
ท่ีสมควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
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และแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเชียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP)ประกอบดว้ย  
1) ดา้นการพฒันาสินคา้การท่องเท่ียว  ควรมีการส่งเสริมใหชุ้มชนปรับปรุงพฒันาเส้นทางการ
ท่องเท่ียว ขอ้มูลฐานการเรียนรู้การท่องเท่ียว ส่ิงเสริมการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและภูมิปัญญาท่ีมี
อยูเ่ดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้ อาทิ  การท ากระติบขา้วจ๋ิวท่าลง้เพื่อเป็นของท่ีระลึก หรือหมวกใบ
มะพร้าวชาวบรูเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวใส่เวลาเดินป่า การท าพวงมาลยัดอกฝ้าย การสืบสานประเพณีลง
ข่วง การปรับปรุงจุดถ่ายภาพตะวนัออ้มโขง เพื่อเป็นสินคา้และสร้างจุดขายใหม่ดา้นการท่องเท่ียว
ของบา้นสุละใหส้อดรับกบักระแสนิยมถ่ายรูปแบบ “เชลฟ่ี” ในแหล่งท่องเท่ียว 2) ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ควรมีการอบรมพฒันาความรู้ในการการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน และทกัษะดา้น
บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู้ภาษา 
องักฤษส าหรับส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวและการอบรมพฒันาทกัษะในการใชร้ะบบ IT แก่ชุมชน 
3) ดา้นการพฒันาเช่ือมโยง ควรมีการเช่ือมโยงองคก์รการท่องเท่ียวชุมชนชายแดนไทย-ลาว ใน
ลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งกนั เพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียวสร้างและเพิ่มทางเลือกกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีมีศกัยภาพ
และฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายร่วมกนั เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวแม่น ้าโขงเช่ือมโยง
ชายแดนไทย ลาว ท่าลง้-สุละ/ดอนกุ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะกบั
เวลาหรือเป้าหมายเฉพาะของนกัท่องเท่ียว  

การพฒันาเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวแม่น ้าโขงชายแดนไทย-ลาวท่ีควรไดรั้บการพฒันา
เส้นทางแรกคือเส้นทางระหวา่งท่าเรืออ าเภอโขงเจียมผา่นดอนด่านแม่น ้าสองสีท่าเรือตลาดชายแดน
บา้นใหม่สิงส าพนั สปป.ลาว ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวทางเรือไทย- ลาวเป็นเส้นทางท่ีทางการของทั้ง
ไทยและ สปป.ลาว ควรเห็นชอบร่วมกนัในการอนุญาตใหเ้รือของชาวบา้นทั้งไทยและลาวจดับริการ
น าเท่ียวโดยมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนบุคคลตามแบบก าหนดแลว้น าแจง้เจา้หนา้ท่ีทั้งสองฝ่ายเพื่อ
ตรวจสอบนกัท่องเท่ียวขาเขา้และขาออกใหถู้กตอ้งตรงกนั 

ส่วนเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสองคือเส้นทางกิจกรรมล่องสายน ้าสานสัมพนัธ์สองฝ่ังโขงไทย-
ลาวโดยจดัเป็นรูปแบบการเช่ือมโยงการจดัการท่องเทียวท่องเท่ียวโดยชุมชนระหวา่งบา้นท่าลง้
อ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานีประเทศไทยและบา้นสุละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจ าปา
สัก สปป. ลาว 

2. การส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจในระดบัพื้นท่ีคือตลาดนดัสินคา้ชายแดนไทย-ลาว
บริเวณจุดผอ่นปรนทางการคา้บา้นด่านอ าเภอโขงเจียมซ่ึงจดัสัปดาห์ละ 3 วนั คือในช่วงเชา้ของวนั
เสาร์องัคารและวนัพฤหสับดีโดยเฉพาะวนัเสาร์จะมีเรือพอ่คา้แม่คา้จาก สปป.ลาว จ านวนมากทั้งจาก
แขวงสาละวนัและจ าปาสักท่ีมาส่งและซ้ือสินคา้ท่ีอ าเภอโขงเจียมจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. การปรับปรุงดา้นท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รและการจดัการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ส าหรับการบริหารจดัการองคก์ร การศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียวใน 
พื้นท่ีตน้แบบเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา การบูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้การท่องเท่ียว และ
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการประชาสัมพนัธ์และการตลาดแก่ชุมชน ดา้นการเช่ือมโยง หน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาเส้นทาง
และการเขา้ถึง และระบบสาธารณูปโภครวมทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตใหมี้
ประสิทธิภาพ ทางการไทย และ สปป. ลาว ควรปรับระเบียบแนวปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวขา้ม
แดนใหส้อดคลอ้งกนั และดา้นอ่ืนๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตั้งระบบริการดา้นการปฐมพยาบาล
และสาธารณสุขในหมู่บา้นหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงชุมชน รวมทั้งควรมีระบบส่งต่อฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสามารถรองรับในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจากการท่องเท่ียวอยา่งทนัการณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย- 
ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตาม
แนวชายแดนไทย - ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 100 คน  กลุ่มผู ้
ร่วมปฏิบติัการ จ านวน 10 คน  เคร่ืองมือวจิยั  คือ แบบการสัมภาษณ์ วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการ
แบบอุปนยั น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของการพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวจิยั พบวา่ 
1) สภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-ลาว  พบวา่ จดัการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   ขาดปัจจยัในการพฒันาใหมี้ความพร้อมทุกดา้น  การบริหาร
จดัการไม่สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  นกัเรียนขาดแคลนทรัพยากร   จ  านวนครูไม่ครบชั้น 
ขาดงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษา  ไม่มีการใชเ้ครือข่ายการเรียนรู้ผา่นนวตักรรมทางไกล ขาด
การพฒันาบุคลากรและผูบ้ริหารมืออาชีพ   ผูน้  าชุมชนไม่ใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษา 2) แนว
ทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา  
พบวา่ ควรพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมีการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมทุกปี  ตอ้งมีการประสานความร่วมมือส่งนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์   มหาวทิยาลยัตอ้งมีการจดัโครงการต่าง ๆ และด าเนินการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั   
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ควรจดัตั้งองคก์รท่ีทุกฝ่ายให้การยอมรับและพฒันาร่วมกนั  สร้างมาตรการด าเนินการเพื่อสนบัสนุน
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน  ใชเ้ทคโนโลยเีช่ือมโยงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และควร
สร้างรูปแบบการประเมินผลร่วมกนั 
 
ค าส าคัญ:  ความร่วมมือ,  การพฒันาการศึกษา 
 
Abstracts 
 This research aimed to study the condition of educational management along Thailand- 
Laos border through a member network of higher education partners and to study the development 
of cooperation along Thailand - Laos border through a member network of higher education. The 
participants in this research consisted of 100 informants and 10 co-operators. The research 
instrument was an interviewing form. The collected data were analyzed by induction. The results 
were presented using descriptive analysis. The research results were as follows: 1) the condition of 
education management along the Thailand - Laos border found that the educational management 
according to the National Education Act lacked readiness to develop all aspects. Management did 
not comply with the school context. Students lacked learning resources. The number of teachers 
was not enough for classes. The schools lacked budget for education. There was no learning 
network through distance innovation. The schools lacked personal development and professional 
administrators. The community leaders did not cooperate with the schools. 2) Regarding the 
guidelines for creating educational development cooperation along the Thailand-Laos border 
through a member network of higher education, it was found that it should develop cooperation 
network model in the learning process with the use of innovation, media, and modern technology 
in teaching and learning. The development of teachers and educational personnel has to conduct 
the activities every year and build the cooperation of internship students. The university has to 
organize various projects with agreements together. There should be an established organization 
that all parties accept and develop operation together. There should be measures to promote 

 
 

standard learning management, the use of technology for learning and exchanging, and the 
evaluation forms which was created together. 
 
Keywords: cooperation, education development  
 
บทน า 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดใหรั้ฐส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในดา้นการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจและสังคมการมี
ส่วนร่วม จดับริการสาธารณะ การตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐทุกระดบั รวมทั้งส่งเสริม
สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี โดยให้รัฐส่งเสริมสนบัสนุนการ 
กระจายอ านาจเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชนจดัและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (Ministry of Education, 2011) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหลกัการในการจดั
การศึกษาไวใ้นมาตราท่ี 7-9 วา่ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ โดยใหบุ้คคลและองคก์รเหล่าน้ีสามารถเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์น ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ท่ีเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ไดร้ะบุการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาโดยในมาตรา 4 ได้
ใชค้  าบญัญติั “ภาคีเครือข่าย” ประกอบดว้ยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และองคก์รอ่ืน 
รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนท่ีมิไดส้ังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ท่ีมีส่วนร่วม หรือมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหลกัการในการจดั
การศึกษาไวใ้นมาตราท่ี 7-9 วา่ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ โดยใหบุ้คคลและองคก์รเหล่าน้ีสามารถเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์น ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ท่ีเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ไดร้ะบุการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาโดยในมาตรา 4 ได้
ใชค้  าบญัญติั “ภาคีเครือข่าย” ประกอบดว้ยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และองคก์รอ่ืน 
รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนท่ีมิไดส้ังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ท่ีมีส่วนร่วม หรือมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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มาตรา 6 การส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหย้ดึหลกัการ
กระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เป็นไปตาม
แนวทางและเป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of Education, 2008) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด คุณธรรม ความประพฤติ 
ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมือง ท่ีดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การศึกษายงัเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะนาไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของการท างาน และการพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด การพฒันาประเทศก็ยอ่มท าไดส้ะดวก
ราบร่ืน ไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว การศึกษานบัเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงใน 
การสร้างสรรค ์ความเจริญกา้วหนา้ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการ ท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองดา้นต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพฒันาการของชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะด ารงชีวติและประกอบอาชีพ
ไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื
ได ้การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาคน ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพมีความสามารถเตม็ตาม
ศกัยภาพ มีพฒันาการท่ีสมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อส่งเสริมสร้างการพฒันาและ
ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษา จึงมีผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย
สูงสุด ของการพฒันา (Office of the National Education Commission, 2000) การศึกษาเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาประเทศ ดงันั้นประเทศใดมีประชากร ท่ีไดรั้บ
การศึกษาอยา่งถูกตอ้ง และทัว่ถึง ประเทศนั้นกจ็ะประสบความส าเร็จในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม (Maken, 2004) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นพื้นฐานอนัส าคญัของการพฒันา
และเป็นเคร่ืองช้ีน าสังคม ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัใน 
การพฒันาประเทศ แต่ในสภาพปัจจุบนัสถานภาพทางดา้นคุณภาพ การศึกษาก าลงัเป็นจุดวิกฤติของ
ระบบการศึกษาไทยกล่าวคือ ในกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนน้การท่องจ าเพื่อสอบมากกวา่ 
การเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถปลูกฝังการรักท่ี
จะเรียนรู้ต่อไปอนัเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัในโลกยคุขอ้มูลข่าวสารหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Wajjwalku,1984) ไดเ้สนอวา่การพฒันาประเทศ ไม่วา่ดา้นใดตอ้งอาศยัก าลงัคน เป็นปัจจยัส าคญั
การขาดก าลงัคนในการพฒันาประเทศ จะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดก าลงัคน  

 
 

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าใหไ้ม่สามารถพฒันานวตักรรม และน าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถทางวชิาการ ระเบียบวนิยัหยอ่นยาน ปัญหายาเสพติดและ 
ความรุนแรงซ่ึงนบัวนัยิง่ทวข้ึีน ปัญหาดงักล่าวท าใหค้นไทยไม่สามารถพฒันาตนเองไดส้อดคลอ้ง
กบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปในระดบัสูงเท่าท่ีควรส่งผลกระทบต่อการติดต่อกบัต่างประเทศซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นการแข่งขนัระหวา่งสติปัญญากบัสติปัญญา 
  การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภูมิภาคและในกลุ่มประเทศเพื่อน
บา้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ไดก้ าหนดแนวทางส่งเสริม 
ความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 7 ดา้นดงัน้ี 
  1. การส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา การวจิยัและพฒันา 
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัโดย
สนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเขา้มามีบทบาทส าคญั 
  2. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองคก์รระหวา่งประเทศใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
  3. ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รและสถาบนั การศึกษาของประเทศ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์ครือข่าย
การศึกษาระหวา่งประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
  4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผู ้เรียน ครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปัญญาไทยกบัภูมิปัญญาสากล 
รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทกัษะและมี
บทบาทดา้นการศึกษาในองคก์รระหวา่งประเทศ 
  5.  ก าหนดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการคา้และบริการด้าน
การศึกษา ทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคน เงิน เทคโนโลยี ขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ เพื่อเขา้สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในกระแสโลกาภิวตัน์อยา่งรู้เท่าทนั 
  6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสอง ตั้งแต่ระดบัขั้นพื้นฐานและ 
การเรียนรู้ภาษาท่ีสาม เช่น ภาษาเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษาท่ีสนใจ เป็นตน้ 
  7. ส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาจดัหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตร
ร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ ส่ือความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ  
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มาตรา 6 การส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหย้ดึหลกัการ
กระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เป็นไปตาม
แนวทางและเป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of Education, 2008) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด คุณธรรม ความประพฤติ 
ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมือง ท่ีดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การศึกษายงัเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะนาไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของการท างาน และการพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด การพฒันาประเทศก็ยอ่มท าไดส้ะดวก
ราบร่ืน ไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว การศึกษานบัเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงใน 
การสร้างสรรค ์ความเจริญกา้วหนา้ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการ ท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองดา้นต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพฒันาการของชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะด ารงชีวติและประกอบอาชีพ
ไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื
ได ้การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาคน ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพมีความสามารถเตม็ตาม
ศกัยภาพ มีพฒันาการท่ีสมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อส่งเสริมสร้างการพฒันาและ
ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษา จึงมีผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย
สูงสุด ของการพฒันา (Office of the National Education Commission, 2000) การศึกษาเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาประเทศ ดงันั้นประเทศใดมีประชากร ท่ีไดรั้บ
การศึกษาอยา่งถูกตอ้ง และทัว่ถึง ประเทศนั้นกจ็ะประสบความส าเร็จในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม (Maken, 2004) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นพื้นฐานอนัส าคญัของการพฒันา
และเป็นเคร่ืองช้ีน าสังคม ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัใน 
การพฒันาประเทศ แต่ในสภาพปัจจุบนัสถานภาพทางดา้นคุณภาพ การศึกษาก าลงัเป็นจุดวิกฤติของ
ระบบการศึกษาไทยกล่าวคือ ในกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนน้การท่องจ าเพื่อสอบมากกวา่ 
การเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถปลูกฝังการรักท่ี
จะเรียนรู้ต่อไปอนัเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัในโลกยคุขอ้มูลข่าวสารหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Wajjwalku,1984) ไดเ้สนอวา่การพฒันาประเทศ ไม่วา่ดา้นใดตอ้งอาศยัก าลงัคน เป็นปัจจยัส าคญั
การขาดก าลงัคนในการพฒันาประเทศ จะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดก าลงัคน  

 
 

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าใหไ้ม่สามารถพฒันานวตักรรม และน าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถทางวชิาการ ระเบียบวนิยัหยอ่นยาน ปัญหายาเสพติดและ 
ความรุนแรงซ่ึงนบัวนัยิง่ทวข้ึีน ปัญหาดงักล่าวท าใหค้นไทยไม่สามารถพฒันาตนเองไดส้อดคลอ้ง
กบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปในระดบัสูงเท่าท่ีควรส่งผลกระทบต่อการติดต่อกบัต่างประเทศซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นการแข่งขนัระหวา่งสติปัญญากบัสติปัญญา 
  การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภูมิภาคและในกลุ่มประเทศเพื่อน
บา้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ไดก้ าหนดแนวทางส่งเสริม 
ความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 7 ดา้นดงัน้ี 
  1. การส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา การวจิยัและพฒันา 
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัโดย
สนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเขา้มามีบทบาทส าคญั 
  2. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองคก์รระหวา่งประเทศใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
  3. ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รและสถาบนั การศึกษาของประเทศ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์ครือข่าย
การศึกษาระหวา่งประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
  4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผู ้เรียน ครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปัญญาไทยกบัภูมิปัญญาสากล 
รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทกัษะและมี
บทบาทดา้นการศึกษาในองคก์รระหวา่งประเทศ 
  5.  ก าหนดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการคา้และบริการด้าน
การศึกษา ทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคน เงิน เทคโนโลยี ขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ เพื่อเขา้สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในกระแสโลกาภิวตัน์อยา่งรู้เท่าทนั 
  6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสอง ตั้งแต่ระดบัขั้นพื้นฐานและ 
การเรียนรู้ภาษาท่ีสาม เช่น ภาษาเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษาท่ีสนใจ เป็นตน้ 
  7. ส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาจดัหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตร
ร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ ส่ือความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ  
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 การจดัการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนควรมุ่งเนน้การศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อลดปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นท่ี อาจด าเนินการโดยให้โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาประจ าต าบลเปิดสอนระดบั
อาชีวศึกษา สาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียนในพื้นท่ีซ่ึงส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมี
ฐานะยากจน โอกาสเรียนท่ีจะเรียนต่อระดบัสูงในสถาบนัการศึกษาต่างพื้นท่ีมีนอ้ยและอาจเป็น
แรงจูงใจอยา่งหน่ึงให้นกัเรียนพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนเพื่อศึกษาต่อ จากงานวจิยั
ดงักล่าวยงัพบอีกวา่ มีนกัเรียนจากฝ่ังประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาเรียนเป็นจ านวนมากเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็ก 2 สัญชาติและเด็กต่างดา้ว ซ่ึงเด็กนกัเรียนเหล่าน้ีไม่ไดม้าเรียนหนงัสืออยา่งเดียว แต่มาเพื่อ
ประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นมคัคุเทศก ์มาเรียนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
คา้ขายกบัคนไทย มาเพื่อขอรับสิทธิมาใชแ้รงงานในเมืองไทยในอนาคต (Vi-Salaphon, 2009) 
 ดงันั้นในการจดัการศึกษาแก่คนในชุมชนจึงตอ้งเขา้ใจสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้น ลกัษณะผูน้าทอ้งถ่ิน ชาวบา้น ค่านิยม ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี ศาสนา ตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน การจดัการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหแ้ก่คนในชุมชน การท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนกัท่ีจะร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชน ดว้ยความร่วมมือ ร่วมใจ 
เกิดการเอ้ืออาทรต่อกนัและเกิดความมัน่ใจในการพึ่งตนเอง อนัจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาชุมชนและประเทศ การมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้และขอ้มูลข่าวสารเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ก าหนดให้
สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา และวทิยากรต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาระหวา่ง
ชุมชน ในขณะท่ี (Office of the Education Councill, 2009) ไดก้ าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลกัในการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีโยง
กนั และเนน้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ มิใช่ท่ีเพียงจุดใดจุดหน่ึงแยกจากกนัตั้งแต่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ เพื่อพฒันาคนไทยยคุใหม่ ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ เพ่ือให้

 
 

ผูเ้รียนสามารถพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยสร้างครูยคุใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม เขา้มาเป็นครู คณาจารยแ์ละปรับระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพคล่องตวั เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 ดงันั้นการสร้างภาคีเครือข่าย มุ่งเสริมสร้างพลงัภาคีเครือข่ายการศึกษา หวงัใชเ้ป็นกลไก 
การประสานพลงัขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาใหมี้ความรู้และสมรรถนะในการส่งเสริมสนบัสนุน
ความร่วมมือในดา้นการจดัการศึกษาใหป้ระชาชนสามารถท่ีจะพึ่งตนเองได ้สามารถเสริมสร้างพลงั
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและเกิดการผสานพลงัขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการศึกษาสู่ประชาชน โดย
เนน้การใหแ้นวคิดและแนวทาง การพฒันาของภาคีเครือข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และไดจ้ดัใหมี้ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาในการสร้างการศึกษาและการควบคุมการศึกษา 
รวมถึงการเขา้ถึงหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะเกิดแรงผลกัดนัให้เกิดนโยบายการ
ประสานงาน ประสานความร่วมมือของภาคีเครือขา่ยการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน 
ใหมี้การทางานร่วมกนัมากข้ึนก่อเกิดความเขม้แขง้บนพื้นฐานของการยอมรับ การเขา้ใจ ใน
ประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบติังาน ซ่ึงเครือข่ายมีความสัมพนัธ์ในการกระตุน้และประสานงาน
แหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อรับและส่งหรือถ่ายทอดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปยงั
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมมือกนัพฒันาการศึกษา
ของประชาชนให้ดียิง่ข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าจากฐานรากความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมน้ี หากสามารถสืบสานและ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์โดยการน ามิติการศึกษาสร้างความเขม้แข็งในระดบัทอ้งถ่ินในแบบ “ภาคี
เครือข่ายการพฒันา” มาใช ้ก็นบัไดว้า่เป็นเสริมสร้างความสัมพนัธ์การพฒันาการศึกษา น าไปสู่ 
ความร่วมมือกนัในทอ้งถ่ินไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานสู่ประชาคมโลกต่อไป ดงันั้น จึงได้
ก าหนดประเด็นการศึกษาในเร่ือง ความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย–ลาวผา่นภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา  เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของ
ประเทศชาติต่อไป 
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 การจดัการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนควรมุ่งเนน้การศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อลดปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นท่ี อาจด าเนินการโดยให้โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาประจ าต าบลเปิดสอนระดบั
อาชีวศึกษา สาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียนในพื้นท่ีซ่ึงส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมี
ฐานะยากจน โอกาสเรียนท่ีจะเรียนต่อระดบัสูงในสถาบนัการศึกษาต่างพื้นท่ีมีนอ้ยและอาจเป็น
แรงจูงใจอยา่งหน่ึงให้นกัเรียนพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนเพื่อศึกษาต่อ จากงานวจิยั
ดงักล่าวยงัพบอีกวา่ มีนกัเรียนจากฝ่ังประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาเรียนเป็นจ านวนมากเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็ก 2 สัญชาติและเด็กต่างดา้ว ซ่ึงเด็กนกัเรียนเหล่าน้ีไม่ไดม้าเรียนหนงัสืออยา่งเดียว แต่มาเพื่อ
ประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นมคัคุเทศก ์มาเรียนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
คา้ขายกบัคนไทย มาเพื่อขอรับสิทธิมาใชแ้รงงานในเมืองไทยในอนาคต (Vi-Salaphon, 2009) 
 ดงันั้นในการจดัการศึกษาแก่คนในชุมชนจึงตอ้งเขา้ใจสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้น ลกัษณะผูน้าทอ้งถ่ิน ชาวบา้น ค่านิยม ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี ศาสนา ตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผน การจดัการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหแ้ก่คนในชุมชน การท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนกัท่ีจะร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชน ดว้ยความร่วมมือ ร่วมใจ 
เกิดการเอ้ืออาทรต่อกนัและเกิดความมัน่ใจในการพึ่งตนเอง อนัจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาชุมชนและประเทศ การมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้และขอ้มูลข่าวสารเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ก าหนดให้
สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา และวทิยากรต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาระหวา่ง
ชุมชน ในขณะท่ี (Office of the Education Councill, 2009) ไดก้ าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลกัในการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีโยง
กนั และเนน้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ มิใช่ท่ีเพียงจุดใดจุดหน่ึงแยกจากกนัตั้งแต่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ เพื่อพฒันาคนไทยยคุใหม่ ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ เพ่ือให้

 
 

ผูเ้รียนสามารถพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยสร้างครูยคุใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม เขา้มาเป็นครู คณาจารยแ์ละปรับระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพคล่องตวั เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 ดงันั้นการสร้างภาคีเครือข่าย มุ่งเสริมสร้างพลงัภาคีเครือข่ายการศึกษา หวงัใชเ้ป็นกลไก 
การประสานพลงัขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาใหมี้ความรู้และสมรรถนะในการส่งเสริมสนบัสนุน
ความร่วมมือในดา้นการจดัการศึกษาใหป้ระชาชนสามารถท่ีจะพึ่งตนเองได ้สามารถเสริมสร้างพลงั
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและเกิดการผสานพลงัขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการศึกษาสู่ประชาชน โดย
เนน้การใหแ้นวคิดและแนวทาง การพฒันาของภาคีเครือข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และไดจ้ดัใหมี้ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาในการสร้างการศึกษาและการควบคุมการศึกษา 
รวมถึงการเขา้ถึงหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะเกิดแรงผลกัดนัให้เกิดนโยบายการ
ประสานงาน ประสานความร่วมมือของภาคีเครือขา่ยการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน 
ใหมี้การทางานร่วมกนัมากข้ึนก่อเกิดความเขม้แขง้บนพื้นฐานของการยอมรับ การเขา้ใจ ใน
ประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบติังาน ซ่ึงเครือข่ายมีความสัมพนัธ์ในการกระตุน้และประสานงาน
แหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อรับและส่งหรือถ่ายทอดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปยงั
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมมือกนัพฒันาการศึกษา
ของประชาชนให้ดียิง่ข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าจากฐานรากความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมน้ี หากสามารถสืบสานและ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์โดยการน ามิติการศึกษาสร้างความเขม้แข็งในระดบัทอ้งถ่ินในแบบ “ภาคี
เครือข่ายการพฒันา” มาใช ้ก็นบัไดว้า่เป็นเสริมสร้างความสัมพนัธ์การพฒันาการศึกษา น าไปสู่ 
ความร่วมมือกนัในทอ้งถ่ินไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานสู่ประชาคมโลกต่อไป ดงันั้น จึงได้
ก าหนดประเด็นการศึกษาในเร่ือง ความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย–ลาวผา่นภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา  เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของ
ประเทศชาติต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่น
ภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ด้านพืน้ที ่
 พื้นท่ีในการศึกษาเก่ียวกบั บริบทโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว และ
ภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อก าหนดพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ โรงเรียนตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว  
 ด้านเน้ือหา 
 การศึกษาบริบทโรงเรียนตามแนวชายแดนครอบคลุมเน้ือหา  สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเหมือน ความต่างและการปรับปรนวฒันธรรม วถีิชีวติแบบเครือญาติ
ของประชาชนตามแนวชายแดน บริบททางการศึกษาในมิติวฒันธรรม 
 การศึกษาความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่นภาคีเครือข่าย
อุดมศึกษา  ครอบคลุมเน้ือหา ความร่วมมือแบบทางการท่ีมีธรรมเนียมปฏิบติัระหวา่งหน่วยงานทาง
การศึกษา  ความร่วมมือแบบทอ้งถ่ินท่ีมีวฒันธรรมประเพณีเป็นแนวปฏิบติั ความร่วมมือเชิง
เครือข่ายจากอดีตถึงปัจจุบนั  ความร่วมมือพฒันาการศึกษาระหวา่งอุดมศึกษาและโรงเรียนตามแนว
ชายแดน  ความร่วมมือภายใตก้รอบนโยบายทางการศึกษาของรัฐ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย -ลาว  ผ่านภาคีเครือข่าย
อุดมศึกษา 
 2.  ไดแ้นวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา 
 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ นอกจากการศึกษาเอกสารแลว้ยงัเนน้การวจิยั
ภาคสนาม  และวธีิการวจิยัโดยการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group)  ดงันั้น การก าหนดผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัในการศึกษาบริบทโรงเรียนตามแนวชายแดนและความร่วมมือพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย 
ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ  จ านวน 9 คน ตวัแทนจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 คน  
ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน  จ านวน  9  คน ตวัแทนครู  จ  านวน 27 คนตวัแทนนกัเรียน จ านวน 9 คน  
ตวัแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้กครอง/ ผูน้ าทอ้งถ่ิน   จ านวน 10  คน  รวมทั้งส้ิน 65  คน และวธีิการ
วจิยัโดยการประชุมกลุ่มยอ่ย   ในการศึกษาความร่วมพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูแ้ทน  จ านวน 1 คน  ตวัแทน
ครูผูส้อน  จ านวน 2 คน  ตวัแทนนกัเรียน  จ านวน 2 คน  ตวัแทนแทนกรรมการสถานศึกษา/
ผูป้กครอง  จ านวน 2 คน  ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา  จ านวน 1 คน  นกัวจิยั 3 คน  
ดงันั้น ผูร่้วมการประชุมกลุ่มยอ่ย  ในโรงเรียนภาคีเครือข่าย จ านวน 10 คน   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั คือ  แบบการสัมภาษณ์   (Interview)  ใชศึ้กษา
สภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา จากตวัแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน  ตวัแทนครู   
ตวัแทนนกัเรียน  ตวัแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้กครอง ผูน้ าทอ้งถ่ิน  และสนทนากลุ่มยอ่ย  จาก
ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครูผูส้อน  ตวัแทนนกัเรียน  ตวัแทนแทนกรรมการสถานศึกษา  
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาและนกัวจิยั 3 คน   เก่ียวกบัแนวทางการสร้างความร่วมมือ
พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและเก็บขอ้มูลภาคสนาม    ซ่ึงผูว้จิยัด าเนิน 
การประสานส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานพื้นท่ีวจิยั  มีการเตรียมตวัเขา้สนามวจิยั เช่น การปฐมนิเทศ
นกัวจิยั การศึกษาสภาพขอ้มูลพื้นฐาน การเขา้สนามวจิยัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่น
ภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ด้านพืน้ที ่
 พื้นท่ีในการศึกษาเก่ียวกบั บริบทโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว และ
ภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อก าหนดพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ โรงเรียนตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว  
 ด้านเน้ือหา 
 การศึกษาบริบทโรงเรียนตามแนวชายแดนครอบคลุมเน้ือหา  สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเหมือน ความต่างและการปรับปรนวฒันธรรม วถีิชีวติแบบเครือญาติ
ของประชาชนตามแนวชายแดน บริบททางการศึกษาในมิติวฒันธรรม 
 การศึกษาความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่นภาคีเครือข่าย
อุดมศึกษา  ครอบคลุมเน้ือหา ความร่วมมือแบบทางการท่ีมีธรรมเนียมปฏิบติัระหวา่งหน่วยงานทาง
การศึกษา  ความร่วมมือแบบทอ้งถ่ินท่ีมีวฒันธรรมประเพณีเป็นแนวปฏิบติั ความร่วมมือเชิง
เครือข่ายจากอดีตถึงปัจจุบนั  ความร่วมมือพฒันาการศึกษาระหวา่งอุดมศึกษาและโรงเรียนตามแนว
ชายแดน  ความร่วมมือภายใตก้รอบนโยบายทางการศึกษาของรัฐ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ทราบถึงสภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย -ลาว  ผ่านภาคีเครือข่าย
อุดมศึกษา 
 2.  ไดแ้นวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา 
 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ นอกจากการศึกษาเอกสารแลว้ยงัเนน้การวจิยั
ภาคสนาม  และวธีิการวจิยัโดยการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group)  ดงันั้น การก าหนดผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัในการศึกษาบริบทโรงเรียนตามแนวชายแดนและความร่วมมือพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย 
ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ  จ านวน 9 คน ตวัแทนจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 คน  
ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน  จ านวน  9  คน ตวัแทนครู  จ  านวน 27 คนตวัแทนนกัเรียน จ านวน 9 คน  
ตวัแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้กครอง/ ผูน้ าทอ้งถ่ิน   จ านวน 10  คน  รวมทั้งส้ิน 65  คน และวธีิการ
วจิยัโดยการประชุมกลุ่มยอ่ย   ในการศึกษาความร่วมพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูแ้ทน  จ านวน 1 คน  ตวัแทน
ครูผูส้อน  จ านวน 2 คน  ตวัแทนนกัเรียน  จ านวน 2 คน  ตวัแทนแทนกรรมการสถานศึกษา/
ผูป้กครอง  จ านวน 2 คน  ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา  จ านวน 1 คน  นกัวจิยั 3 คน  
ดงันั้น ผูร่้วมการประชุมกลุ่มยอ่ย  ในโรงเรียนภาคีเครือข่าย จ านวน 10 คน   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั คือ  แบบการสัมภาษณ์   (Interview)  ใชศึ้กษา
สภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา จากตวัแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน  ตวัแทนครู   
ตวัแทนนกัเรียน  ตวัแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้กครอง ผูน้ าทอ้งถ่ิน  และสนทนากลุ่มยอ่ย  จาก
ตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครูผูส้อน  ตวัแทนนกัเรียน  ตวัแทนแทนกรรมการสถานศึกษา  
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาและนกัวจิยั 3 คน   เก่ียวกบัแนวทางการสร้างความร่วมมือ
พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและเก็บขอ้มูลภาคสนาม    ซ่ึงผูว้จิยัด าเนิน 
การประสานส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานพื้นท่ีวจิยั  มีการเตรียมตวัเขา้สนามวจิยั เช่น การปฐมนิเทศ
นกัวจิยั การศึกษาสภาพขอ้มูลพื้นฐาน การเขา้สนามวจิยัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
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การแนะน าตวั  การสร้างความสัมพนัธ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามประเด็นการศึกษา ไดแ้ก่ 
การศึกษาประเด็นเก่ียวกบั บริบทโรงเรียนภาคีเครือข่ายตามแนวชายแดนและประเด็นความร่วมมือ
พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย – ลาวผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและแนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย- 
ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปดว้ยวธีิการแบบอุปนยั มีหลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  พิจารณาขอ้มูล จากการเก็บโดยการบนัทึกสนาม จากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
  2.  ตรวจสอบขอ้มูลในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล  พร้อมทั้งมีการตีความเบ้ืองตน้ท่ี
อาศยัแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายทางสังคม ความร่วมมือพฒันาการศึกษา  เป็นการสร้างสมมติฐาน
ชัว่คราว 
  3.  ตีความขอ้มูลและสร้างขอ้สรุปจากปรากฏการณ์ขอ้มูลสนาม   เม่ือเก็บขอ้มูลได้
ครบถว้นแลว้วิเคราะห์และสังเคราะห์จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผล  วธีิการ
วเิคราะห์ท่ีน าขอ้มูลเชิงรูปธรรมมาสรุปใหเ้ป็นนามธรรม โดยพิจารณาจากลกัษณะร่วมท่ีพบและ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนของการวจิยั และตามประสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือ 
สภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาและแนวทาง 
การสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา โดย
การตีความ และสร้างขอ้สรุปภายใตแ้นวคิดทฤษฎี  น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของ
การพรรณนาวิเคราะห์   
 
ผลการวจัิย   
 บริบทพื้นท่ีตามแนวชายแดนไทย – ลาว ของจงัหวดัอุบลราชธานีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเรียกวา่ 
แอ่งโคราช โดยสูงจากระดบัน ้าทะเลเฉล่ียประมาณ 68 เมตร ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นท่ีสูงต ่า เป็นท่ี
ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวนัออกมีแม่น ้าโขง เป็นแนวเขตกั้นจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อระหวา่งจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา  จงัหวดัอุบลราชธานี   บริบทของโรงเรียน

 
 

ตามแนวชายแดนไทย – ลาว   เป็นโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนตามแนวตะเขบ็ชายแดนไทย – ลาว และเป็นโรงเรียนประถม 
มธัยมประจ าอ าเภอ ท่ีจะตอ้งใหบ้ริการในเขตพื้นท่ีบริการ และใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในดา้น
สังคม วฒันธรรม ตลอดจนประเพณีต่างๆ ท่ี ชุมชนจดัข้ึน ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียนคือ
นกัเรียนยากจนและขาดแคลนทรัพยากร เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ   จึงหวงัใหมี้เครือข่ายภาคีจาก
ส่วนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยเหลือทั้งดา้นวธีิการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ตาม
ภูมิศาสตร์และศกัยภาพของเด็ก ทั้งดา้นมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลกัสูตร ต าราเรียน คู่มือครู 
นวตักรรม การใชเ้ครือข่ายการเรียนรู้ผา่นนวตักรรมทางไกลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามแนวชายแดนยงัคงจดัการศึกษายดึตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ คือ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับ
ประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามแนวชายแดนยงัประสบปัญหาหลากหลาย
เน่ืองจากความยากจนของคนในพื้นท่ี ความแตกต่างทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเขา้ถึง
สวสัดิการของรัฐ ขาดการสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ดงันั้นการพฒันารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  ท่ีมีการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนให้นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง และพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาจจะเป็นในรูปแบบของการจดัอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ โดยทีมวทิยากร
คุณภาพจากมหาวทิยาลยั ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์  มีการจดัค่ายอาสา  มีการแจกของอุปกรณ์กีฬา 
หรือ อุปกรณ์การเรียน ระยะยาวตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมทุกปี มหาวทิยาลยัควรจดัใหมี้โควตาให้
นกัเรียน และควรส่งนกัศึกษาไปฝึกสอนตามโรงเรียนห่างไกลตามแนวชายแดนอยา่งทัว่ถึง  
 แนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่นภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา พบวา่  ตอ้งมีการประสานความร่วมมือ มีการส่งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูไปยงัโรงเรียนตามแนวชายแดน  มหาวทิยาลยัตอ้งมีการจดัโครงการต่างๆ และด าเนินการ
จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั    เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายการพฒันาร่วมกนั
และท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่าย แนวทางในการพฒันานั้นตอ้งอาศยัความรู้จากหลายฝ่าย เช่น 
ผูน้ าในระดบันโยบาย  ผูท้รงภูมิปัญญา เป็นตน้  การพฒันาความร่วมมือใหเ้กิดย ัง่ยนืนั้นควรจดัตั้ง
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การแนะน าตวั  การสร้างความสัมพนัธ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามประเด็นการศึกษา ไดแ้ก่ 
การศึกษาประเด็นเก่ียวกบั บริบทโรงเรียนภาคีเครือข่ายตามแนวชายแดนและประเด็นความร่วมมือ
พฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย – ลาวผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและแนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย- 
ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปดว้ยวธีิการแบบอุปนยั มีหลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  พิจารณาขอ้มูล จากการเก็บโดยการบนัทึกสนาม จากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
  2.  ตรวจสอบขอ้มูลในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล  พร้อมทั้งมีการตีความเบ้ืองตน้ท่ี
อาศยัแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายทางสังคม ความร่วมมือพฒันาการศึกษา  เป็นการสร้างสมมติฐาน
ชัว่คราว 
  3.  ตีความขอ้มูลและสร้างขอ้สรุปจากปรากฏการณ์ขอ้มูลสนาม   เม่ือเก็บขอ้มูลได้
ครบถว้นแลว้วิเคราะห์และสังเคราะห์จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผล  วธีิการ
วเิคราะห์ท่ีน าขอ้มูลเชิงรูปธรรมมาสรุปใหเ้ป็นนามธรรม โดยพิจารณาจากลกัษณะร่วมท่ีพบและ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนของการวจิยั และตามประสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือ 
สภาพการจดัการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว  ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาและแนวทาง 
การสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผา่นภาคีเครือข่ายอุดมศึกษา โดย
การตีความ และสร้างขอ้สรุปภายใตแ้นวคิดทฤษฎี  น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของ
การพรรณนาวิเคราะห์   
 
ผลการวจัิย   
 บริบทพื้นท่ีตามแนวชายแดนไทย – ลาว ของจงัหวดัอุบลราชธานีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเรียกวา่ 
แอ่งโคราช โดยสูงจากระดบัน ้าทะเลเฉล่ียประมาณ 68 เมตร ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นท่ีสูงต ่า เป็นท่ี
ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวนัออกมีแม่น ้าโขง เป็นแนวเขตกั้นจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อระหวา่งจงัหวดัอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชา  จงัหวดัอุบลราชธานี   บริบทของโรงเรียน

 
 

ตามแนวชายแดนไทย – ลาว   เป็นโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนตามแนวตะเขบ็ชายแดนไทย – ลาว และเป็นโรงเรียนประถม 
มธัยมประจ าอ าเภอ ท่ีจะตอ้งใหบ้ริการในเขตพื้นท่ีบริการ และใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในดา้น
สังคม วฒันธรรม ตลอดจนประเพณีต่างๆ ท่ี ชุมชนจดัข้ึน ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียนคือ
นกัเรียนยากจนและขาดแคลนทรัพยากร เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ   จึงหวงัใหมี้เครือข่ายภาคีจาก
ส่วนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยเหลือทั้งดา้นวธีิการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ตาม
ภูมิศาสตร์และศกัยภาพของเด็ก ทั้งดา้นมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลกัสูตร ต าราเรียน คู่มือครู 
นวตักรรม การใชเ้ครือข่ายการเรียนรู้ผา่นนวตักรรมทางไกลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามแนวชายแดนยงัคงจดัการศึกษายดึตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ คือ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับ
ประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามแนวชายแดนยงัประสบปัญหาหลากหลาย
เน่ืองจากความยากจนของคนในพื้นท่ี ความแตกต่างทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ สภาพสงัคม การเขา้ถึง
สวสัดิการของรัฐ ขาดการสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ดงันั้นการพฒันารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  ท่ีมีการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนให้นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง และพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาจจะเป็นในรูปแบบของการจดัอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ โดยทีมวทิยากร
คุณภาพจากมหาวทิยาลยั ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์  มีการจดัค่ายอาสา  มีการแจกของอุปกรณ์กีฬา 
หรือ อุปกรณ์การเรียน ระยะยาวตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมทุกปี มหาวทิยาลยัควรจดัใหมี้โควตาให้
นกัเรียน และควรส่งนกัศึกษาไปฝึกสอนตามโรงเรียนห่างไกลตามแนวชายแดนอยา่งทัว่ถึง  
 แนวทางการสร้างความร่วมมือพฒันาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผา่นภาคี
เครือข่ายอุดมศึกษา พบวา่  ตอ้งมีการประสานความร่วมมือ มีการส่งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูไปยงัโรงเรียนตามแนวชายแดน  มหาวทิยาลยัตอ้งมีการจดัโครงการต่างๆ และด าเนินการ
จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั    เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายการพฒันาร่วมกนั
และท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่าย แนวทางในการพฒันานั้นตอ้งอาศยัความรู้จากหลายฝ่าย เช่น 
ผูน้ าในระดบันโยบาย  ผูท้รงภูมิปัญญา เป็นตน้  การพฒันาความร่วมมือให้เกิดย ัง่ยนืนั้นควรจดัตั้ง
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องคก์รกลางท่ีทุกฝ่ายใหก้ารยอมรับและพฒันาร่วมกนั   การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน เช่น การส่ง
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์มาใหค้วามรู้กบันกัเรียน  การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  ตอ้งมี 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนร่วมกนั พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเป็นหลกัในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ผา่นการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตร  
การพฒันากิจกรรมและความเคล่ือนไหวทางการศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานเพื่อ 
การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนตามแนว
ชายแดน สร้างมาตรการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหมี้มาตรฐานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ    ทั้งน้ีความร่วมมือตอ้งขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึนเพื่อ
แลกเปล่ียนทรัพยากรโดยน าเทคโนโลยมีาเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบติังานโดยการสร้างรูปแบบการประเมินการร่วมกนั    
 
อภิปรายผล 
 สภาพปัญหาตามแนวชายแดนเกิดจากกระแสของโลกาภิวฒัน์ท าใหมี้ความหลากหลาย 
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนเกิดจากความไม่เท่าเทียมของรายไดท่ี้กระจายระหวา่งภูมิภาคก็เพิ่ม
มากข้ึน ปัญหาทางวฒันธรรม เกิดจากการไดรั้บวทิยาการสมยัใหม่ต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อชาวบา้น
เป็นอนัมาก คนในชุมชนยงัขาดศกัยภาพปัญหาดา้นกฎหมายเพราะประชาชนส่วนมากยงัไม่รู้
กฎหมายเบ้ืองตน้ส่วนผูท่ี้รู้กฎหมายส่วนมากจะเป็นผูน้ าชาวบา้นและขา้ราชการ ความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนตามแนวชายแดนกบัสถาบนัอุดมศึกษานั้นไม่ค่อยเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการจดัการศึกษาคนละรูปแบบ  ซ่ึงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอิงตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ เป็นหลกั  ท าใหค้วามร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรเกิดข้ึนล าบาก  ทั้งน้ีจากขอ้
คน้พบของทางโรงเรียนเรียนท่ีตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัร่วมพฒันาหลกัสูตรระยะสั้นในการพฒันา
บุคลากร และพฒันาศกัยภาพนกัเรียนถือวา่เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการร่วมมือกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (Pongjan, 2010) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ไดก้ าหนด 
ปัญหาดา้นการศึกษา ไดจ้ดัท าแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชนในการพฒันา 
การศึกษา  แต่เกือบคร่ึงไม่ไดห้าวธีิการด าเนินการศึกษา  และบางส่วนไม่ไดก้  าหนดเป้าหมายของ 

 
 

การวางแผน  ไม่ไดส้นบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวางแผน  ส าหรับการประสานงาน  ส่วนใหญ่ได้
มีการช่วยเหลือประสานงานระหวา่งหน่วยงานกบัชุมชน สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนกบัชุมชนในพื้นท่ี  แต่เกินคร่ึงไม่ไดจ้ดัใหมี้การประสานงานท าหนา้ท่ี
แทนผูบ้ริหาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  (Kuntiworapun, 2012) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแจห่้ม จงัหวดั
ล าปาง  ผลการศึกษา พบวา่ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอแจห่้ม ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบัคือ ดา้นความร่วมมือ ดา้น
การท างานร่วมกนั ดา้นการประเมินผล ดา้นการประสานงาน และ ดา้นการวางแผน  และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Wiroonphan, 2012) ไดศึ้กษาการมี  ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา  พบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจดั
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ดา้นการพฒันาส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ดา้น
วางแผนจดัการศึกษา และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ แนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ คือ ควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายใหเ้ป็นปัจจุบนั ครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใหก้บัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ควร
เป็นกิจกรรมท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
(Phongjan, 2012)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี พบวา่ระดบัการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเชียงคา
จงัหวดัพะเยา ทุกดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงลาดบัค่าเฉล่ียจาก
ระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัมากไปหานอ้ย สูงสุดคือ ดา้นการท างานร่วมกนัระดบัการมีส่วนร่วม
มาก รองลงมา ดา้นความร่วมมือระดบัการมีส่วนร่วมมาก รองลงมา ดา้นการประเมินผลระดบั 
การมีส่วนร่วมมาก รองลงมา ดา้นการประสานงานระดบัการมีส่วนร่วมมาก และนอ้ยท่ีสุด ดา้น 
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องคก์รกลางท่ีทุกฝ่ายใหก้ารยอมรับและพฒันาร่วมกนั   การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน เช่น การส่ง
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์มาใหค้วามรู้กบันกัเรียน  การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  ตอ้งมี 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนร่วมกนั พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเป็นหลกัในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ผา่นการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตร  
การพฒันากิจกรรมและความเคล่ือนไหวทางการศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานเพื่อ 
การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนตามแนว
ชายแดน สร้างมาตรการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหมี้มาตรฐานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ    ทั้งน้ีความร่วมมือตอ้งขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึนเพื่อ
แลกเปล่ียนทรัพยากรโดยน าเทคโนโลยมีาเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบติังานโดยการสร้างรูปแบบการประเมินการร่วมกนั    
 
อภิปรายผล 
 สภาพปัญหาตามแนวชายแดนเกิดจากกระแสของโลกาภิวฒัน์ท าใหมี้ความหลากหลาย 
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนเกิดจากความไม่เท่าเทียมของรายไดท่ี้กระจายระหวา่งภูมิภาคก็เพิ่ม
มากข้ึน ปัญหาทางวฒันธรรม เกิดจากการไดรั้บวทิยาการสมยัใหม่ต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อชาวบา้น
เป็นอนัมาก คนในชุมชนยงัขาดศกัยภาพปัญหาดา้นกฎหมายเพราะประชาชนส่วนมากยงัไม่รู้
กฎหมายเบ้ืองตน้ส่วนผูท่ี้รู้กฎหมายส่วนมากจะเป็นผูน้ าชาวบา้นและขา้ราชการ ความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนตามแนวชายแดนกบัสถาบนัอุดมศึกษานั้นไม่ค่อยเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการจดัการศึกษาคนละรูปแบบ  ซ่ึงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอิงตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ เป็นหลกั  ท าใหค้วามร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรเกิดข้ึนล าบาก  ทั้งน้ีจากขอ้
คน้พบของทางโรงเรียนเรียนท่ีตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัร่วมพฒันาหลกัสูตรระยะสั้นในการพฒันา
บุคลากร และพฒันาศกัยภาพนกัเรียนถือวา่เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการร่วมมือกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (Pongjan, 2010) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ไดก้ าหนด 
ปัญหาดา้นการศึกษา ไดจ้ดัท าแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชนในการพฒันา 
การศึกษา  แต่เกือบคร่ึงไม่ไดห้าวธีิการด าเนินการศึกษา  และบางส่วนไม่ไดก้  าหนดเป้าหมายของ 

 
 

การวางแผน  ไม่ไดส้นบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวางแผน  ส าหรับการประสานงาน  ส่วนใหญ่ได้
มีการช่วยเหลือประสานงานระหวา่งหน่วยงานกบัชุมชน สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนกบัชุมชนในพื้นท่ี  แต่เกินคร่ึงไม่ไดจ้ดัใหมี้การประสานงานท าหนา้ท่ี
แทนผูบ้ริหาร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  (Kuntiworapun, 2012) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแจห่้ม จงัหวดั
ล าปาง  ผลการศึกษา พบวา่ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอแจห่้ม ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบัคือ ดา้นความร่วมมือ ดา้น
การท างานร่วมกนั ดา้นการประเมินผล ดา้นการประสานงาน และ ดา้นการวางแผน  และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Wiroonphan, 2012) ไดศึ้กษาการมี  ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา  พบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจดั
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ดา้นการพฒันาส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ดา้น
วางแผนจดัการศึกษา และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ แนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ คือ ควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายใหเ้ป็นปัจจุบนั ครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใหก้บัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ควร
เป็นกิจกรรมท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
(Phongjan, 2012)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี พบวา่ระดบัการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายในการพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเชียงคา
จงัหวดัพะเยา ทุกดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงลาดบัค่าเฉล่ียจาก
ระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัมากไปหานอ้ย สูงสุดคือ ดา้นการท างานร่วมกนัระดบัการมีส่วนร่วม
มาก รองลงมา ดา้นความร่วมมือระดบัการมีส่วนร่วมมาก รองลงมา ดา้นการประเมินผลระดบั 
การมีส่วนร่วมมาก รองลงมา ดา้นการประสานงานระดบัการมีส่วนร่วมมาก และนอ้ยท่ีสุด ดา้น 
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การวางแผนระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง ตามลาดบั จากการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะพบวา่
ควรมีการวางแผนล่วงหนา้ในการจดักิจกรรม มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและมา
ปฏิบติังานตรงเวลา 
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ศึกษาวจิยัเอกสารและการทบทวนพฒันาการหลกัสูตรการศึกษาไทย ควบคู่กบัการศึกษาอยา่ง
เช่ือมโยงบริบททางสังคมการเมืองเศรษฐกิจไทย บทความน้ีไดข้อ้คน้พบวา่ หลกัสูตรพุทธศาสนา
เกิดข้ึนอยา่งเช่ือมโยงกบับริบทการต่อสู้ทางอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกบัอุดมการณ์สังคม
นิยมคอมมิวนิสต ์ซ่ึงรัฐไทยและชาติพนัธมิตรมีความพยายามอยา่งยิง่ในการสกดักั้นอุดมการณ์
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ในประชาธิปไตยและเกรงกลวัภยัคอมมิวนิสตน์ัน่เอง 
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Abstract 

This paper aims to study: how was Buddhist Curriculum in Thai Education found in Thai 
education system that took place in the curriculum in B.E.2521 based on the methodology of 
documentary research and review of Thai curriculum development in addition, to the terms, 
conditions, and contexts, it was found that Buddhist curriculum development had been connect to 
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Abstract 

This paper aims to study: how was Buddhist Curriculum in Thai Education found in Thai 
education system that took place in the curriculum in B.E.2521 based on the methodology of 
documentary research and review of Thai curriculum development in addition, to the terms, 
conditions, and contexts, it was found that Buddhist curriculum development had been connect to 
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linked to the ideological, liberal, democratic and communist socialist ideology against Communist 
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The Buddhist curriculum is the one important tool to establish Thai civics committed to democracy 
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บทน า 

เม่ือกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย พระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 (สมยัรัชกาลท่ี 
6) นบัเป็นหมุดหมายแรกในการจดัการการศึกษาไทยอยา่งเป็นระบบแบบแผน โดยมีการเปิดโอกาส
ใหร้าษฎรไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งทัว่ถึง จากนั้นระบบการศึกษาไทย
ไดด้ ารงและพฒันามาตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปี โดยเฉพาะในรอบ 50 กวา่ปีท่ีผา่นมา มีการ
พฒันาหลกัสูตรการศึกษาของไทย 4 คร้ัง ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 2) หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 (และหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) 3) หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2544 และ 4) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดว้า่ การพฒันา
หลกัสูตร 2 คร้ังแรกเกิดข้ึนในช่วงบริบทสงครามเยน็ (ประมาณทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520) 
เป็นส าคญั  

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง ในช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 เป็นหว้งเวลาแห่ง
สงครามเยน็ เวทีแห่งความขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยท่ีมี
สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า กบัฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ี์น าโดยสหภาพโซเวยีต ความขดัแยง้ของ 2 
ขั้วอุดมการณ์ดงักล่าวน าไปสู่สงครามตวัแทน (proxy war) ในดินแดนต่างๆ ทัว่โลก เช่น สงคราม
คาบสมุทรเกาหลี สงครามเวียดนาม รวมถึงความขดัแยง้รุนแรงในหลายประเทศ ดงัเช่นกรณีประเทศ
ไทยท่ีรัฐไทยเลือกเป็นพนัธมิตรกบัฝ่ายเสรีประชาธิปไตยไดต่้อสู้กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ
ไทย (พคท.) บริเวณชายแดนรอบรัฐ และใหก้ารสนบัสนุนกองทพัอเมริกาในปฏิบติัการรบใน
เวยีดนามและในลาว เช่น การส่งทหารร่วมรบ และการสนบัสนุนจดัตั้งฐานทพัหลายแห่งในไทย  

ในดา้นหน่ึง ผลสงครามเยน็ไดเ้ปล่ียนแปลงทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของรัฐไทยอยา่งกวา้งขวาง อาทิเช่น การเกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2504 ส่งผลสืบเน่ืองถึงการกระจายการพฒันาเศรษฐกิจและขยายอ านาจรัฐไปสู่ภูมิภาค 
การเกิดข้ึนของมหาวทิยาลยัส่วนภูมิภาค เช่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
การเคล่ือนยา้ยประชากรเขา้สู่เมืองใหญ่เพื่อแสวงหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ เช่นเดียวกบั
มิติทางการศึกษาท่ีรัฐไทยพยายามพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ
ในหว้งเวลาและบริบทสงครามเยน็ดงักล่าว ดงันั้น ในการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาแต่ละคร้ัง 
นอกจากจะสะทอ้นทิศทางและความมุ่งหมายของรัฐไทยในการพฒันาคน (ตั้งแต่ระดบัเยาวชน) เพื่อ
น าไปสู่การเป็นก าลงัของประเทศชาติแลว้ การเกิดข้ึนของหลกัสูตรยงัสะทอ้นยอ้นถึงท่ีมาของ
หลกัสูตรวา่เกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ในยคุนั้นๆ ดว้ย กรณี 
การเกิดหลกัสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2503 และหลกัสูตรการศึกษาในปี พ.ศ. 2521 จึงไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่ง
โดดเด่ียว หากแต่เกิดข้ึนโดยแรงผลกัดนัของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยอนัมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า  

บทความน้ี ประสงคฉ์ายภาพช่วงการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ไปสู่
หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 อนัมีนยัส าคญัของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเป็นแรงขบัเคล่ือนของ
การปรับเปล่ียนหลกัสูตร โดยบทความน้ีจะเสนอ “ก าเนิดหลกัสูตรพระพุทธศาสนาในระบบ
การศึกษาไทย” ในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ.  2521 เป็นกรณีตวัอยา่ง เน่ืองจากหลกัสูตรพระพุทธ
ศาสนาไดถู้กด าริริเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ซ่ึงยอ่มเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจในทางวชิาการวา่ หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัศาสนาท่ีกล่าวถึงความ “สะอาด สวา่ง สงบ” ไดเ้กิดข้ึน
บนเปลวเพลิงและเถา้ถ่านของสงครามความขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกบั
อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตไ์ดอ้ยา่งไร ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะใชแ้นวคิด “ปฏิบติันิยม” (pragmatism) 
ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นกัปรัชญาการศึกษาชาวอเมริกนัและแนวคิดปรัชญาการศึกษาของ
สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคนส าคญัของไทย เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาน้ี 

 
วธีิด าเนินการศึกษา  

บทความน้ีใชก้ารวจิยัเอกสารเป็นวธีิศึกษาหลกั โดยเป็นเอกสารหนงัสือ บทความวชิาการ 
และสารสนเทศออนไลน์ การเขา้ร่วมสัมมนา100 ปี จอห์น ดิวอ้ี กบัการศึกษาไทย ศึกษาบริบททาง
สังคมไทยและสังคมโลกในช่วงท่ีประเทศไทยไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
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อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตไ์ดอ้ยา่งไร ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะใชแ้นวคิด “ปฏิบติันิยม” (pragmatism) 
ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นกัปรัชญาการศึกษาชาวอเมริกนัและแนวคิดปรัชญาการศึกษาของ
สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคนส าคญัของไทย เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาน้ี 

 
วธีิด าเนินการศึกษา  

บทความน้ีใชก้ารวจิยัเอกสารเป็นวธีิศึกษาหลกั โดยเป็นเอกสารหนงัสือ บทความวชิาการ 
และสารสนเทศออนไลน์ การเขา้ร่วมสัมมนา100 ปี จอห์น ดิวอ้ี กบัการศึกษาไทย ศึกษาบริบททาง
สังคมไทยและสังคมโลกในช่วงท่ีประเทศไทยไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
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รวมถึงเอกสารของเหล่าลูกศิษยข์องศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรีท่ีเขียนข้ึนจากแนวคิด “พิพฒันา
การนิยม”และใชแ้นวคิดทางสังคมศาสตร์วา่ดว้ย “ปฏิบติันิยม” (pragmatism) เป็นกรอบในการ
วเิคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 
สงครามเยน็และระบบการศึกษาของไทย 

ความขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกบัสังคมนิยมคอมมิวนิสตส่์งผล 
ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงไปทัว่โลก สงครามกลางเมือง สงครามแบ่งแยกดินแดน ความขดัแยง้ 
ทางการเมืองภายในแต่ละประเทศ และการทุ่มงบประมาณในดา้นต่างๆ เช่น การส ารวจอวกาศ  
การสนบัสนุนการพฒันาประเทศพนัธมิตร คือตวัอยา่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั  

สงครามเยน็ 
ส าหรับรัฐไทยในหว้งบริบทสงครามเยน็ช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 การเกิด

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2504 เป็นฉบบัแรก นบัเป็นรูปธรรมท่ีท าให้
โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งมโหฬาร ความเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลมา
จากการสนบัสนุนของประเทศฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย (น าโดยสหรัฐอเมริกา) ท่ีมีต่อรัฐไทยอยา่ง
มากในฐานะท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการสกดักั้นการแพร่ขยายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ท่ี
คืบเคล่ือนเขา้มาจากประเทศอินโดจีน (เวยีดนามและลาว) ตามความเช่ือทฤษฎี “โดมิโน” ขณะท่ี
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเองก็ใชป้ฏิบติัการ “ป่าลอ้มเมือง” ตามบริเวณชายแดนรัฐไทย
รณรงคใ์หช้าวนาร่วมต่อสู้กบัรัฐบาลทหารส่วนกลาง นอกจากวธีิการทางสงครามแลว้ ฝ่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเห็นวา่การพฒันาเศรษฐกิจจะเป็น 
การกุมใจมวลชนคนไทยให้ต่อตา้นคอมมิวนิสตร่์วมกบัรัฐและพนัธมิตรได ้ 

ผลของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัแรก ท าใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยได้
เปล่ียนจากเกษตรแบบยงัชีพสู่เกษตรเชิงพาณิช เกิดภาคอุสาหกรรมจากการลงทุนต่างชาติ 
(โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น) กรุงเทพเร่ิมกลายเป็นมหานครท่ีเตม็ไปดว้ยตึกสูง รถยนต ์และ
มลพิษ เกิดเมืองใหญ่ตามหวัเมือง เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก หาดใหญ่ เม่ือโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจแปรเปล่ียน โครงสร้างทางสังคมก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่ง
กา้วกระโดด ผูค้นหลัง่ไหลเขา้สู่เมืองใหญ่ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางการศึกษา น ามาสู่การเกิดชนชั้นกลางท่ีมีการศึกษาและรับเอาความคิดแบบตะวนัตกอนั
ทนัสมยั ดา้นวฒันธรรมเองก็เปล่ียนแปลงจากไทยแบบดั้งเดิม รสนิยม การแต่งกาย บทเพลง วถีิการ

ใชชี้วติ ไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกท่ีเขา้มาพร้อมกบัการพฒันาเป็นอยา่งมาก (Wyatt, 2003; Baker & 
Phongpaichit, 2014) บทเพลง สุรพล สมบติัเจริญ น่าจะสะทอ้นภาพสังคมเมืองไทยภายใตร่้มเงาของ
สงครามเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น เสียวไส้ ของปลอม อีสานต่ืนกรุง สนุกเกอร์ ป่าซาง ดรรชนีไฉไล คน
ใตใ้จซ่ือ เบ่ิงโขง เสียงเรียกจากหนุ่มไทย เขาพระวหิาร ฯลฯ เน้ือหาเตม็ไปดว้ยการบรรยายถึงความ
เจริญของกรุงเทพ การจราจร แทก็ซ่ี สถานบนัเทิง ค่านิยมหญิงชายรุ่นใหม่ท่ีเอาอยา่งตะวนัตก การ
ท่องไปในหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา รวมถึงการบรรยายความรู้สึกของทหาร
ท่ีพลดัถ่ินเพื่อปกป้องแดนไทย หรือแมแ้ต่การเสนอบทเพลงต่อตา้นจกัรวรรดิฝร่ังเศสกรณีเขาพระ
วหิาร เป็นตน้ เป็นตน้วา่ เพลง “เสียวไส้” และเพลง “ของปลอม” บรรยายถึงสังคมเมืองกรุงท่ีมีรถลา
วิง่พล่าน หญิงสาวแต่งตวัทนัสมยัวาบวามจนผูช้ายตอ้งเสียวไส้ หรือเพลง “สนุกเกอร์ ” และ “อีสาน
ต่ืนกรุง” ท่ีเสียงลูกคู่ในเพลงพูดเป็นภาษาอีสานสะทอ้นการเขา้มาเป็นแรงงานในเมืองกรุงของชาว
อีสาน ขณะท่ีเพลง “ป่าซาง” “ดรรชนีไฉไล” “คนใตใ้จซ่ือ” กล่าวถึงการท่องเท่ียวหวัเมืองใหญ่ท่ีมี
นยัยะถึงความเจริญท่ีเร่ิมขยายไป และเหนือกวา่นั้น เพลงของสุรพลยงักล่าวถึงการเมืองการทหาร 
เช่น เพลง “เสียงเรียกจากหนุ่มไทย” พูดถึงความรู้สึกของทหารท่ีพลดัถ่ินเพื่อปกป้องแดนไทย และ
เพลง “เขาพระวหิาร” เสนอเน้ือหาต่อตา้นจกัรวรรดิฝร่ังเศสกรณีเขาพระวหิาร เพลง “ฟลอร์เฟ่ืองฟ้า”
ของสุนทราภรณ์ ท่ีกล่าวถึงความศิวไิลของเมืองกรุง  “..คร่ันคร้ืน ดัง่เพลง สวรรค ์วมิานคนธรรพ์
หลัน่ฟ้ามาใกล ้เทพบุตรนางฟ้าไทย โอบกอดกนัพล้ิวไป พล้ิวไป พร้อมกบั เสียงเพลง” แสดงใหเ้ห็น
ถึงอิทธิพลวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเขา้มาสู่ประเทศไทยอยา่งชดัเจน 

 
ทีม่า: http://topicstock.pantip.com 

ภาพท่ี 1: กองบญัชาการฝงูบินท่ี 432 อุดรธานีในช่วงสงครามเวยีดนาม 
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รวมถึงเอกสารของเหล่าลูกศิษยข์องศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรีท่ีเขียนข้ึนจากแนวคิด “พิพฒันา
การนิยม”และใชแ้นวคิดทางสังคมศาสตร์วา่ดว้ย “ปฏิบติันิยม” (pragmatism) เป็นกรอบในการ
วเิคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 
สงครามเยน็และระบบการศึกษาของไทย 

ความขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกบัสังคมนิยมคอมมิวนิสตส่์งผล 
ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงไปทัว่โลก สงครามกลางเมือง สงครามแบ่งแยกดินแดน ความขดัแยง้ 
ทางการเมืองภายในแต่ละประเทศ และการทุ่มงบประมาณในดา้นต่างๆ เช่น การส ารวจอวกาศ  
การสนบัสนุนการพฒันาประเทศพนัธมิตร คือตวัอยา่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั  

สงครามเยน็ 
ส าหรับรัฐไทยในหว้งบริบทสงครามเยน็ช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 การเกิด

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2504 เป็นฉบบัแรก นบัเป็นรูปธรรมท่ีท าให้
โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งมโหฬาร ความเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลมา
จากการสนบัสนุนของประเทศฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย (น าโดยสหรัฐอเมริกา) ท่ีมีต่อรัฐไทยอยา่ง
มากในฐานะท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการสกดักั้นการแพร่ขยายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ท่ี
คืบเคล่ือนเขา้มาจากประเทศอินโดจีน (เวยีดนามและลาว) ตามความเช่ือทฤษฎี “โดมิโน” ขณะท่ี
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเองก็ใชป้ฏิบติัการ “ป่าลอ้มเมือง” ตามบริเวณชายแดนรัฐไทย
รณรงคใ์หช้าวนาร่วมต่อสู้กบัรัฐบาลทหารส่วนกลาง นอกจากวธีิการทางสงครามแลว้ ฝ่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเห็นวา่การพฒันาเศรษฐกิจจะเป็น 
การกุมใจมวลชนคนไทยให้ต่อตา้นคอมมิวนิสตร่์วมกบัรัฐและพนัธมิตรได ้ 

ผลของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัแรก ท าใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยได้
เปล่ียนจากเกษตรแบบยงัชีพสู่เกษตรเชิงพาณิช เกิดภาคอุสาหกรรมจากการลงทุนต่างชาติ 
(โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น) กรุงเทพเร่ิมกลายเป็นมหานครท่ีเตม็ไปดว้ยตึกสูง รถยนต ์และ
มลพิษ เกิดเมืองใหญ่ตามหวัเมือง เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก หาดใหญ่ เม่ือโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจแปรเปล่ียน โครงสร้างทางสังคมก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่ง
กา้วกระโดด ผูค้นหลัง่ไหลเขา้สู่เมืองใหญ่ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางการศึกษา น ามาสู่การเกิดชนชั้นกลางท่ีมีการศึกษาและรับเอาความคิดแบบตะวนัตกอนั
ทนัสมยั ดา้นวฒันธรรมเองก็เปล่ียนแปลงจากไทยแบบดั้งเดิม รสนิยม การแต่งกาย บทเพลง วถีิการ

ใชชี้วติ ไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกท่ีเขา้มาพร้อมกบัการพฒันาเป็นอยา่งมาก (Wyatt, 2003; Baker & 
Phongpaichit, 2014) บทเพลง สุรพล สมบติัเจริญ น่าจะสะทอ้นภาพสังคมเมืองไทยภายใตร่้มเงาของ
สงครามเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น เสียวไส้ ของปลอม อีสานต่ืนกรุง สนุกเกอร์ ป่าซาง ดรรชนีไฉไล คน
ใตใ้จซ่ือ เบ่ิงโขง เสียงเรียกจากหนุ่มไทย เขาพระวหิาร ฯลฯ เน้ือหาเตม็ไปดว้ยการบรรยายถึงความ
เจริญของกรุงเทพ การจราจร แทก็ซ่ี สถานบนัเทิง ค่านิยมหญิงชายรุ่นใหม่ท่ีเอาอยา่งตะวนัตก การ
ท่องไปในหวัเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา รวมถึงการบรรยายความรู้สึกของทหาร
ท่ีพลดัถ่ินเพื่อปกป้องแดนไทย หรือแมแ้ต่การเสนอบทเพลงต่อตา้นจกัรวรรดิฝร่ังเศสกรณีเขาพระ
วหิาร เป็นตน้ เป็นตน้วา่ เพลง “เสียวไส้” และเพลง “ของปลอม” บรรยายถึงสังคมเมืองกรุงท่ีมีรถลา
วิง่พล่าน หญิงสาวแต่งตวัทนัสมยัวาบวามจนผูช้ายตอ้งเสียวไส้ หรือเพลง “สนุกเกอร์ ” และ “อีสาน
ต่ืนกรุง” ท่ีเสียงลูกคู่ในเพลงพูดเป็นภาษาอีสานสะทอ้นการเขา้มาเป็นแรงงานในเมืองกรุงของชาว
อีสาน ขณะท่ีเพลง “ป่าซาง” “ดรรชนีไฉไล” “คนใตใ้จซ่ือ” กล่าวถึงการท่องเท่ียวหวัเมืองใหญ่ท่ีมี
นยัยะถึงความเจริญท่ีเร่ิมขยายไป และเหนือกวา่นั้น เพลงของสุรพลยงักล่าวถึงการเมืองการทหาร 
เช่น เพลง “เสียงเรียกจากหนุ่มไทย” พูดถึงความรู้สึกของทหารท่ีพลดัถ่ินเพื่อปกป้องแดนไทย และ
เพลง “เขาพระวหิาร” เสนอเน้ือหาต่อตา้นจกัรวรรดิฝร่ังเศสกรณีเขาพระวหิาร เพลง “ฟลอร์เฟ่ืองฟ้า”
ของสุนทราภรณ์ ท่ีกล่าวถึงความศิวไิลของเมืองกรุง  “..คร่ันคร้ืน ดัง่เพลง สวรรค ์วมิานคนธรรพ์
หลัน่ฟ้ามาใกล ้เทพบุตรนางฟ้าไทย โอบกอดกนัพล้ิวไป พล้ิวไป พร้อมกบั เสียงเพลง” แสดงใหเ้ห็น
ถึงอิทธิพลวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเขา้มาสู่ประเทศไทยอยา่งชดัเจน 

 
ทีม่า: http://topicstock.pantip.com 

ภาพท่ี 1: กองบญัชาการฝงูบินท่ี 432 อุดรธานีในช่วงสงครามเวยีดนาม 
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ระบบการศึกษาของไทย 
ระบบการศึกษาไทยเร่ิมมีจุดเร่ิมตน้เม่ือเกือบ 100 ปีท่ีแลว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั ทรงตราพระราชบญัญติัประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 เพื่อให้ราษฎรไทยทุกคนไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งถัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรการศึกษาในยคุนั้นยงัไม่ไดก้  าหนดอยา่ง
ชดัเจน เป็นเพียงการเรียนตามต ารา ระบบการศึกษาไทยมีหลกัสูตรอยา่งอยา่งจดันบัตั้งแต่ทศวรรษ 
2500 เป็นตน้มา โดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาทั้งหมด 4 คร้ัง คือ 1) หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 2) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 (และหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 3) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 และ 4) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 โดย
สามารถสรุปลกัษณะของหลกัสูตรการศึกษาทั้ง 4 ช่วงไดด้งัน้ี  

1) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 
หลกัสูตรน้ีเป็นยคุท่ีเนน้ให้นกัเรียนมีทกัษะ 4 ดา้น พุทธิศึกษา จริยศึกษา หตัถศึกษา และ 

พลศึกษา โดยมุ่งเนน้การสอนรายวชิา การสอนของครูมีลกัษณะบอกเล่า เขียนบนกระดาน นกัเรียน
จะตอ้งเช่ือฟังครูเท่านั้น ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดเ้อง ส่วนการประเมินผลจะตดัสินเป็นร้อย
ละ นกัเรียนท่ีสอบผา่นคือผูท่ี้สอบไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ส่วนผูท่ี้สอบไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 50 
จะตอ้งเรียนซ ้ าชั้น เป็นการศึกษาแบบแพค้ดัออก 

2) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 
หลกัสูตรยคุน้ีมีจุดมมุ่งหมายท่ีชดัเจนในเร่ืองการจดัการศึกษาเพื่อสนองความตอ้งการ

ของสังคม เป็นหลกัสูตรแบบเนน้สาระท่ีเป็นความเป็นจริง (สารัตถนิยม) การเรียนการสอนมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (child-center) มีวชิาเลือกใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนดัและ
ความสนใจ อีกทั้งใชส่ื้อการสอนท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพสไลด ์ภาพยนตร์ เป็นตน้ ส่วนการวดัผลจะ
วดัผลเป็นรายจุดประสงค ์ ตดัสินผลการเรียนเป็นรายภาค แต่ละวชิามีผลการเรียน 4 3 2 1 0 น าผล
การเรียนแต่ละวชิาคูณดว้ยน ้ าหนกัของหน่วยการเรียน แลว้รวมหาค่ายเฉล่ีย 0 – 4 ไม่มีการเรียนซ ้ า
ชั้น หากสอบไม่ผา่นรายวชิาใดก็สามารถสอบซ่อมวชิานั้น 

3) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 
หลกัสูตรยคุน้ีพายามแกปั้ญหาส่วนท่ีพร่องไปไม่สมบูรณ์จากหลกัสูตรการศึกษา

พุทธศกัราช 2521 จึงมุ่งเนน้การก าหนดหลกัสูตรท่ีสามารถสะทอ้นสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
การจดัการเรียน 

การสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีรวมทั้งภาษาต่างประเทศ 
และประการส าคญัคือ การจดัท าหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างพื้นฐานทางการคิดวเิคราะห์ใหก้บัผูเ้รียน 

4) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 
หลกัสูตรยคุน้ีซ่ึงใชม้าจนถึงปัจจุบนั มุ่งเนน้การเพิ่มสมรรถส าคญัของผูเ้รียนและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน มีการก าหนดตวัช้ีวดัมาให ้เป็นการจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการเมือง ความเจริญกา้วหนา้ทาง
วทิยาการดา้นต่างๆ ของโลก และใหน้กัเรียนมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนั และร่วมมืออยา่ง
สร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ จุดหมายของหลกัสูตรจึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อขั้นท่ีสูงขั้น และประกอบอาชีพ(คู่มือหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
หลกัสูตรการศึกษาไทยภายใต้บริบทสงครามเยน็ 
กล่าวไดว้า่ผูน้  าโลกเสรีประชาธิปไตยอยา่งเช่นสหรัฐอเมริกาไดน้ าความเปล่ียนแปลงมาสู่

สยามประเทศอยา่งใหญ่หลวงทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม ในมิติวง
การศึกษาก็เช่นกนั รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยไดส้นบัสนุนใหทุ้นนกัศึกษาไปเรียนต่อท่ี
สหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 2490 จากจ านวนนกัศึกษาไทยท่ีจบจากอเมริกามีเพียงหลกัร้อยได้
เพิ่มข้ึนเป็นกวา่ 7 พนัคนในช่วงทศวรรษ 2520 (Baker & Phongpaichit, 2014) ผลผลิตทางการศึกษา
แบบอเมริกนัไดก้ลบัมารับใชรั้ฐไทยซ่ึงส่วนใหญ่คือภาคราชการ เช่นเดียวกบัภาคการศึกษา (โดย
กระทรวงศึกษาธิการ) ท่ีมีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาข้ึนอยา่งเป็นระบบเม่ือ พ.ศ. 2503 และสอดรับ
กบันโยบายการพฒันาประเทศตามแนวทางของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยประสงคใ์หร้ะบบการ
เรียนตามต าราตามแนวทางพระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ปรับเปล่ียนเป็นระบบการศึกษา
ท่ีสนองความตอ้งการของสังคมและบุคคลโดยสอดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครอง
ประเทศในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 และยิง่ทวคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมากข้ึนในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัอนัเขม้ขน้ของแนวคิด
อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยท่ีตอ้งการสกดักั้นอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ี์มีชยัเหนืออเมริกา
ในสงครามเวยีดนามในปี พ.ศ. 2518 



ROMMAYASAN 297Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ระบบการศึกษาของไทย 
ระบบการศึกษาไทยเร่ิมมีจุดเร่ิมตน้เม่ือเกือบ 100 ปีท่ีแลว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั ทรงตราพระราชบญัญติัประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 เพื่อให้ราษฎรไทยทุกคนไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งถัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรการศึกษาในยคุนั้นยงัไม่ไดก้  าหนดอยา่ง
ชดัเจน เป็นเพียงการเรียนตามต ารา ระบบการศึกษาไทยมีหลกัสูตรอยา่งอยา่งจดันบัตั้งแต่ทศวรรษ 
2500 เป็นตน้มา โดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาทั้งหมด 4 คร้ัง คือ 1) หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 2) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 (และหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 3) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 และ 4) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 โดย
สามารถสรุปลกัษณะของหลกัสูตรการศึกษาทั้ง 4 ช่วงไดด้งัน้ี  

1) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 
หลกัสูตรน้ีเป็นยคุท่ีเนน้ให้นกัเรียนมีทกัษะ 4 ดา้น พุทธิศึกษา จริยศึกษา หตัถศึกษา และ 

พลศึกษา โดยมุ่งเนน้การสอนรายวชิา การสอนของครูมีลกัษณะบอกเล่า เขียนบนกระดาน นกัเรียน
จะตอ้งเช่ือฟังครูเท่านั้น ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดเ้อง ส่วนการประเมินผลจะตดัสินเป็นร้อย
ละ นกัเรียนท่ีสอบผา่นคือผูท่ี้สอบไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ส่วนผูท่ี้สอบไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 50 
จะตอ้งเรียนซ ้ าชั้น เป็นการศึกษาแบบแพค้ดัออก 

2) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 
หลกัสูตรยคุน้ีมีจุดมมุ่งหมายท่ีชดัเจนในเร่ืองการจดัการศึกษาเพื่อสนองความตอ้งการ

ของสังคม เป็นหลกัสูตรแบบเนน้สาระท่ีเป็นความเป็นจริง (สารัตถนิยม) การเรียนการสอนมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (child-center) มีวชิาเลือกใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนดัและ
ความสนใจ อีกทั้งใชส่ื้อการสอนท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพสไลด ์ภาพยนตร์ เป็นตน้ ส่วนการวดัผลจะ
วดัผลเป็นรายจุดประสงค ์ ตดัสินผลการเรียนเป็นรายภาค แต่ละวชิามีผลการเรียน 4 3 2 1 0 น าผล
การเรียนแต่ละวชิาคูณดว้ยน ้ าหนกัของหน่วยการเรียน แลว้รวมหาค่ายเฉล่ีย 0 – 4 ไม่มีการเรียนซ ้ า
ชั้น หากสอบไม่ผา่นรายวชิาใดก็สามารถสอบซ่อมวชิานั้น 

3) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 
หลกัสูตรยคุน้ีพายามแกปั้ญหาส่วนท่ีพร่องไปไม่สมบูรณ์จากหลกัสูตรการศึกษา

พุทธศกัราช 2521 จึงมุ่งเนน้การก าหนดหลกัสูตรท่ีสามารถสะทอ้นสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
การจดัการเรียน 

การสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีรวมทั้งภาษาต่างประเทศ 
และประการส าคญัคือ การจดัท าหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างพื้นฐานทางการคิดวเิคราะห์ใหก้บัผูเ้รียน 

4) หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 
หลกัสูตรยคุน้ีซ่ึงใชม้าจนถึงปัจจุบนั มุ่งเนน้การเพิ่มสมรรถส าคญัของผูเ้รียนและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน มีการก าหนดตวัช้ีวดัมาให ้เป็นการจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการเมือง ความเจริญกา้วหนา้ทาง
วทิยาการดา้นต่างๆ ของโลก และใหน้กัเรียนมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนั และร่วมมืออยา่ง
สร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ จุดหมายของหลกัสูตรจึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อขั้นท่ีสูงขั้น และประกอบอาชีพ(คู่มือหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
หลกัสูตรการศึกษาไทยภายใต้บริบทสงครามเยน็ 
กล่าวไดว้า่ผูน้  าโลกเสรีประชาธิปไตยอยา่งเช่นสหรัฐอเมริกาไดน้ าความเปล่ียนแปลงมาสู่

สยามประเทศอยา่งใหญ่หลวงทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม ในมิติวง
การศึกษาก็เช่นกนั รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยไดส้นบัสนุนใหทุ้นนกัศึกษาไปเรียนต่อท่ี
สหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 2490 จากจ านวนนกัศึกษาไทยท่ีจบจากอเมริกามีเพียงหลกัร้อยได้
เพิ่มข้ึนเป็นกวา่ 7 พนัคนในช่วงทศวรรษ 2520 (Baker & Phongpaichit, 2014) ผลผลิตทางการศึกษา
แบบอเมริกนัไดก้ลบัมารับใชรั้ฐไทยซ่ึงส่วนใหญ่คือภาคราชการ เช่นเดียวกบัภาคการศึกษา (โดย
กระทรวงศึกษาธิการ) ท่ีมีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาข้ึนอยา่งเป็นระบบเม่ือ พ.ศ. 2503 และสอดรับ
กบันโยบายการพฒันาประเทศตามแนวทางของอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยประสงคใ์หร้ะบบการ
เรียนตามต าราตามแนวทางพระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ปรับเปล่ียนเป็นระบบการศึกษา
ท่ีสนองความตอ้งการของสังคมและบุคคลโดยสอดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครอง
ประเทศในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 และยิง่ทวคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมากข้ึนในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัอนัเขม้ขน้ของแนวคิด
อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยท่ีตอ้งการสกดักั้นอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ี์มีชยัเหนืออเมริกา
ในสงครามเวยีดนามในปี พ.ศ. 2518 
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อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 กบั
หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ยงัไดรั้บอิทธิพลจากบริบทการต่อตา้น
คอมมิวนิสตน์อ้ยกวา่หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ดว้ยยงัเป็นช่วงตน้ของสงครามเยน็ 
สหรัฐอเมริกาสนบัสนุนรัฐไทยในดา้นการทหารมากกวา่ดา้นอ่ืน กล่าวคือ ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัอ านาจละมุน (soft power) มากนกั หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 จึงยงัเป็นเพียงการมุ่งพฒันา
ทกัษะรายวชิาเพื่อใหน้กัเรียนน าวชิาความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในสังคมได ้ดงันั้นหากยงัสอบไม่ผา่น
ตามเกณฑร้์อยละ 50 ก็จะตอ้งเรียนซ ้ าชั้น ตามระบบแบบ “แพค้ดัออก” ซ่ึงแตกต่างจากหลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ีเกิดข้ึนช่วงปลายสงครามเยน็ ไดส้ะทอ้นอุดมการณ์ประชาธิปไตยดงัเช่น การ
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ความรู้ท่ีไดต้อ้งสามารถรับใชส้ังคมท่ีพฒันา (ตามแบบ
ตะวนัตก) อนัมีนยัยะของการห่างไกลจากอุดมการณ์คอมมิวนิสตน์ั้นเอง   

อาจกล่าวไดว้า่ หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ไดเ้กิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบับริบทสงคราม
เยน็อนัมีแรงขบัเคล่ือนจาก “ความทนัสมยั” ตามนยัยะของ “อเมริกานิยม” (Americanization) ท่ี
พยายามพฒันามิติต่างๆ ของสังคมไทยใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในแง่
ของการจดัการหลกัสูตรแบบเนน้สาระท่ีเป็นความเป็นจริง (สารัตถนิยม) การเรียนการสอนมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง      (child - center) สะทอ้นความเป็นอเมริกานิยมหรือประชาธิปไตยนิยม
อยา่งชดัเจน ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้า่เป็นผลงานของนกัการศึกษาท่ีเป็นผลิตผลของการสนบัสนุนจาก
สหรัฐอเมริกา ดงักรณีนกัการศึกษาคนส าคญัของไทยอยา่ง สาโรช บวัศรี ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั
สหรัฐอเมริกานบัตั้งแต่การท่ีท่านเขา้รับการศึกษาและร่วมมือท างานดา้นการศึกษาในไทย 

สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มาหาแนวทางความร่วมมือทางวชิาการการศึกษา(ช่ือในขณะนั้น)ผา่น 
USOM  ไดเ้ขา้พบกบั ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี อธิการวทิยาลยัวชิาการศึกษาในขณะนั้นและ
พึงพอใจในค าตอบของศาสตราจารย ์ดร.สาโรช เป็นอยา่งมากและไดส้นบัสนุนเงินช่วยเหลือในเวลา
ต่อมาตลอดจนมหาวทิยาลยัอินเดียน่าไดใ้หก้ารสนบัสนุนท่ีวทิยาลยัวชิาการศึกษาใหส่้งบุคคลากรไป
เรียนต่อในวุฒิท่ีสูงข้ึน (Praphattong, 2014) 

 
ก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทย 

กรณีการเกิดข้ึนของหลกัสูตรใหม่ดงัเช่นวชิาพุทธศาสนาภายใตห้ลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 
2521 คือตวัอยา่งอนัชดัเจนของภาพฝ่ายอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยตอ้งการใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 

(ในฐานะอ านาจละมุน [soft power]) ในการต่อตา้นอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ี์เกิดข้ึนในรัฐ
ไทย การใชแ้สงธรรมฉายส่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยผา่นระบบการศึกษาใหค้นในรัฐชาติ 
(โดยเฉพาะเยาวชน) ไดรั้บรู้ เห็นตามและเห็นงามดว้ย เพื่อมิใหอุ้ดมการณ์คอมมิวนิสตเ์ขา้มาในรัฐ
และสังคมไดน้ั้น ยอ่มเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ ก าเนิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงในบทความน้ี จะพยายาม
ตอบค าถามในประเด็นน้ีดว้ยการพิจารณาจากปรัชญาการศึกษาของ สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคน
ส าคญัของไทยและผลผลิตโดยตรงของความทนัสมยัแบบอเมริกนัท่ีเกิดข้ึนในรัฐไทย 
(Americanization) ท่ามกลางบริบทของสงครามเยน็ 

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี กบับทบาทการพฒันาการศึกษาไทย 
สาโรช บวัศรี เป็นบุตรคนโตของ ขนุประทุมศิริพนัธ์ (เจริญ บวัศรี) แห่งเมืองภูเก็ต หลงัจาก

ท่านไดอ้กัษรศาสตรบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และรับราชการครูประมาณ 10 ปี ท่าน
ไดรั้บทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ จากกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จนส าเร็จการศึกษาในช่วงตน้ทศวรรษ 2500 อนัเป็นตน้สงครามเยน็ใน
คาบสมุทรอินโดจีน สหรัฐอเมริกาเร่ิมเขา้มาสนบัสนุนรัฐไทยในการต่อตา้นฝ่ายสังคมนิยม
คอมมิวนิสตท่ี์ระอุอยูใ่นประเทศเวยีดนามและลาว ท่านกลบัมาท างานดา้นการศึกษาจนไดเ้ป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง ภายหลงัเปล่ียนเป็นวิทยาลยัวชิาการศึกษา ซ่ึงท่านไดเ้ป็น
อธิการคนแรกของวทิยาลยั การท างานอนัโดดเด่นของท่านท าใหท้่านไดเ้ป็นรองปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2512-2513 เป็นอธิบดีกรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2513-
2516 และกลบัมาเป็นรองปลดักระทรวงเดิมในปี พ.ศ. 2517 จนถึงเกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 
2519 

ประวติัของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ขา้งตน้ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัการศึกษาท่านน้ี
ไดถู้กท าใหเ้ป็นอเมริกนั (Americanization) มานบัตั้งแต่ไดรั้บทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
จนกลบัมาท างานดา้นการศึกษา (เร่ิมตน้จากงานปฏิบติัการสู้งานบริหาร) ท่ามกลางบริบทสงคราม
เยน็ท่ีรัฐไทยพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีสหรัฐอเมริกาไดว้างเอาไวเ้พื่อประโยชน์ในการต่อตา้น
อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ท่านมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ดงัขอ้สังเกต
ในบทความของ พลวฒั ประพฒัน์ทอง นกัวชิาการวฒันธรรมศึกษาท่ีวา่ 
 “แต่เดิมนั้นวทิยาลยัวชิาการศึกษาไม่มีการเรียนถึงขั้นปริญญา แต่เม่ือ ศาสตราจารย ์ดร. 
สาโรช บวัศรี เขา้มาท างานในฐานะอาจารยแ์ละกา้วข้ึนสู่ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง ถนน
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อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 กบั
หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ยงัไดรั้บอิทธิพลจากบริบทการต่อตา้น
คอมมิวนิสตน์อ้ยกวา่หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ดว้ยยงัเป็นช่วงตน้ของสงครามเยน็ 
สหรัฐอเมริกาสนบัสนุนรัฐไทยในดา้นการทหารมากกวา่ดา้นอ่ืน กล่าวคือ ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัอ านาจละมุน (soft power) มากนกั หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 จึงยงัเป็นเพียงการมุ่งพฒันา
ทกัษะรายวชิาเพื่อใหน้กัเรียนน าวชิาความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในสังคมได ้ดงันั้นหากยงัสอบไม่ผา่น
ตามเกณฑร้์อยละ 50 ก็จะตอ้งเรียนซ ้ าชั้น ตามระบบแบบ “แพค้ดัออก” ซ่ึงแตกต่างจากหลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ีเกิดข้ึนช่วงปลายสงครามเยน็ ไดส้ะทอ้นอุดมการณ์ประชาธิปไตยดงัเช่น การ
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ความรู้ท่ีไดต้อ้งสามารถรับใชส้ังคมท่ีพฒันา (ตามแบบ
ตะวนัตก) อนัมีนยัยะของการห่างไกลจากอุดมการณ์คอมมิวนิสตน์ั้นเอง   

อาจกล่าวไดว้า่ หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ไดเ้กิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบับริบทสงคราม
เยน็อนัมีแรงขบัเคล่ือนจาก “ความทนัสมยั” ตามนยัยะของ “อเมริกานิยม” (Americanization) ท่ี
พยายามพฒันามิติต่างๆ ของสังคมไทยใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในแง่
ของการจดัการหลกัสูตรแบบเนน้สาระท่ีเป็นความเป็นจริง (สารัตถนิยม) การเรียนการสอนมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง      (child - center) สะทอ้นความเป็นอเมริกานิยมหรือประชาธิปไตยนิยม
อยา่งชดัเจน ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้า่เป็นผลงานของนกัการศึกษาท่ีเป็นผลิตผลของการสนบัสนุนจาก
สหรัฐอเมริกา ดงักรณีนกัการศึกษาคนส าคญัของไทยอยา่ง สาโรช บวัศรี ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั
สหรัฐอเมริกานบัตั้งแต่การท่ีท่านเขา้รับการศึกษาและร่วมมือท างานดา้นการศึกษาในไทย 

สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มาหาแนวทางความร่วมมือทางวชิาการการศึกษา(ช่ือในขณะนั้น)ผา่น 
USOM  ไดเ้ขา้พบกบั ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี อธิการวทิยาลยัวชิาการศึกษาในขณะนั้นและ
พึงพอใจในค าตอบของศาสตราจารย ์ดร.สาโรช เป็นอยา่งมากและไดส้นบัสนุนเงินช่วยเหลือในเวลา
ต่อมาตลอดจนมหาวทิยาลยัอินเดียน่าไดใ้หก้ารสนบัสนุนท่ีวทิยาลยัวชิาการศึกษาใหส่้งบุคคลากรไป
เรียนต่อในวุฒิท่ีสูงข้ึน (Praphattong, 2014) 

 
ก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทย 

กรณีการเกิดข้ึนของหลกัสูตรใหม่ดงัเช่นวชิาพุทธศาสนาภายใตห้ลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 
2521 คือตวัอยา่งอนัชดัเจนของภาพฝ่ายอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยตอ้งการใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 

(ในฐานะอ านาจละมุน [soft power]) ในการต่อตา้นอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ี์เกิดข้ึนในรัฐ
ไทย การใชแ้สงธรรมฉายส่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยผา่นระบบการศึกษาใหค้นในรัฐชาติ 
(โดยเฉพาะเยาวชน) ไดรั้บรู้ เห็นตามและเห็นงามดว้ย เพื่อมิใหอุ้ดมการณ์คอมมิวนิสตเ์ขา้มาในรัฐ
และสังคมไดน้ั้น ยอ่มเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ ก าเนิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงในบทความน้ี จะพยายาม
ตอบค าถามในประเด็นน้ีดว้ยการพิจารณาจากปรัชญาการศึกษาของ สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคน
ส าคญัของไทยและผลผลิตโดยตรงของความทนัสมยัแบบอเมริกนัท่ีเกิดข้ึนในรัฐไทย 
(Americanization) ท่ามกลางบริบทของสงครามเยน็ 

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี กบับทบาทการพฒันาการศึกษาไทย 
สาโรช บวัศรี เป็นบุตรคนโตของ ขนุประทุมศิริพนัธ์ (เจริญ บวัศรี) แห่งเมืองภูเก็ต หลงัจาก

ท่านไดอ้กัษรศาสตรบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และรับราชการครูประมาณ 10 ปี ท่าน
ไดรั้บทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ จากกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จนส าเร็จการศึกษาในช่วงตน้ทศวรรษ 2500 อนัเป็นตน้สงครามเยน็ใน
คาบสมุทรอินโดจีน สหรัฐอเมริกาเร่ิมเขา้มาสนบัสนุนรัฐไทยในการต่อตา้นฝ่ายสังคมนิยม
คอมมิวนิสตท่ี์ระอุอยูใ่นประเทศเวยีดนามและลาว ท่านกลบัมาท างานดา้นการศึกษาจนไดเ้ป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง ภายหลงัเปล่ียนเป็นวิทยาลยัวชิาการศึกษา ซ่ึงท่านไดเ้ป็น
อธิการคนแรกของวทิยาลยั การท างานอนัโดดเด่นของท่านท าใหท้่านไดเ้ป็นรองปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2512-2513 เป็นอธิบดีกรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2513-
2516 และกลบัมาเป็นรองปลดักระทรวงเดิมในปี พ.ศ. 2517 จนถึงเกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 
2519 

ประวติัของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ขา้งตน้ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัการศึกษาท่านน้ี
ไดถู้กท าใหเ้ป็นอเมริกนั (Americanization) มานบัตั้งแต่ไดรั้บทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
จนกลบัมาท างานดา้นการศึกษา (เร่ิมตน้จากงานปฏิบติัการสู้งานบริหาร) ท่ามกลางบริบทสงคราม
เยน็ท่ีรัฐไทยพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีสหรัฐอเมริกาไดว้างเอาไวเ้พื่อประโยชน์ในการต่อตา้น
อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์ท่านมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ดงัขอ้สังเกต
ในบทความของ พลวฒั ประพฒัน์ทอง นกัวชิาการวฒันธรรมศึกษาท่ีวา่ 
 “แต่เดิมนั้นวทิยาลยัวชิาการศึกษาไม่มีการเรียนถึงขั้นปริญญา แต่เม่ือ ศาสตราจารย ์ดร. 
สาโรช บวัศรี เขา้มาท างานในฐานะอาจารยแ์ละกา้วข้ึนสู่ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูง ถนน
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ประสานมิตร ก็ไดเ้ร่ิมใชว้ธีิการสอนและเน้ือหาวชิาการศึกษาแบบใหม่ สร้างค าใหม่และความหมาย
ใหม่ของการศึกษาหลายค า เช่น ค าวา่ Experience, Integration, Interaction มีค าในศพัทท์างการศึกษา
ท่ีสร้างข้ึนใหม่หลายค า แต่สามค าน้ี เป็นค าท่ีไดรั้บความประทบัใจของผูท่ี้เคยเรียนและศึกษาจาก
อเมริกาวา่จะกลบัมาประกาศการศึกษาแบบใหม่ท่ีเช่ือวา่เป็นความกา้วหนา้มากกวา่อดีต ถึงขั้นตกลง
กนัวา่จะกลบัมาตั้งสมาคมการศึกษาแบบอเมริกาและเผยแพร่แนวคิดน้ี” (Praphattong, 2014) 

อยา่งไรก็ตาม ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ไม่ไดนิ้ยมอเมริกนัทั้งแท่ง หากแต่ท่าน
พยายามน าความคิดแบบอเมริกนัมาประยกุต ์(ปฏิรูป) ใชก้บัระบบการศึกษาไทย ดว้ยเห็นวา่
การศึกษาแบบใหม่น้ี ท่านเช่ือวา่เป็นความกา้วหนา้มากกวา่อดีต ซ่ึงเม่ือท่านกา้วข้ึนเป็นขา้ราชการ
ระดบัสูงในกระทรวงศึกษา ก็ยิง่เห็นบทบาทในการพลกัดนัปฏิรูประบบการศึกษาแบบอเมริกนัของ
ท่านอยา่งชดัเจน เฉกเช่นกรณีช่วงปี พ.ศ. 2511 ระหวา่งด ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านไดรั้บทุนศึกษาคน้ควา้จากศูนยต์ะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Center) มหาวทิยาลยัฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา จนไดผ้ลงานวิชาการฉบบัภาษาองักฤษเร่ือง A Philosophy of Education for Thailand: 
The Confluence of Buddhism and Democracy (Buasri, 1980) อนัมีผลสืบเน่ืองต่อการก าเนิด
หลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยภายใตห้ลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 นัน่เอง   

“จุดบรรจบระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” 
แมว้า่ผลงานการคน้ควา้ (หนงัสือ) “ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุดบรรจบ

ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” ของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี จะจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 
2511 และท่านเองก็เกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 2519 แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ ปรัชญา
การศึกษาของท่านไดต้กทอดสู่หลกัสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 โดยเฉพาะผลงานเล่มดงักล่าวน้ีท่ี
สาโรชมีจุดมุ่งหมายชดัเจนในการน าเสนอ... “แนวคิดและหลักสูตรพุทธศาสนาแก่ครู อาจารย์ 
นักศึกษา และนักการศึกษาไทย เพ่ือคิดสร้างปรัชญาการศึกษาขึน้มาจากแนวคิดและหลักพุทธ
ศาสนา....เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นเจตนาอันยาวนานเกี่ยวกับปรัชญาศึกษาไทย” (Buasri, 1980) 

ใจความส าคญัของหนงัสือเล่มน้ีคือการพยายามเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาในค าศพัทท่ี์
ง่ายและเขา้ใจง่ายโดยใชว้ธีิการน าเสนอท่ีเรียกวา่ “วธีิทางวทิยาศาสตร์” ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
หลกัธรรมอยา่ง “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริยสัจ 4” หลกัธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงใหเ้ห็นถึง
เหตุผลแห่งการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป อยา่งร้อยรัดกนัอยา่งมีตน้สายท่ีเช่ือมโยงไปจนถึงปลายเหตุ  ซ่ึง
เปรียบไดก้บั “ห่วงโซ่แห่งเหตุผล” หรือในเชิงตรรกะทางวทิยาศาสตร์ ในขณะท่ีหลกัธรรม “อริยสัจ 

4” สามารถเช่ือมโยงกบัวธีิการแกปั้ญหา (problem-resolving) ในโลกตะวนัตกซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ดงัแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 1 
ความเช่ือมโยงของหลักธรรม “อริยสัจ 4 กับ “วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์” 

อริยสัจ 4 problem-resolving 
ทุกข ์(ความทุกข)์ 
สมุทยั (สงสัย) 
นิโรธ (การดบั) 
มรรค (หนทาง) 

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
การตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง 
การวเิคราะห์และสรุปผล  

 
ประการส าคญังานของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ช้ินน้ีไดเ้สนอวา่ หลกัธรรมค าสอน

ของ “พุทธศาสนาสอนให้ เคารพในเอกัตบุคคล การเคารพผู้ อ่ืน สิทธิส่วนบุคคล ความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วม ความศรัทธาในสติปัญญา ซ่ึงในสายตาของคนสมัยใหม่คืออุดมการณ์ของสังคม
ประชาธิปไตยนั่นเอง” และท่านยงัเสนอวา่  

“ตามท่ีเห็นแล้วว่า การคิดหาปรัชญาการศึกษาท่ีปฏิบัติได้จากพระพุทธศาสนาอย่าง
ตรงไปตรงมา ย่อมมีทางเป็นไปได้ และปรากฏว่าปรัชญาท่ีได้รับน้ีมีความคล้ายคลึงกับปรัชญา
การศึกษาตามหลกัประชาธิปไตยท่ีปฏิบติัอยูใ่นโลกตะวนัตกทุกวนัน้ีมากเหลือเกิน” 

ซ่ึงทั้ งหมดทั้ งมวลรวบยอดมาสู่ส่ิงท่ีท่านเรียกว่า “จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับ
ประชาธิปไตย” นัน่เอง 

 



ROMMAYASAN 301Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ประสานมิตร ก็ไดเ้ร่ิมใชว้ธีิการสอนและเน้ือหาวชิาการศึกษาแบบใหม่ สร้างค าใหม่และความหมาย
ใหม่ของการศึกษาหลายค า เช่น ค าวา่ Experience, Integration, Interaction มีค าในศพัทท์างการศึกษา
ท่ีสร้างข้ึนใหม่หลายค า แต่สามค าน้ี เป็นค าท่ีไดรั้บความประทบัใจของผูท่ี้เคยเรียนและศึกษาจาก
อเมริกาวา่จะกลบัมาประกาศการศึกษาแบบใหม่ท่ีเช่ือวา่เป็นความกา้วหนา้มากกวา่อดีต ถึงขั้นตกลง
กนัวา่จะกลบัมาตั้งสมาคมการศึกษาแบบอเมริกาและเผยแพร่แนวคิดน้ี” (Praphattong, 2014) 

อยา่งไรก็ตาม ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ไม่ไดนิ้ยมอเมริกนัทั้งแท่ง หากแต่ท่าน
พยายามน าความคิดแบบอเมริกนัมาประยกุต ์(ปฏิรูป) ใชก้บัระบบการศึกษาไทย ดว้ยเห็นวา่
การศึกษาแบบใหม่น้ี ท่านเช่ือวา่เป็นความกา้วหนา้มากกวา่อดีต ซ่ึงเม่ือท่านกา้วข้ึนเป็นขา้ราชการ
ระดบัสูงในกระทรวงศึกษา ก็ยิง่เห็นบทบาทในการพลกัดนัปฏิรูประบบการศึกษาแบบอเมริกนัของ
ท่านอยา่งชดัเจน เฉกเช่นกรณีช่วงปี พ.ศ. 2511 ระหวา่งด ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านไดรั้บทุนศึกษาคน้ควา้จากศูนยต์ะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Center) มหาวทิยาลยัฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา จนไดผ้ลงานวิชาการฉบบัภาษาองักฤษเร่ือง A Philosophy of Education for Thailand: 
The Confluence of Buddhism and Democracy (Buasri, 1980) อนัมีผลสืบเน่ืองต่อการก าเนิด
หลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยภายใตห้ลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 นัน่เอง   

“จุดบรรจบระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” 
แมว้า่ผลงานการคน้ควา้ (หนงัสือ) “ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุดบรรจบ

ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” ของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี จะจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 
2511 และท่านเองก็เกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 2519 แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ ปรัชญา
การศึกษาของท่านไดต้กทอดสู่หลกัสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 โดยเฉพาะผลงานเล่มดงักล่าวน้ีท่ี
สาโรชมีจุดมุ่งหมายชดัเจนในการน าเสนอ... “แนวคิดและหลักสูตรพุทธศาสนาแก่ครู อาจารย์ 
นักศึกษา และนักการศึกษาไทย เพ่ือคิดสร้างปรัชญาการศึกษาขึน้มาจากแนวคิดและหลักพุทธ
ศาสนา....เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นเจตนาอันยาวนานเกี่ยวกับปรัชญาศึกษาไทย” (Buasri, 1980) 

ใจความส าคญัของหนงัสือเล่มน้ีคือการพยายามเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาในค าศพัทท่ี์
ง่ายและเขา้ใจง่ายโดยใชว้ธีิการน าเสนอท่ีเรียกวา่ “วธีิทางวทิยาศาสตร์” ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
หลกัธรรมอยา่ง “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริยสัจ 4” หลกัธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงใหเ้ห็นถึง
เหตุผลแห่งการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป อยา่งร้อยรัดกนัอยา่งมีตน้สายท่ีเช่ือมโยงไปจนถึงปลายเหตุ  ซ่ึง
เปรียบไดก้บั “ห่วงโซ่แห่งเหตุผล” หรือในเชิงตรรกะทางวทิยาศาสตร์ ในขณะท่ีหลกัธรรม “อริยสัจ 

4” สามารถเช่ือมโยงกบัวธีิการแกปั้ญหา (problem-resolving) ในโลกตะวนัตกซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ดงัแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 1 
ความเช่ือมโยงของหลักธรรม “อริยสัจ 4 กับ “วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์” 

อริยสัจ 4 problem-resolving 
ทุกข ์(ความทุกข)์ 
สมุทยั (สงสัย) 
นิโรธ (การดบั) 
มรรค (หนทาง) 

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
การตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง 
การวเิคราะห์และสรุปผล  

 
ประการส าคญังานของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ช้ินน้ีไดเ้สนอวา่ หลกัธรรมค าสอน

ของ “พุทธศาสนาสอนให้ เคารพในเอกัตบุคคล การเคารพผู้ อ่ืน สิทธิส่วนบุคคล ความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วม ความศรัทธาในสติปัญญา ซ่ึงในสายตาของคนสมัยใหม่คืออุดมการณ์ของสังคม
ประชาธิปไตยนั่นเอง” และท่านยงัเสนอวา่  

“ตามท่ีเห็นแล้วว่า การคิดหาปรัชญาการศึกษาท่ีปฏิบัติได้จากพระพุทธศาสนาอย่าง
ตรงไปตรงมา ย่อมมีทางเป็นไปได้ และปรากฏว่าปรัชญาท่ีได้รับน้ีมีความคล้ายคลึงกับปรัชญา
การศึกษาตามหลกัประชาธิปไตยท่ีปฏิบติัอยูใ่นโลกตะวนัตกทุกวนัน้ีมากเหลือเกิน” 

ซ่ึงทั้ งหมดทั้ งมวลรวบยอดมาสู่ส่ิงท่ีท่านเรียกว่า “จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับ
ประชาธิปไตย” นัน่เอง 
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                      กบัประชาธิปไตย” ของ ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ผูมี้บทบาทส าคญัในกา 
                     วางรากฐานหลกัสูตรการศึกษาไทยในยคุสงครามเยน็ 
 

ก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ไดรั้บอิทธิพลจากบริบทการต่อตา้น

อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์โดยหวัเรือใหญ่อยา่งสหรัฐอเมริกามีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนใหเ้กิดนกั
การศึกษา (รวมถึงปัญญาชนในแขนงสาขาต่างๆ) ท่ีจะช่วยสร้างคน (รุ่นใหม่) ใหมี้ความคิดแบบ
ประชาธิปไตยท่ีมีนยัแห่งความกร่ิงเกรงกลวัภยัคอมมิวนิสต ์กรณีปรัชญาและการท างานของ
ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคนส าคญัของไทยยอ่มเป็นตวัอยา่งในประเด็นน้ีไดดี้ 
ดว้ยความท่ีท่านถูกหล่อหลอมจากแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากการศึกษา และเม่ือเขา้มา
ท างานในดา้นการบริหารการศึกษา ท่านก็พยายามผลกัดนัใหเ้กิดปรัชญาการศึกษาในแบบตะวนัตก 
(อเมริกา) อยา่งไรก็ตามสาโรชก็มิไดย้ดึถือแนวทางการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกโดยลอกเลียน 
หากแต่ท่านน าแนวคิดตะวนัตกมาปรับแต่งประยกุตใ์ชก้บัรากฐานทางความคิดของไทย ซ่ึงหน่ึงใน
นั้นก็คือแนวคิดทาง “พุทธศาสนา”  

จากการศึกษา หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย” 
ของดนยั ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ (Prechapermprasit, 2006)ท าใหไ้ดภ้าพพฒันาการของพระพุทธศาสนา
ในหลกัสูตรการศึกษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ดนยัเสนอวา่ พุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยมีหนา้ท่ีใน

การสนบัสนุนรัฐชาติเร่ือยมาและยิง่เขม้ขน้มากข้ึนในบริบทสงครามเยน็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของศาสตราจารย ์สาโรช บวัศรี ท่ีวา่ปรัชญาการศึกษาท่ีปฏิบติัไดจ้ากพระพุทธศาสนาอยา่ง
ตรงไปตรงมา ยอ่มมีทางเป็นไปได ้และปรากฏวา่ปรัชญาท่ีไดรั้บน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัปรัชญา
การศึกษาตามหลกัประชาธิปไตยท่ีปฏิบติัอยูใ่นโลกตะวนัตกทุกวนัน้ี โดยวชิาวา่ดว้ย
พระพุทธศาสนาพฒันาการมาจากวชิาจริยาศาสตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีจริยา 
(การปฏิบติัตน) อยา่งเก้ือหนุนต่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 วชิาจริยธรรมถูกเปล่ียนเป็นวชิาจริยศึกษา วชิาพลเมือง และวชิาศีลธรรม ตามล าดบั ซ่ึงมุ่ง
หมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของรัฐชาติ โดยเฉพาะช่วงสงครามเยน็เร่ิม
ก่อตวัในทศวรรษ 2490 ดนยัวเิคราะห์วา่ “พุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ซ่ึงเป็น
หลักประกันว่าจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์” และพุทธศาสนามีบทบาทมากข้ึนในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 
2503 มีการเรียนการสอนท่ีกล่าวในวชิาสังคมวา่ดว้ยเร่ือง ธรรมเนียม ศีลธรรม และวฒันธรรม พุทธ
ประวติั เบญจศีล เบญจธรรม คุณสมบติัของผูดี้ มารยาททางสังคม และประการส าคญัคือ มุ่งใหผู้ ้
ศึกษา รู้จกัสิทธิหนา้ท่ี ธ ารงไวซ่ึ้งชาติ ศาสน์ กษตัริย ์วฒันธรรมไทย และด ารงตนเป็นพลเมืองของ
ชาติในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมุ่งหมายต่อตา้นภยัคอมมิวนิสตอ์ยา่งตรงไปตรงมา  

จนเม่ือหลกัสูตรการศึกษาถูกพฒันาอีกคร้ังใน พ.ศ. 2521 การเรียนการสอนพุทธศาสนา
เกิดข้ึนอยา่งจริงจงั ในระดบัประถมศึกษามีการเรียนการสอนพุทธศาสนาอยูใ่นกลุ่มวชิาสร้างเสริม
ประสบการชีวติ (สปช.) และวชิาสร้างเสริมลกัษณะนิสัย (สลน.) ส่วนในระดบัมธัยมมีการเรียนการ
สอนในวชิาสังคม โดยมีอตัราการสอนพระพุทธศาสนาเป็นสัดส่วนเวลาท่ีมากกวา่หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 จนเม่ือ พ.ศ. 2524 เกิดวชิาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และวชิา
พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย อยา่งเป็นเอกเทศจากวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงกล่าวไดว้า่ หลกัสูตร
พระพุทธศาสนาไดก้ าเนิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ี
ตอ้งการทุกคนไดรั้บการศึกษาและพฒันาสังคม เป็นคนดีมีคุณภาพ การรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ
อยา่งมีหลกัการและเหตุผล ปลูกฝังใหภู้มิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดีของสังคม ยดึมัน่ใน
สถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และมีความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมใน 
การปกครองตามวถีิประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
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ก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ไดรั้บอิทธิพลจากบริบทการต่อตา้น

อุดมการณ์คอมมิวนิสต ์โดยหวัเรือใหญ่อยา่งสหรัฐอเมริกามีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนใหเ้กิดนกั
การศึกษา (รวมถึงปัญญาชนในแขนงสาขาต่างๆ) ท่ีจะช่วยสร้างคน (รุ่นใหม่) ใหมี้ความคิดแบบ
ประชาธิปไตยท่ีมีนยัแห่งความกร่ิงเกรงกลวัภยัคอมมิวนิสต ์กรณีปรัชญาและการท างานของ
ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี นกัการศึกษาคนส าคญัของไทยยอ่มเป็นตวัอยา่งในประเด็นน้ีไดดี้ 
ดว้ยความท่ีท่านถูกหล่อหลอมจากแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากการศึกษา และเม่ือเขา้มา
ท างานในดา้นการบริหารการศึกษา ท่านก็พยายามผลกัดนัใหเ้กิดปรัชญาการศึกษาในแบบตะวนัตก 
(อเมริกา) อยา่งไรก็ตามสาโรชก็มิไดย้ดึถือแนวทางการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกโดยลอกเลียน 
หากแต่ท่านน าแนวคิดตะวนัตกมาปรับแต่งประยกุตใ์ชก้บัรากฐานทางความคิดของไทย ซ่ึงหน่ึงใน
นั้นก็คือแนวคิดทาง “พุทธศาสนา”  

จากการศึกษา หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย” 
ของดนยั ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ (Prechapermprasit, 2006)ท าใหไ้ดภ้าพพฒันาการของพระพุทธศาสนา
ในหลกัสูตรการศึกษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ดนยัเสนอวา่ พุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยมีหนา้ท่ีใน

การสนบัสนุนรัฐชาติเร่ือยมาและยิง่เขม้ขน้มากข้ึนในบริบทสงครามเยน็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของศาสตราจารย ์สาโรช บวัศรี ท่ีวา่ปรัชญาการศึกษาท่ีปฏิบติัไดจ้ากพระพุทธศาสนาอยา่ง
ตรงไปตรงมา ยอ่มมีทางเป็นไปได ้และปรากฏวา่ปรัชญาท่ีไดรั้บน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัปรัชญา
การศึกษาตามหลกัประชาธิปไตยท่ีปฏิบติัอยูใ่นโลกตะวนัตกทุกวนัน้ี โดยวชิาวา่ดว้ย
พระพุทธศาสนาพฒันาการมาจากวชิาจริยาศาสตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีจริยา 
(การปฏิบติัตน) อยา่งเก้ือหนุนต่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 วชิาจริยธรรมถูกเปล่ียนเป็นวชิาจริยศึกษา วชิาพลเมือง และวชิาศีลธรรม ตามล าดบั ซ่ึงมุ่ง
หมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของรัฐชาติ โดยเฉพาะช่วงสงครามเยน็เร่ิม
ก่อตวัในทศวรรษ 2490 ดนยัวเิคราะห์วา่ “พุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ซ่ึงเป็น
หลักประกันว่าจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์” และพุทธศาสนามีบทบาทมากข้ึนในหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 
2503 มีการเรียนการสอนท่ีกล่าวในวชิาสังคมวา่ดว้ยเร่ือง ธรรมเนียม ศีลธรรม และวฒันธรรม พุทธ
ประวติั เบญจศีล เบญจธรรม คุณสมบติัของผูดี้ มารยาททางสังคม และประการส าคญัคือ มุ่งใหผู้ ้
ศึกษา รู้จกัสิทธิหนา้ท่ี ธ ารงไวซ่ึ้งชาติ ศาสน์ กษตัริย ์วฒันธรรมไทย และด ารงตนเป็นพลเมืองของ
ชาติในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมุ่งหมายต่อตา้นภยัคอมมิวนิสตอ์ยา่งตรงไปตรงมา  

จนเม่ือหลกัสูตรการศึกษาถูกพฒันาอีกคร้ังใน พ.ศ. 2521 การเรียนการสอนพุทธศาสนา
เกิดข้ึนอยา่งจริงจงั ในระดบัประถมศึกษามีการเรียนการสอนพุทธศาสนาอยูใ่นกลุ่มวชิาสร้างเสริม
ประสบการชีวติ (สปช.) และวชิาสร้างเสริมลกัษณะนิสัย (สลน.) ส่วนในระดบัมธัยมมีการเรียนการ
สอนในวชิาสังคม โดยมีอตัราการสอนพระพุทธศาสนาเป็นสัดส่วนเวลาท่ีมากกวา่หลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 จนเม่ือ พ.ศ. 2524 เกิดวชิาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และวชิา
พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย อยา่งเป็นเอกเทศจากวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงกล่าวไดว้า่ หลกัสูตร
พระพุทธศาสนาไดก้ าเนิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ท่ี
ตอ้งการทุกคนไดรั้บการศึกษาและพฒันาสังคม เป็นคนดีมีคุณภาพ การรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ
อยา่งมีหลกัการและเหตุผล ปลูกฝังใหภู้มิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดีของสังคม ยดึมัน่ใน
สถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และมีความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมใน 
การปกครองตามวถีิประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
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หลกัสูตรพระพุทธศาสนาก าเนิดข้ึนในช่วงปลายสงครามเยน็ ท่ีรัฐไทยตอ้งเผชิญทั้งภยั
คอมมิวนิสตแ์ละความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เช่น การกวาดลา้งขบวนการนกัศึกษาเดือนตุลาคม 
2519 และความพยายามท าปฏิวติัรัฐประหารของฝ่ายทหารและนกัการเมืองหลายคร้ังในช่วงน้ี ซ่ึง
ในทางหน่ึงหลกัสูตรพุทธศาสนาไดส้ะทอ้นถึงทั้งความมุ่งหมายของรัฐ การเป็นเคร่ืองมือของรัฐ 
ภายใตบ้ริบททางการเมืองดงักล่าวอยา่งชดัเจน และอีกทางหน่ึงหลกัสูตรพระพุทธศาสนาก็แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการธ ารงและพฒันาสังคมไทยใหพ้น้จากวกิฤติในเง่ือนไข
บริบทเหล่านั้นได ้สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของดนยัในบทความของเขาท่ีวา่ 

การท่ีวชิาพระพุทธศาสนาไดถู้กน าไปเช่ือมโยงกบัความเป็นประชาธิปไตย เช่น ความมุ่ง
หมายเพื่อให้รู้จกัเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้นบนรากฐานแห่ง
กฎหมาย จริยธรรมและศาสนามีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกนั รักชาติ รักประชาธิปไตย 
ความมุ่งหมายดงักล่าวน้ีสาเหตุหน่ึงน่าจะเกิดจากในสมยัท่ีพลเอกเปรม ติณสูลานนทเ์ป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดด้ าเนินการปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตโ์ดยใช ้"การเมืองน าทหาร" 
ซ่ึงนบัวา่เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูง (Prechapermprasit, 2006) 

กล่าวไดว้า่ หลกัสูตรพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิอยา่งมี
หลกัการและเหตุผลก็ดี มุ่งใหเ้ป็นพลเมืองดีของสังคมก็ดี  และมุ่งใหมี้ความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ี
จะมีส่วนร่วมในการปกครองตามวถีิประชาธิปไตยก็ดี เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของ
สาโรชท่ีพยายามเช่ือมโยงพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ซ่ึงน าไปสู่ส่ิงท่ีสาโรชเรียกวา่ “จุดบรรจบ
ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” นัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 3: ตวัอยา่งแบบเรียนพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัท่ีเป็นมรดกการวางรากฐานมาจากหลกัสูตร 
                การศึกษา พ.ศ. 2521 
 
อภิปรายผล 

เป็นท่ีน่าสนเท่ห์วา่หลกัสูตรพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยท่ีเปรียบไดก้บั “แสง
ธรรม” ท่ีจะส่องสวา่งใหท้างเดินชีวติ ก าเนิดข้ึนท่ามกลางบริบทแห่งเปลวเพลิงของสงครามเยน็ท่ีรัฐ
ไทยเขา้ไปพวัพนั และอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นส่ิงท่ีรัฐไทยเช่ือวา่จะน าพาประเทศใหร้อดพน้
ภยัคอมมิวนิสตแ์ละมีความวฒันามัน่คงได ้และถึงแมว้า่ เน้ือหาเก่ียวกบัพุทธศาสนาจะมีการเรียน 
การสอนมานบัตั้งแต่เกิด พระราชบญัญติัประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 สมยัราชการท่ี 6 แลว้ก็ตาม 
แต่การจดัท าหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ถือวา่เป็นการก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบ
การศึกษาไทยอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีการเนน้ 
การเรียนการสอนวชิาพุทธศาสนาในทุกระดบัชั้น  

แรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้พุทธศาสนามีบทบาทในระบบการศึกษาและสังคมไทยก็คือ 
ประชาธิปไตยและภยัคอมมิวนิสต ์เม่ือรัฐไทยเลือกฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยมีสหรัฐอเมริกา
เป็นผูน้ า ประเทศไทยจึงไดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจ (รวมถึง
สังคม) ในฐานะท่ีเป็นประเทศยทุธศาสตร์ส าคญัในการต่อดา้นภยัคอมมิวนิสตจ์ากประเทศเพื่อนบา้น
อยา่งเวยีดนามและลาว นอกจากการสนบัสนุนไทยดา้นการทหารแลว้สหรัฐอมริกายงัสนบัดา้น
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หลกัสูตรพระพุทธศาสนาก าเนิดข้ึนในช่วงปลายสงครามเยน็ ท่ีรัฐไทยตอ้งเผชิญทั้งภยั
คอมมิวนิสตแ์ละความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เช่น การกวาดลา้งขบวนการนกัศึกษาเดือนตุลาคม 
2519 และความพยายามท าปฏิวติัรัฐประหารของฝ่ายทหารและนกัการเมืองหลายคร้ังในช่วงน้ี ซ่ึง
ในทางหน่ึงหลกัสูตรพุทธศาสนาไดส้ะทอ้นถึงทั้งความมุ่งหมายของรัฐ การเป็นเคร่ืองมือของรัฐ 
ภายใตบ้ริบททางการเมืองดงักล่าวอยา่งชดัเจน และอีกทางหน่ึงหลกัสูตรพระพุทธศาสนาก็แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการธ ารงและพฒันาสังคมไทยใหพ้น้จากวกิฤติในเง่ือนไข
บริบทเหล่านั้นได ้สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของดนยัในบทความของเขาท่ีวา่ 

การท่ีวชิาพระพุทธศาสนาไดถู้กน าไปเช่ือมโยงกบัความเป็นประชาธิปไตย เช่น ความมุ่ง
หมายเพื่อให้รู้จกัเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้นบนรากฐานแห่ง
กฎหมาย จริยธรรมและศาสนามีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกนั รักชาติ รักประชาธิปไตย 
ความมุ่งหมายดงักล่าวน้ีสาเหตุหน่ึงน่าจะเกิดจากในสมยัท่ีพลเอกเปรม ติณสูลานนทเ์ป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดด้ าเนินการปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตโ์ดยใช ้"การเมืองน าทหาร" 
ซ่ึงนบัวา่เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูง (Prechapermprasit, 2006) 

กล่าวไดว้า่ หลกัสูตรพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิอยา่งมี
หลกัการและเหตุผลก็ดี มุ่งใหเ้ป็นพลเมืองดีของสังคมก็ดี  และมุ่งใหมี้ความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ี
จะมีส่วนร่วมในการปกครองตามวถีิประชาธิปไตยก็ดี เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของ
สาโรชท่ีพยายามเช่ือมโยงพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ซ่ึงน าไปสู่ส่ิงท่ีสาโรชเรียกวา่ “จุดบรรจบ
ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” นัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 3: ตวัอยา่งแบบเรียนพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัท่ีเป็นมรดกการวางรากฐานมาจากหลกัสูตร 
                การศึกษา พ.ศ. 2521 
 
อภิปรายผล 

เป็นท่ีน่าสนเท่ห์วา่หลกัสูตรพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยท่ีเปรียบไดก้บั “แสง
ธรรม” ท่ีจะส่องสวา่งใหท้างเดินชีวติ ก าเนิดข้ึนท่ามกลางบริบทแห่งเปลวเพลิงของสงครามเยน็ท่ีรัฐ
ไทยเขา้ไปพวัพนั และอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นส่ิงท่ีรัฐไทยเช่ือวา่จะน าพาประเทศใหร้อดพน้
ภยัคอมมิวนิสตแ์ละมีความวฒันามัน่คงได ้และถึงแมว้า่ เน้ือหาเก่ียวกบัพุทธศาสนาจะมีการเรียน 
การสอนมานบัตั้งแต่เกิด พระราชบญัญติัประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 สมยัราชการท่ี 6 แลว้ก็ตาม 
แต่การจดัท าหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ถือวา่เป็นการก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบ
การศึกษาไทยอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีการเนน้ 
การเรียนการสอนวชิาพุทธศาสนาในทุกระดบัชั้น  

แรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้พุทธศาสนามีบทบาทในระบบการศึกษาและสังคมไทยก็คือ 
ประชาธิปไตยและภยัคอมมิวนิสต ์เม่ือรัฐไทยเลือกฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยมีสหรัฐอเมริกา
เป็นผูน้ า ประเทศไทยจึงไดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นการทหารและการพฒันาเศรษฐกิจ (รวมถึง
สังคม) ในฐานะท่ีเป็นประเทศยทุธศาสตร์ส าคญัในการต่อดา้นภยัคอมมิวนิสตจ์ากประเทศเพื่อนบา้น
อยา่งเวยีดนามและลาว นอกจากการสนบัสนุนไทยดา้นการทหารแลว้สหรัฐอมริกายงัสนบัดา้น



306 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

เศรษฐกิจสังคมดว้ย และเร่ืองการศึกษาก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสหรัฐอเมริกาและรัฐไทยเห็นวา่จะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการต่อตา้นภยัคอมมิวนิสตโ์ดยการสร้างพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย ท่ีสุด
แลว้สังคมไทยก่อเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ความทนัสมยัยคุอเมริกนั ในแง่การศึกษามีการกล่อมเกลาเยาวชน
ในโรงเรียนให้เป็น “พลเมืองท่ีมีบุคลิกทางศีลธรรมแบบพุทธศาสนา” ในท่ีสุด 

“แนวคิดปฏิบติันิยม” (pragmatism) หลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาแบบดิวอ้ี ท่ีเรียกวา่ 
มุ่งเนน้การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) หรือการเรียนแบบให้เด็กเป็นศูนยก์ลาง 
(child - center) เนน้การแกปั้ญหาและการคิดแบบวเิคราะห์ การท างานแบบกลุ่มและพฒันาทกัษะ
ดา้นสังคม เนน้การเรียนรู้ชัว่ชีวติและทกัษะทางสังคม การเลือกเน้ือหาสาระโดยการมองไปท่ีการ
ถามวา่ทกัษะอะไรจ าเป็นส าหรับสังคมในอนาคต และประการส าคญั คือ การศึกษาส าหรับความ
รับผดิชอบดา้นสังคมและประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาของศาสตราจารย ์ดร. 
สาโรช บวัศรี ท่ีพยายามปรับใชห้ลกัพุทธศาสนาอาทิเช่น “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริยสัจ 4” อยา่ง
เช่ือมโยงกบั “วธีิทางวทิยาศาสตร์” ท่ีเปรียบเป็นห่วงโซ่แห่งเหตุผลและเช่ือมโยงกบัวิธีการแกปั้ญหา 
(problem-resolving) และดว้ยความท่ีสาโรชมีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษาไทย (โดยเฉพาะใน
ฐานะรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ) แนวคิดของท่านยอ่มมีผลต่อการจดัการหลกัสูตรการศึกษาไทย
ในยคุของท่านและยคุต่อมาอยา่งปฏิเสธไม่ได ้

ชีวติ การศึกษาและการท างานของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี นบัวา่มีบทบาทการ
พฒันาการศึกษาไทยในยคุสงครามเยน็เป็นอยา่งยิง่ ท่านไดรั้บปรัชญาการศึกษาแบบอเมริกนัทั้งจาก
การศึกษาและการท างานวชิาการ ขอ้เสนอของสาโรชใน “ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุด
บรรจบระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” สะทอ้นความปรารถนาการจดัการศึกษาตามปรัชญา
ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นกัการศึกษาคนส าคญัของสหรัฐอเมริกาอยา่งเห็นไดช้ดั  

ดว้ยความท่ีศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี มีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษาไทย
โดยเฉพาะในฐานะรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดของท่านยอ่มมีผลต่อการจดัการหลกัสูตร
การศึกษาไทยในยคุของท่านและยคุต่อมาอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ดงัเช่น ก าเนิดหลกัสูตรทศันศิลป์ 
(Visual Arts) ท่ีมีศาสตราจารย ์อารี สุทธิพนัธ์ุ ลูกศิษยข์องสาโรชท่ีสร้างหลกัสูตรความรู้ทางศิลปะ
ตามแนวทางปรัชญาปฏิบติันิยม อารีเสนอวา่ “การเรียนการสอนศิลปะจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ท าให้การศึกษาศิลปะมคีวามน่าเช่ือถือในสังคมวิทยาศาสตร์เป็นใหญ่ท่ีมีกลุ่มคนท่ี

เรียกว่า “นักเทคโนแครต (technocrat)”ท่ีมอี านาจในการสร้างความจริงให้กับสังคมไทยในช่วง
สงครามเยน็” (Praphattong, 2014)  

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ความทนัสมยัในยคุอเมริกนัไดส้นบัสนุนการสร้างพลเมืองท่ีมีบุคลิกภาพทางศีลธรรม
แบบพุทธศาสนาโดยการกล่อมเกลาในระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นกลไกของรัฐ คือ มุ่งเนน้การศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) หรือการเรียนแบบใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลาง (child - center) 
เนน้การแกปั้ญหาและการคิดแบบวเิคราะห์ (problem-resolving) ท่ีเช่ือมโยงของหลกัธรรม “อริยสัจ 
4 กบั “วธีิการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์”การท างานแบบกลุ่มและพฒันาทกัษะดา้นสังคม เนน้การ
เรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถท่ีจะพิจารณาตดัสินใจ โดยอาศยัประสบการณ์และผลท่ีเกิดจาก
การท างานเป็นกลุ่ม โดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนมีความสามารถท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงตนเองให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. การศึกษาแบบพิพฒันาการไดแ้ปรสภาพเป็นการศึกษาเชิงพุทธ แนวคิด “พิพฒันาการ
นิยม” (progressivism) เป็นแนวคิดการศึกษาเนน้ผลลพัธ์ ปฏิบติัแลว้ไดป้ระโยชน์กบัคนปฏิบติั  
ความรู้จะตอ้งมาจากการเรียนรู้ การปรับตวั แกปั้ญหาอยูเ่สมอสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาของ
ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี ท่ีพยายามปรับใชห้ลกัพุทธศาสนาอาทิเช่น “ขนัธ์ 5” “ปฏิจจสมุป
บาท” และ “อริยสัจ 4” อยา่งเช่ือมโยงกบั “วธีิทางวทิยาศาสตร์”ท่ีเปรียบแนวคิดพุทธศาสนาเป็นห่วง
โซ่แห่งเหตุผลและสามารถเช่ือมโยงกบัวธีิการแกปั้ญหา (problem-resolving) สาโรชเห็นวา่ พุทธ
ศาสนาควรเป็นปรัชญาการศึกษาไทย ในขอ้เขียน“ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุดบรรจบ
ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” ของสาโรชไดน้ าเสนอพุทธศาสนาแบบง่ายๆ แลว้น ามาสร้าง
เป็นปรัชญาการศึกษาแบบกลางๆ ในฐานะเป็นหน่อหน่ึงของพระพุทธศาสนาท่านเช่ือมโยงวา่ 
ธรรมชาติของการศึกษาคือ มุ่งใหเ้นน้พุทธศาสนาในฐานะ จริยธรรม ไม่ใช่อภิปรัชญาหรือญาณ
วทิยา การศึกษาจึงเป็นเร่ืองของจริยธรรม ศีลธรรม ความสามารถทางสติปัญญา การเป็นพลเมืองดี มี
สมรรถภาพทางอาชีพ และเจตคติในทางสันติภาพต่อทุกคน (Buasri, 1980) 

3. ประชาธิปไตยกบัศาสนาเป็นเร่ืองเดียวกนั  ตามแนวคิดปรัชญาพิพฒันาการนิยม จะเร่ิม
ดว้ยค าถามท่ีวา่“ผูเ้รียนตอ้งการเรียนอะไร” จากนั้นครูผูส้อนจึงจดัแนวทางในการเลือกเน้ือหาวชิา 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมมาให ้เนน้การปลูกฝังการฝึกฝนอบรมในเร่ืองดงักล่าวโดยการให้
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เศรษฐกิจสังคมดว้ย และเร่ืองการศึกษาก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสหรัฐอเมริกาและรัฐไทยเห็นวา่จะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการต่อตา้นภยัคอมมิวนิสตโ์ดยการสร้างพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย ท่ีสุด
แลว้สังคมไทยก่อเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ความทนัสมยัยคุอเมริกนั ในแง่การศึกษามีการกล่อมเกลาเยาวชน
ในโรงเรียนให้เป็น “พลเมืองท่ีมีบุคลิกทางศีลธรรมแบบพุทธศาสนา” ในท่ีสุด 

“แนวคิดปฏิบติันิยม” (pragmatism) หลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาแบบดิวอ้ี ท่ีเรียกวา่ 
มุ่งเนน้การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) หรือการเรียนแบบให้เด็กเป็นศูนยก์ลาง 
(child - center) เนน้การแกปั้ญหาและการคิดแบบวเิคราะห์ การท างานแบบกลุ่มและพฒันาทกัษะ
ดา้นสังคม เนน้การเรียนรู้ชัว่ชีวติและทกัษะทางสังคม การเลือกเน้ือหาสาระโดยการมองไปท่ีการ
ถามวา่ทกัษะอะไรจ าเป็นส าหรับสังคมในอนาคต และประการส าคญั คือ การศึกษาส าหรับความ
รับผดิชอบดา้นสังคมและประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาของศาสตราจารย ์ดร. 
สาโรช บวัศรี ท่ีพยายามปรับใชห้ลกัพุทธศาสนาอาทิเช่น “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริยสัจ 4” อยา่ง
เช่ือมโยงกบั “วธีิทางวทิยาศาสตร์” ท่ีเปรียบเป็นห่วงโซ่แห่งเหตุผลและเช่ือมโยงกบัวิธีการแกปั้ญหา 
(problem-resolving) และดว้ยความท่ีสาโรชมีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษาไทย (โดยเฉพาะใน
ฐานะรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ) แนวคิดของท่านยอ่มมีผลต่อการจดัการหลกัสูตรการศึกษาไทย
ในยคุของท่านและยคุต่อมาอยา่งปฏิเสธไม่ได ้

ชีวติ การศึกษาและการท างานของศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี นบัวา่มีบทบาทการ
พฒันาการศึกษาไทยในยคุสงครามเยน็เป็นอยา่งยิง่ ท่านไดรั้บปรัชญาการศึกษาแบบอเมริกนัทั้งจาก
การศึกษาและการท างานวชิาการ ขอ้เสนอของสาโรชใน “ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุด
บรรจบระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” สะทอ้นความปรารถนาการจดัการศึกษาตามปรัชญา
ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นกัการศึกษาคนส าคญัของสหรัฐอเมริกาอยา่งเห็นไดช้ดั  

ดว้ยความท่ีศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศรี มีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษาไทย
โดยเฉพาะในฐานะรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดของท่านยอ่มมีผลต่อการจดัการหลกัสูตร
การศึกษาไทยในยคุของท่านและยคุต่อมาอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ดงัเช่น ก าเนิดหลกัสูตรทศันศิลป์ 
(Visual Arts) ท่ีมีศาสตราจารย ์อารี สุทธิพนัธ์ุ ลูกศิษยข์องสาโรชท่ีสร้างหลกัสูตรความรู้ทางศิลปะ
ตามแนวทางปรัชญาปฏิบติันิยม อารีเสนอวา่ “การเรียนการสอนศิลปะจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ท าให้การศึกษาศิลปะมคีวามน่าเช่ือถือในสังคมวิทยาศาสตร์เป็นใหญ่ท่ีมีกลุ่มคนท่ี

เรียกว่า “นักเทคโนแครต (technocrat)”ท่ีมอี านาจในการสร้างความจริงให้กับสังคมไทยในช่วง
สงครามเยน็” (Praphattong, 2014)  

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ความทนัสมยัในยคุอเมริกนัไดส้นบัสนุนการสร้างพลเมืองท่ีมีบุคลิกภาพทางศีลธรรม
แบบพุทธศาสนาโดยการกล่อมเกลาในระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นกลไกของรัฐ คือ มุ่งเนน้การศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) หรือการเรียนแบบใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลาง (child - center) 
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2. การศึกษาแบบพิพฒันาการไดแ้ปรสภาพเป็นการศึกษาเชิงพุทธ แนวคิด “พิพฒันาการ
นิยม” (progressivism) เป็นแนวคิดการศึกษาเนน้ผลลพัธ์ ปฏิบติัแลว้ไดป้ระโยชน์กบัคนปฏิบติั  
ความรู้จะตอ้งมาจากการเรียนรู้ การปรับตวั แกปั้ญหาอยูเ่สมอสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาของ
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บาท” และ “อริยสัจ 4” อยา่งเช่ือมโยงกบั “วธีิทางวทิยาศาสตร์”ท่ีเปรียบแนวคิดพุทธศาสนาเป็นห่วง
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ระหวา่งพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย” ของสาโรชไดน้ าเสนอพุทธศาสนาแบบง่ายๆ แลว้น ามาสร้าง
เป็นปรัชญาการศึกษาแบบกลางๆ ในฐานะเป็นหน่อหน่ึงของพระพุทธศาสนาท่านเช่ือมโยงวา่ 
ธรรมชาติของการศึกษาคือ มุ่งใหเ้นน้พุทธศาสนาในฐานะ จริยธรรม ไม่ใช่อภิปรัชญาหรือญาณ
วทิยา การศึกษาจึงเป็นเร่ืองของจริยธรรม ศีลธรรม ความสามารถทางสติปัญญา การเป็นพลเมืองดี มี
สมรรถภาพทางอาชีพ และเจตคติในทางสันติภาพต่อทุกคน (Buasri, 1980) 

3. ประชาธิปไตยกบัศาสนาเป็นเร่ืองเดียวกนั  ตามแนวคิดปรัชญาพิพฒันาการนิยม จะเร่ิม
ดว้ยค าถามท่ีวา่“ผูเ้รียนตอ้งการเรียนอะไร” จากนั้นครูผูส้อนจึงจดัแนวทางในการเลือกเน้ือหาวชิา 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมมาให ้เนน้การปลูกฝังการฝึกฝนอบรมในเร่ืองดงักล่าวโดยการให้
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ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ (Experience) เน้ือหาวชิาเหล่าน้ีจะเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน และเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาในสังคม เรียนรู้จากประสบการณ์ ตลอดจนการเช่ือมโยงกบัสังคมจากการเป็นพลเมืองท่ีดี 
ดงัท่ีสาโรชสรุปรวบยอดวา่ “ปรัชญาการศึกษาท่ีปฏิบัติได้จากพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมา มี
ความคล้ายคลึงกับปรัชญาการศึกษาตามหลักประชาธิปไตยในโลกตะวนัตก” (Buasri, 1980)และผล
ของการเกิดหลกัสูตรและแบบเรียนพระพุทธศาสนา ท าใหศ้าสนาเขา้มาอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของคน
ในยคุท่ีเรียนในหลกัสูตรพุทธศกัราช 2521 ท่ีท าใหเ้ขา้ใจในพุทธศาสนาง่ายข้ึน เขา้ถึงง่าย และมีตวั
แบบท่ีชดัเจนในการปฏิบติั ตามแนวคิดปฏิบติัการนิยม 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ก าเนิดหลกัสูตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยในหลกัสูตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 คือรูปธรรมอนัชดัเจนในการน าปรัชญาพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานปรัชญา
การศึกษาของไทย โดยการเช่ือมโยงกบัแนวคิดปฏิบติันิยมอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืน แต่ก็ยงัคง
เอกลกัษณ์ความเป็นปรัชญาและจิตวทิยาแบบพื้นบา้นของพุทธศาสนา และเม่ือพิจารณาการเกิด
หลกัสูตรพุทธศาสนาภายใตบ้ริบทสงครามเยน็แลว้ หลกัสูตรพุทธศาสนาตามแนวทางปรัชญาปฏิบติั
นิยมก็ไดท้  าใหป้ระชาธิปไตยกบัศาสนากลายเป็นเร่ืองเดียวกนั 
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1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
  Program in Educational Administration, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 และ 2) พฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 การด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามกบัสถานศึกษาจ านวน 144 โรง ซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการอยา่งละ 144 
คนเป็นผูใ้หข้อ้มูล แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น และ 2) การพฒันากลยทุธ์การ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 11 คน เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจดัท ากลยทุธ์ และ (2) การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับโดยใชแ้บบสอบถามกบั
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
5 และ 2) พฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 การด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามกบัสถานศึกษาจ านวน 144 โรง ซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการอยา่งละ 144 
คนเป็นผูใ้หข้อ้มูล แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น และ 2) การพฒันากลยทุธ์การ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 11 คน เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจดัท ากลยทุธ์ และ (2) การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับโดยใชแ้บบสอบถามกบั
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สถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการอยา่งละ 144 คน เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่   

1. ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ ดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือดา้นการจดัให้มีการพฒันาตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   

2. กลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ท่ีพฒันาข้ึนจ านวน 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) กลยทุธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) กลยทุธ์การส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 4) กลยทุธ์การ
พฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 3.  การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และการยอมรับอยูใ่นระดบัมากทุกรายการประเมิน สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวทุ้กรายการประเมิน 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์,  ระบบประกนัคุณภาพภายใน, การพฒันา 
 
Abstract 

The objectives of this research were to: 1) study the current and desirable condition of the 
schools’ internal quality assurance system under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5,  and 2) develop the schools’ internal quality assurance system strategy. The 
research procedure comprised two phases: 1) studying the current and desirable condition of the 
schools’ internal quality assurance system by using questionnaire from  administrators and  

teachers from 144 schools to priority needs index analysis and 2) developing the schools’ internal 
quality assurance system strategy; (1) 11 experts organized the workshop to study the environment 
for the schools’ internal quality assurance system and developed its strategy and (2)  assessment 
the propriety, feasibility and acceptance of strategy by using questionnaire from 144 administrators 
and 144 teachers. The data was analyzed by means and standard deviation 

The results of study were as follows:  
1. Priority needs index is the education standard school setting, followed by the educational 

quality assurance development, and the educational development plan operation.  
2. The development of schools’ internal quality assurance system strategy consisted of 4 

strategies; 1) human resource development, 2) information and communication technology 
development  3) learning organization promotion, and 4) monitoring, checking and evaluating 
system development strategies. 

3. The assessment results of propriety, feasibility and acceptance strategy were at a high 
level and higher than the evaluation criteria. 

 
Keywords: strategy, internal quality assurance system, development 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามให้เกิดข้ึนกบัคนในชาติ (Office of National 
Education Standards and Quality Assessment, 2016: 6) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้มีคุณภาพนั้น
จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  และจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่น
ตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม
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สถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการอยา่งละ 144 คน เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่   

1. ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ ดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือดา้นการจดัให้มีการพฒันาตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นต ่าสุด คือ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   

2. กลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ท่ีพฒันาข้ึนจ านวน 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) กลยทุธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) กลยทุธ์การส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 4) กลยทุธ์การ
พฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 3.  การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และการยอมรับอยูใ่นระดบัมากทุกรายการประเมิน สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวทุ้กรายการประเมิน 
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1) study the current and desirable condition of the 
schools’ internal quality assurance system under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5,  and 2) develop the schools’ internal quality assurance system strategy. The 
research procedure comprised two phases: 1) studying the current and desirable condition of the 
schools’ internal quality assurance system by using questionnaire from  administrators and  

teachers from 144 schools to priority needs index analysis and 2) developing the schools’ internal 
quality assurance system strategy; (1) 11 experts organized the workshop to study the environment 
for the schools’ internal quality assurance system and developed its strategy and (2)  assessment 
the propriety, feasibility and acceptance of strategy by using questionnaire from 144 administrators 
and 144 teachers. The data was analyzed by means and standard deviation 

The results of study were as follows:  
1. Priority needs index is the education standard school setting, followed by the educational 

quality assurance development, and the educational development plan operation.  
2. The development of schools’ internal quality assurance system strategy consisted of 4 

strategies; 1) human resource development, 2) information and communication technology 
development  3) learning organization promotion, and 4) monitoring, checking and evaluating 
system development strategies. 

3. The assessment results of propriety, feasibility and acceptance strategy were at a high 
level and higher than the evaluation criteria. 
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บทน า 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามให้เกิดข้ึนกบัคนในชาติ (Office of National 
Education Standards and Quality Assessment, 2016: 6) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้มีคุณภาพนั้น
จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  และจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่น
ตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม



314 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

สร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี
จริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
(Chumwonthayi, 2002: 2) 
 คุณภาพเป็นหวัใจส าคญัของผลการด าเนินงานทุกอยา่ง โดยเฉพาะในยคุท่ีมีอตัรา 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนักนัสูงอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั สถานศึกษาใน 
ฐานะหน่วยปฏิบติัในการจดัการศึกษา จึงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาตามจุดหมายการศึกษาและนโยบายการศึกษาท่ีก าหนดไว ้แต่ในทางปฏิบติัและ 
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา ยงัคงเป็นปัญหาท่ีตอ้งใส่
ใจ และหาทางแกไ้ขกนัต่อไป (Atsawaphum, 2015: 1)   
 ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงัและเป็นทางการมาก
ข้ึน โดยระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
หมวด 6 ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
ทั้งน้ีดว้ยเหตุวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือน 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง   
 ส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดส้รุปผล 
การประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา จ าแนกตามการรับรอง พบวา่ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีสถานศึกษา จ านวน 221 โรง มีผลการประเมินของ
สถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั จ านวนทั้งหมด 221 โรง ไดรั้บการรับรองจ านวน 204 โรง ไม่ได้
รับการรับรอง จ านวน 6 โรง ไม่มีการประเมิน จ านวน 11 โรง ส่วนผลการประเมินของสถานศึกษา
ระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวนทั้งหมด 221 โรง ผลไดรั้บการรับรองมาตรฐานจ านวน 119 โรง 
(ร้อยละ 53.85) ไม่ไดรั้บการรับรองจ านวน 102 โรง  (ร้อยละ 46.15) ซ่ึงเป็นปัญหาขั้นวกิฤติอนัดบั 4 
ของประเทศ (Office of Basic Education Commission, 2004: 107) ซ่ึงผล 

การประเมินคุณภาพภายนอกสะทอ้นถึงปัญหาขั้นวกิฤติของระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่ีการประกนัคุณภาพภายในจะเนน้การพฒันา
คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ส าหรับการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานดา้นปัจจยัน าเขา้ และกระบวนการ ซ่ึงเป็นการเนน้ 
การประเมินเหตุ ส่วน การประเมินคุณภาพภายนอกจะเนน้การประเมินผล คือประเมินผลผลิต และ
ผลลพัธ์ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดา้นต่าง ๆ กล่าวไดว้า่การประกนัคุณภาพภายในยอ่ม
ส่งผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการบริหาร จดั
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของสังคม 

การวางแผนกลยทุธ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัและมีอ านาจมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็น
กระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จท่ีผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการทุกคนควรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท างาน   
 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สนใจศึกษากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซ่ึง
เป็นแนวทางการด าเนินงานเชิงรุกท่ีส่งเสริม สนบัสนุนระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

2.  เพื่อพฒันากลยุทธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการด าเนินการวิจยั
ออกเป็น 2 ตอนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดแ้ก่ 
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สร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี
จริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
(Chumwonthayi, 2002: 2) 
 คุณภาพเป็นหวัใจส าคญัของผลการด าเนินงานทุกอยา่ง โดยเฉพาะในยคุท่ีมีอตัรา 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนักนัสูงอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั สถานศึกษาใน 
ฐานะหน่วยปฏิบติัในการจดัการศึกษา จึงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาตามจุดหมายการศึกษาและนโยบายการศึกษาท่ีก าหนดไว ้แต่ในทางปฏิบติัและ 
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา ยงัคงเป็นปัญหาท่ีตอ้งใส่
ใจ และหาทางแกไ้ขกนัต่อไป (Atsawaphum, 2015: 1)   
 ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงัและเป็นทางการมาก
ข้ึน โดยระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
หมวด 6 ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
ทั้งน้ีดว้ยเหตุวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือน 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง   
 ส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดส้รุปผล 
การประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา จ าแนกตามการรับรอง พบวา่ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีสถานศึกษา จ านวน 221 โรง มีผลการประเมินของ
สถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั จ านวนทั้งหมด 221 โรง ไดรั้บการรับรองจ านวน 204 โรง ไม่ได้
รับการรับรอง จ านวน 6 โรง ไม่มีการประเมิน จ านวน 11 โรง ส่วนผลการประเมินของสถานศึกษา
ระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวนทั้งหมด 221 โรง ผลไดรั้บการรับรองมาตรฐานจ านวน 119 โรง 
(ร้อยละ 53.85) ไม่ไดรั้บการรับรองจ านวน 102 โรง  (ร้อยละ 46.15) ซ่ึงเป็นปัญหาขั้นวกิฤติอนัดบั 4 
ของประเทศ (Office of Basic Education Commission, 2004: 107) ซ่ึงผล 

การประเมินคุณภาพภายนอกสะทอ้นถึงปัญหาขั้นวกิฤติของระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่ีการประกนัคุณภาพภายในจะเนน้การพฒันา
คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ส าหรับการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานดา้นปัจจยัน าเขา้ และกระบวนการ ซ่ึงเป็นการเนน้ 
การประเมินเหตุ ส่วน การประเมินคุณภาพภายนอกจะเนน้การประเมินผล คือประเมินผลผลิต และ
ผลลพัธ์ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดา้นต่าง ๆ กล่าวไดว้า่การประกนัคุณภาพภายในยอ่ม
ส่งผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการบริหาร จดั
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของสังคม 

การวางแผนกลยทุธ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัและมีอ านาจมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็น
กระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จท่ีผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการทุกคนควรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท างาน   
 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สนใจศึกษากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ซ่ึง
เป็นแนวทางการด าเนินงานเชิงรุกท่ีส่งเสริม สนบัสนุนระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

2.  เพื่อพฒันากลยุทธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการด าเนินการวิจยั
ออกเป็น 2 ตอนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดแ้ก่ 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 เคร่ืองมือคือ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งคือสถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการ เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล  

ตอนท่ี 2 การพฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และจดัท ากลยทุธ์การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 11 คน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใชแ้บบประเมินกลยทุธ์ดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับ กลุ่มตวัอยา่งคือสถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการ เป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 
ผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยการวเิคราะห์

ผลค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และค่าดชันีล าดบั
ความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified : Priority need index) พบวา่ สภาพปัจจุบนัของระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.33) รองลงมา  
คือ ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กบัดา้น 
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ( X  = 4.28) และ
ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ( X  = 4.23) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.10) 

ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.66) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีสภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X  = 4.71) 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
( X  = 4.69)  และดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 4.68) ตามล าดบั 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X  = 4.63)   

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเม่ือพิจารณาค่าดชันีการเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัแรกสุด คือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified = 0.14) 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.12) และดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากบัดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (PNImodified  = 0.11) 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ  ดา้นการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified  = 0.08) 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 เคร่ืองมือคือ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งคือสถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการ เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล  

ตอนท่ี 2 การพฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และจดัท ากลยทุธ์การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 11 คน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใชแ้บบประเมินกลยทุธ์ดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับ กลุ่มตวัอยา่งคือสถานศึกษาจ านวน 144 โรง โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูวชิาการ เป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 
ผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยการวเิคราะห์

ผลค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และค่าดชันีล าดบั
ความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified : Priority need index) พบวา่ สภาพปัจจุบนัของระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.33) รองลงมา  
คือ ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กบัดา้น 
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ( X  = 4.28) และ
ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ( X  = 4.23) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.10) 

ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.66) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีสภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X  = 4.71) 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
( X  = 4.69)  และดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 4.68) ตามล าดบั 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X  = 4.63)   

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเม่ือพิจารณาค่าดชันีการเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นของระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัแรกสุด คือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified = 0.14) 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.12) และดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากบัดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (PNImodified  = 0.11) 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ  ดา้นการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified  = 0.08) 
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ตอนท่ี 2 พฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและจดัท ากลยทุธ ์
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายใน ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีผล 
การประเมินในระดบัมากทุกรายการประเมิน ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งดา้นความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และการยอมรับ โดยกลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กบักลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และกลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการยอมรับมากท่ีสุด   

 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวจิยั ไดก้ลยทุธ์ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ านวน 4 กลยทุธ์ สามารถน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีหน่ึง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ศกัยภาพของบุคลากรดา้น 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสภาพท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 
อีกทั้งการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งมุ่งเนน้กระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีใน
การก าหนดโครงการพฒันาในแต่ละดา้นท่ีตรงกบัความตอ้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ชดัเจน 
เหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัวชิา อาจเน่ืองมาจากวา่ มาตรฐานการศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
การวางรากฐานของการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดความสมดุลในคุณภาพผูเ้รียน สามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและส าคญัต่อ
การวางนโยบาย การก าหนดทิศทางในการพฒันาการจดัการศึกษาทั้งในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เน่ืองจากแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้
และเขา้ใจในการบริหารและจดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน มี
แนวทางปฏิบติัเพื่อน าไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ โดยการขบัเคล่ือนท่ียดึสถานศึกษาเป็นฐาน ดว้ยความ
ร่วมมือและความรับผดิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 2 พฒันากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและจดัท ากลยทุธ ์
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินกลยทุธ์การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายใน ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีผล 
การประเมินในระดบัมากทุกรายการประเมิน ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งดา้นความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และการยอมรับ โดยกลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กบักลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และกลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการยอมรับมากท่ีสุด   

 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวจิยั ไดก้ลยทุธ์ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จ านวน 4 กลยทุธ์ สามารถน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีหน่ึง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ศกัยภาพของบุคลากรดา้น 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสภาพท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 
อีกทั้งการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งมุ่งเนน้กระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีใน
การก าหนดโครงการพฒันาในแต่ละดา้นท่ีตรงกบัความตอ้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ชดัเจน 
เหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัวชิา อาจเน่ืองมาจากวา่ มาตรฐานการศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
การวางรากฐานของการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดความสมดุลในคุณภาพผูเ้รียน สามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและส าคญัต่อ
การวางนโยบาย การก าหนดทิศทางในการพฒันาการจดัการศึกษาทั้งในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เน่ืองจากแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้
และเขา้ใจในการบริหารและจดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน มี
แนวทางปฏิบติัเพื่อน าไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ โดยการขบัเคล่ือนท่ียดึสถานศึกษาเป็นฐาน ดว้ยความ
ร่วมมือและความรับผดิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
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ดงันั้น เพื่อใหก้ารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีประสิทธิภาพมากข้ึนในดา้น 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรไปในทิศทางเดียวกนัทั้งการวเิคราะห์
มาตรฐานการศึกษา การพิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานการศึกษา อยา่งครอบคลุม 
ชดัเจน การก าหนดและการประชาสัมพนัธ์ค่าเป้าหมายความส าเร็จอยา่งเหมาะสม ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายรับทราบดว้ยวธีิการหลากหลาย  ตลอดจนการจดัท าแผนพฒันาจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดว้ยการวเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการจ าเป็น
ของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ 
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมในการท างาน และการแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ดว้ยการประชุมเชิงปฏิบติัการ  
การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบติัการ
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้าง
ทกัษะการบริหารโครงการ  ตลอดจนการศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จดา้นการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

 2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัการระบบบริหารและสารสนเทศ มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาดา้น 
การเรียนการสอน และดา้นการบริหารจดัการ รวมถึงการก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัระบบ
สารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อการเขา้ถึงและใหบ้ริการ อาจ

เน่ืองมาจากวา่ในยคุสารสนเทศซ่ึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที  าใหข้อ้มูล ข่าวสารและความรู้ ซ่ึง
ประกอบกนัเป็นสารสนเทศนั้นสามารถล่ืนไหลไดส้ะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง ตั้งแต่ระดบับุคคลข้ึนไปจนถึงระดบัองคก์รตลอดจนระดบัประเทศ  และระหวา่งประเทศ 
ซ่ึงนบัวา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนบัวนัจะมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน และสามารถยอ่โลก
ทางการส่ือสารใหเ้ล็กลงได ้

ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาระบบบริหารและสารสนเทศ จึงก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ  
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการของการวางแผนการจดัท าฐานขอ้มูล การก าหนดขอบเขตของขอ้มูล  
การรวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการใชง้านขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การทดลองและ 
การน าระบบเทคโนโลยไีปใช ้ตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
อน่ึง การจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดย 
การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาอีกดว้ย   

3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีสาม สะทอ้นให้เห็นวา่การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษายงัไม่เป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค ์ขาด
ความย ัง่ยืนของการด าเนินกิจกรรม  อาจเน่ืองมาจากศกัยภาพของบุคลากร ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันา
ตนเอง ใฝ่เรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา สร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองต่าง 
ๆ อยา่งหลากหลายจนไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียน
ความรู้กบัองคก์รอ่ืน ๆ การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ อีกทั้งสถานศึกษาตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน ดังนั้น เพื่อให้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
สถานศึกษาควรค านึงถึง 
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ดงันั้น เพื่อใหก้ารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีประสิทธิภาพมากข้ึนในดา้น 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรไปในทิศทางเดียวกนัทั้งการวเิคราะห์
มาตรฐานการศึกษา การพิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานการศึกษา อยา่งครอบคลุม 
ชดัเจน การก าหนดและการประชาสัมพนัธ์ค่าเป้าหมายความส าเร็จอยา่งเหมาะสม ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายรับทราบดว้ยวธีิการหลากหลาย  ตลอดจนการจดัท าแผนพฒันาจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดว้ยการวเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการจ าเป็น
ของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ 
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมในการท างาน และการแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ดว้ยการประชุมเชิงปฏิบติัการ  
การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบติัการ
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้าง
ทกัษะการบริหารโครงการ  ตลอดจนการศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จดา้นการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

 2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัการระบบบริหารและสารสนเทศ มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาดา้น 
การเรียนการสอน และดา้นการบริหารจดัการ รวมถึงการก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัระบบ
สารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบนัและสะดวกต่อการเขา้ถึงและใหบ้ริการ อาจ

เน่ืองมาจากวา่ในยคุสารสนเทศซ่ึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที  าใหข้อ้มูล ข่าวสารและความรู้ ซ่ึง
ประกอบกนัเป็นสารสนเทศนั้นสามารถล่ืนไหลไดส้ะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง ตั้งแต่ระดบับุคคลข้ึนไปจนถึงระดบัองคก์รตลอดจนระดบัประเทศ  และระหวา่งประเทศ 
ซ่ึงนบัวา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนบัวนัจะมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน และสามารถยอ่โลก
ทางการส่ือสารใหเ้ล็กลงได ้

ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาระบบบริหารและสารสนเทศ จึงก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ  
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการของการวางแผนการจดัท าฐานขอ้มูล การก าหนดขอบเขตของขอ้มูล  
การรวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการใชง้านขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การทดลองและ 
การน าระบบเทคโนโลยไีปใช ้ตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
อน่ึง การจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดย 
การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาอีกดว้ย   

3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีสาม สะทอ้นให้เห็นวา่การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษายงัไม่เป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค ์ขาด
ความย ัง่ยืนของการด าเนินกิจกรรม  อาจเน่ืองมาจากศกัยภาพของบุคลากร ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันา
ตนเอง ใฝ่เรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา สร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองต่าง 
ๆ อยา่งหลากหลายจนไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียน
ความรู้กบัองคก์รอ่ืน ๆ การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ อีกทั้งสถานศึกษาตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน ดังนั้น เพื่อให้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
สถานศึกษาควรค านึงถึง 
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การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้ง
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ อีกทั้งสถานศึกษาควร
สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก 
การประเมินตนเองมาใชใ้น การพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง การเผยแพร่
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษาเพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนั้น เป็นการขบัเคล่ือน
ดว้ยวงจรคุณภาพ PDCA ในการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ และย ัง่ยนื อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การประกนั
คุณภาพภายใน จดัตั้งคณะท างานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมรับผดิชอบตามมาตรฐานการศึกษา และจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการปฏิบติังานส่วนบุคคลและมาตรฐานสถานศึกษาตามภารกิจหลกั
ท่ีเป็นจุดเนน้ของสถานศึกษา   

 4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีสอง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสภาพท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงสถานศึกษาเม่ือ
ด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแลว้ ตอ้งด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา อาจเน่ืองมาจากวา่ การจดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็น 
การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
สร้างความเขา้ใจในการติดตาม ตรวจสอบ ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสใหผู้ ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ จดัท ารายงานตรวจสอบน าผลการติดตามไป
ปรับปรุงหรือพฒันาการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
เตรียมการใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั ส่วน

การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ถือวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการท่ีตอ้งยดึมาตรฐานการศึกษาเป็นหลกัและสะทอ้นภาพความส าเร็จ 2 
ดา้น คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และดา้นคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดท้ราบขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาวา่
บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่  สามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดท้นัที ดงันั้น กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และ
ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สรุปผล 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ 
 1. สภาพปัจจุบนัของระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ดา้นการจดัให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กบัดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 2. สภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ 
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้ง
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ อีกทั้งสถานศึกษาควร
สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก 
การประเมินตนเองมาใชใ้น การพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง การเผยแพร่
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษาเพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนั้น เป็นการขบัเคล่ือน
ดว้ยวงจรคุณภาพ PDCA ในการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ และย ัง่ยนื อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียน
ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การประกนั
คุณภาพภายใน จดัตั้งคณะท างานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมรับผดิชอบตามมาตรฐานการศึกษา และจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการปฏิบติังานส่วนบุคคลและมาตรฐานสถานศึกษาตามภารกิจหลกั
ท่ีเป็นจุดเนน้ของสถานศึกษา   

 4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
จากผลการวจิยั พบวา่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นล าดบัท่ีสอง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามสภาพท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงสถานศึกษาเม่ือ
ด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแลว้ ตอ้งด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา อาจเน่ืองมาจากวา่ การจดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็น 
การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
สร้างความเขา้ใจในการติดตาม ตรวจสอบ ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสใหผู้ ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ จดัท ารายงานตรวจสอบน าผลการติดตามไป
ปรับปรุงหรือพฒันาการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
เตรียมการใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั ส่วน

การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ถือวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการท่ีตอ้งยดึมาตรฐานการศึกษาเป็นหลกัและสะทอ้นภาพความส าเร็จ 2 
ดา้น คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และดา้นคุณภาพการศึกษาดา้นการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดท้ราบขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาวา่
บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่  สามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดท้นัที ดงันั้น กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และ
ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สรุปผล 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ 
 1. สภาพปัจจุบนัของระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ดา้นการจดัให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กบัดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 2. สภาพท่ีพึงประสงคข์องระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ 
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเม่ือพิจารณาค่า
ดชันีการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นของระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม พบวา่ 
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 0.11 (PNImodified = 0.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดคือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา
คือดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีค่าดชันี 
ความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุดคือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันากลยุทธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ มีผลการประเมินในระดบัมากทุกกลยทุธ์ 
และผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับ   
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรด าเนินการก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากรให้
เพียงพอต่อการด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และจดัท าโครงการเพื่อ
สนบัสนุนกลยทุธ์ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควร
จดัท าโครงการเพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผูเ้ก่ียวขอ้งใน 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวจิยัน้ี มีการประเมินกลยทุธ์โดยวธีิการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ 

การยอมรับ จากผูบ้ริหารและครูวชิาการเท่านั้น ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการน า
กลยทุธ์ไปทดลองใชจ้ริงกบัสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 

2. การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ของ
ผลผลิตและผลลพัธ์ ซ่ึงจะเป็นพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

3. การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษากบัสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 5 เท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษากบัเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งบริหาร
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รองลงมาคือดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเม่ือพิจารณาค่า
ดชันีการเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นของระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวม พบวา่ 
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 0.11 (PNImodified = 0.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดคือ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา
คือดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีค่าดชันี 
ความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุดคือ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันากลยุทธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กลยุทธ์การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4. กลยทุธ์การพฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา่ มีผลการประเมินในระดบัมากทุกกลยทุธ์ 
และผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับ   
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรด าเนินการก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากรให้
เพียงพอต่อการด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และจดัท าโครงการเพื่อ
สนบัสนุนกลยทุธ์ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควร
จดัท าโครงการเพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจดัท าฐานขอ้มูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผูเ้ก่ียวขอ้งใน 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวจิยัน้ี มีการประเมินกลยทุธ์โดยวธีิการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ 

การยอมรับ จากผูบ้ริหารและครูวชิาการเท่านั้น ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการน า
กลยทุธ์ไปทดลองใชจ้ริงกบัสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 

2. การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษากลยทุธ์การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ของ
ผลผลิตและผลลพัธ์ ซ่ึงจะเป็นพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

3. การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษากบัสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 5 เท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษากบัเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งบริหาร
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จดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอยา่งจริงจงั ส่งผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรใหมี้
คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 
เอกสารอ้างองิ 
ณฐัพล  ชุมวรฐาย.ี (2545). บันไดสู่การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุค๊พอยท.์ 
สมาน  อศัวภูมิ. (2558). รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในกับการบริหารสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลาง. อุบลราชธานี: 
อุบลกิจออฟเซทการพิมพ.์ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง 
ปฏิบัติจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559). ก้าวข้ามขดีจ ากัดสู่สหัสวรรษ 
แห่งคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลสั. 

Certo, Samuel C. & Peter, J. Pual. (1991).  Strategic management : Concept and application. New  
York: McGraw-Hill. 

 
Translated Thai References 
Chumwonthayi, N. (2002). Ladder quality assurance studies. Bangkok: Book Point. [in Thai] 
Atsawaphum, S. (2015). Research report form the integrated quality assurance system within the  

management school for the education of basic medium. Ubon Ratchathani: Ubonkit Offset 
Printing House. [in Thai] 

 
 

Office of Basic Education Commission. (2004). Conclusion and recommendations policy  
recommendations and practical effect, the two outside assessment, basic education level.                                   
Bangkok: Agricultural cooperative printing demonstrations of Thai. [in Thai] 

Office of National Education Standards and Quality Assessment. (2016). Beyond the millennium  
millions of high quality. Bangkok: Offset Plus. [in Thai] 

 
ผู้เขียน 
 นางสาวสุพตัรา  เชิดกฤษ   

โรงเรียนบา้นมะค่าดอนทะยงิ 
ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 30220 

 โทรศพัท:์  083-3831039    อีเมล:์ supattra1818@hotmail.com 
 
Author 
 Miss Supattra Cherdkrit  

Ban Makhadonthaying School  
Makha Sub-District, Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province 30220 

 Tel.: 083-3831039    E-mail: supattra1818@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 327Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

จดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอยา่งจริงจงั ส่งผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรใหมี้
คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 
เอกสารอ้างองิ 
ณฐัพล  ชุมวรฐาย.ี (2545). บันไดสู่การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุค๊พอยท.์ 
สมาน  อศัวภูมิ. (2558). รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในกับการบริหารสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลาง. อุบลราชธานี: 
อุบลกิจออฟเซทการพิมพ.์ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง 
ปฏิบัติจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559). ก้าวข้ามขดีจ ากัดสู่สหัสวรรษ 
แห่งคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลสั. 

Certo, Samuel C. & Peter, J. Pual. (1991).  Strategic management : Concept and application. New  
York: McGraw-Hill. 

 
Translated Thai References 
Chumwonthayi, N. (2002). Ladder quality assurance studies. Bangkok: Book Point. [in Thai] 
Atsawaphum, S. (2015). Research report form the integrated quality assurance system within the  

management school for the education of basic medium. Ubon Ratchathani: Ubonkit Offset 
Printing House. [in Thai] 

 
 

Office of Basic Education Commission. (2004). Conclusion and recommendations policy  
recommendations and practical effect, the two outside assessment, basic education level.                                   
Bangkok: Agricultural cooperative printing demonstrations of Thai. [in Thai] 

Office of National Education Standards and Quality Assessment. (2016). Beyond the millennium  
millions of high quality. Bangkok: Offset Plus. [in Thai] 

 
ผู้เขียน 
 นางสาวสุพตัรา  เชิดกฤษ   

โรงเรียนบา้นมะค่าดอนทะยงิ 
ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 30220 

 โทรศพัท:์  083-3831039    อีเมล:์ supattra1818@hotmail.com 
 
Author 
 Miss Supattra Cherdkrit  

Ban Makhadonthaying School  
Makha Sub-District, Non Thai District, Nakhon Ratchasima Province 30220 

 Tel.: 083-3831039    E-mail: supattra1818@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 



328 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

การปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎต่ีอการเสพติดอนิเทอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบ
บูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชแ้บบ
แผนการทดลอง ABF และมีกลุ่มควบคุม (ABF Control Group Design) โดยเปรียบเทียบในระยะเส้น
ฐาน ระยะทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมี
คะแนนการเสพติดอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัสูงคือ 50-100 คะแนน จ านวน 24 คน สุ่มเขา้กลุ่มเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดั Young’s 
Internet Addiction Test (YIAT20) แบบบนัทึกพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและโปรแกรม 
การปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ The Mann–Whitney U Test , Two-way ANOVA  
Repeated measures ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลอง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) ในระยะหลงั
การทดลอง กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีมี
คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และ 3) พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิง
จิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี ในระยะทดลองและระยะติดตามผลลดลงกวา่ระยะเส้นฐาน 
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ค าส าคัญ: การปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี, การเสพติดอินเทอร์เน็ต 
 

 
Abstract 
 The purpose research was to study the effects of the theoretical integrative group 
counselling program for internet addiction among upper secondary school students. The ABF 
Experimental Design and control group (ABF Control Group Design) was used to comparison in 
the baseline, experimental period and follow-up period. The sample consisted of upper secondary 
school students with high internet addiction score of 50-100, with 24 participants randomly 
assigned to the experimental group and 12 control groups. The instruments used in the study were 
the Young's Internet Addiction Test (YIAT20), internet addiction record and the theoretical 
integrative group counselling program for internet addiction among upper secondary school 
students. Statistical analysis the Mann-Whitney U Test, Two-way ANOVA Repeated Measures. 
The results found that: 1) Interaction between experimental method and experimental periods 
influenced the internet addiction. 2) In the post- experimental period the experimental group 
receiving the theoretical integrative group counselling program had a lower internet addiction 
behavior score than the control group at the significant level of .05. And  3) the internet addiction 
behavior of the experimental group receiving the the theoretical integrative group counselling 
program the experimental period and the follow-up period were lower than the baseline. 
 

Keywords: theoretical integrative group counselling, internet addiction 
 

 
บทน า 

ประชาคมโลกมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถน าเอาอินเทอร์เน็ตเขา้
มาช่วยในการท างานหลายดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การท าธุรกิจ การหาความรู้ การสนทนา 
รวมถึงการหาความสุขสนุกสนาน โดยพบวา่ในปัจจุบนับุคคลมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะ
สังสรรคเ์พื่อสร้างสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่นเวบ็ไซต ์(web site) ต่างๆ หลายลกัษณะ 

เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นตน้ อีกทั้งผูใ้ชง้าน
สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตผา่นทางสมาร์ทโฟน (smartphone) และแทบ็เล็ต (Tablet)ได ้ท าใหมี้ 
ความสะดวกมากยิง่ข้ึน  จากการวเิคราะห์ทบทวนงานวจิยัเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเยาวชน
ไทย พบวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน
เวลาเหงา หาเพื่อนคุย ช่วยคลายเครียดและใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกวา่ใชใ้นการหาความรู้ 
(Nantawet, 2007; Chuanpiyawong, 2006; Pornsakulvanich, 2007) โดยเฉพาะผูใ้ชท่ี้อยูใ่นวยัเรียน
หรือเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-24 ปี มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตในทางท่ีไม่
เป็นประโยชน์ และใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดี ซ่ึงพบวา่ร้อยละ 73 ใชอิ้นเทอร์เน็ต
มากกวา่ 1-2 วนัต่อสัปดาห์  และเยาวชนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตั้งแต่ 5 วนัต่อสัปดาห์มีมากถึงร้อยละ 38 
พบวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตมากเกินไปหรือการติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อปัญหาในหลายดา้น 
ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการเรียน  ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์  ปัญหาดา้นการเงินและปัญหาดา้นร่างกาย  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา กลุ่มน้ีจะส่งผลต่อปัญหาดา้นการเรียนมากท่ีสุด 
(Makasiranonth, 2002; Young, 1998)  ซ่ึงหากไม่สามารถหยดุพฤติกรรมดงักล่าวได ้เรียกพฤติกรรม
ลกัษณะน้ีวา่ “เสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction)” 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นผลเสียท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่
เหมาะสม ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีนกัจิตวทิยาในต่างประเทศพบวา่มีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา
กบัแพทยด์ว้ยสาเหตุของการติดคอมพิวเตอร์มากข้ึน และมีแนวโนม้วา่ปัญหาน้ีจะมีผลกระทบต่อ
บุคคลทุกช่วงอาย ุซ่ึงจากการทบทวนงานวจิยัในต่างประเทศ ระหวา่งปี 2002-2012 พบวา่การเสพติด
อินเตอร์เน็ตส่งผลกระทบท่ีหลากหลายทั้งทางดา้นอารมณ์ พฤติกรรมและจิตใจ เช่น แรงจูงใจและ
การเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ตได ้สัมพนัธภาพและการส่ือสารตลอดจนภาวะความผดิปกติทางจิตและส่งผลต่อ 
การเจบ็ป่วย ไดแ้ก่ ภาวะซึมเศร้า  ความวติกกงัวลทางสังคม  โรคทางอารมณ์ เป็นตน้ (Thoongkaew, 
2014) 

ส าหรับการปลูกฝังพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีพึงประสงคใ์นทางจิตวทิยานั้นอาจจะ
กระท าไดห้ลายวธีิ  ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่การปรึกษาเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีโดยการบูรณา
การแบบผสมผสาน (theoretical integration) เป็นการใชห้ลายทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาเพื่อใหไ้ด้
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Abstract 
 The purpose research was to study the effects of the theoretical integrative group 
counselling program for internet addiction among upper secondary school students. The ABF 
Experimental Design and control group (ABF Control Group Design) was used to comparison in 
the baseline, experimental period and follow-up period. The sample consisted of upper secondary 
school students with high internet addiction score of 50-100, with 24 participants randomly 
assigned to the experimental group and 12 control groups. The instruments used in the study were 
the Young's Internet Addiction Test (YIAT20), internet addiction record and the theoretical 
integrative group counselling program for internet addiction among upper secondary school 
students. Statistical analysis the Mann-Whitney U Test, Two-way ANOVA Repeated Measures. 
The results found that: 1) Interaction between experimental method and experimental periods 
influenced the internet addiction. 2) In the post- experimental period the experimental group 
receiving the theoretical integrative group counselling program had a lower internet addiction 
behavior score than the control group at the significant level of .05. And  3) the internet addiction 
behavior of the experimental group receiving the the theoretical integrative group counselling 
program the experimental period and the follow-up period were lower than the baseline. 
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บทน า 
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มากกวา่ 1-2 วนัต่อสัปดาห์  และเยาวชนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตั้งแต่ 5 วนัต่อสัปดาห์มีมากถึงร้อยละ 38 
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ผลลพัธ์ท่ีสามารถแกปั้ญหาของบุคคลท่ีซบัซอ้น โดยแนวคิดของการปรึกษาเชิงจิตวทิยาแบบบูรณา
การมุ่งใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถเรียนรู้ไดจ้ากหลายมุมมอง (Saiyakul, 2014) ช่วยใหบุ้คคลมี 
การรับรู้ถึงความสามารถ มีรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการท างานดีข้ึน สามารถ
เลือกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เกิดแรงจูงใจและมีการตั้งจุดมุ่งหมายต่อส่ิงต่าง ๆ อยา่ง
กระตือรือร้น อีกทั้งยงัส่งเสริมใหเ้กิดการมองโลกในแง่ดีและมีความยดืหยุน่ต่ออารมณ์ ความคิด 
และความรู้สึกมากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายจะเป็นแนวทางช่วยเหลือท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อ
การเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เฉพาะโรงเรียนท่ีตั้งอยู่
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 9 แห่ง จ านวน 4,872 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32, 2558) ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 3 ชัว่โมงติดต่อกนัต่อวนั จ านวนมากท่ีสุด 1 โรงเรียน จากนั้นให้นกัเรียนท าแบบ
วดัพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนการเสพติดอินเทอร์เน็ตอยูใ่น
ระดบัสูงคือ 50-100 คะแนน ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 จากนั้นเรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนน 
การเสพติดอินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดลงมา จ านวน 24 คน ผูว้จิยัสอบถามความสมคัรใจของนกัเรียนเพื่อ
เขา้ร่วมโปรแกรม ใชก้ารสุ่มเขา้กลุ่ม (Random assignment) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่ม
ทดลองไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บโปรแกรม  
 
  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบวดัพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต Young’s Internet Addiction Test (YIAT20) ของ 
Frangos and Sotiropoulos (2012) โดยผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขออนุญาตจากผูพ้ฒันาแบบวดั จากนั้นจึงแปล
เป็นภาษาไทยและท าการแปลทวนยอ้นกลบั (Back-translation) น าแบบวดัฯ มาหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือ ไดค้่าความความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั .86 
 2. แบบบนัทึกพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัปรับปรุงมาจากแบบบนัทึกการออก
ก าลงักายดว้ยตนเองของ Yoosomran (2005) และ Sondee (2005) 

3. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูว้จิยัพฒันามาจาก Prochaska, JO and 
DiClemente (2010) ซ่ึงเป็นการผสมผสานทางทฤษฎี (Theoretical Integration) โดยบูรณาการทฤษฎี
การใหก้ารปรึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัท ์ ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบอตัถิภาวะ
นิยม ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบ
พฤติกรรมการรู้คิด และทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบโซลูชัน่–โฟกสั  ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการ
เขา้ร่วมโปรแกรม 17 คร้ัง สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที ซ่ึงมีรายละเอียด 
การด าเนินการ ดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ 
 คร้ังท่ี 2 รักษาสัมพนัธภาพ 
 คร้ังท่ี 3 การสร้างจิตส านึกหรือการเพิ่มความตระหนกัรู้ (Consciousness raising) 
 คร้ังท่ี 4 การปลดปล่อยทางอารมณ์ (Dramatic relief)   
 คร้ังท่ี 5 การทบทวนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental reevaluation)  
 คร้ังท่ี 6 การทบทวนผลกระทบต่อตนเอง (Self reevaluation) 
 คร้ังท่ี 7 การปลดปล่อยสังคม (Social liberation) 
 คร้ังท่ี 8 การควบคุมส่ิงเร้า (Stimulus control) 
 คร้ังท่ี 9 การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) 
 คร้ังท่ี 10 การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) 
 คร้ังท่ี 11 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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เป็นภาษาไทยและท าการแปลทวนยอ้นกลบั (Back-translation) น าแบบวดัฯ มาหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือ ไดค้่าความความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั .86 
 2. แบบบนัทึกพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัปรับปรุงมาจากแบบบนัทึกการออก
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 คร้ังท่ี 2 รักษาสัมพนัธภาพ 
 คร้ังท่ี 3 การสร้างจิตส านึกหรือการเพิ่มความตระหนกัรู้ (Consciousness raising) 
 คร้ังท่ี 4 การปลดปล่อยทางอารมณ์ (Dramatic relief)   
 คร้ังท่ี 5 การทบทวนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental reevaluation)  
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 คร้ังท่ี 11 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
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 คร้ังท่ี 12 การใหก้ารเสริมแรง (Reinforcement management) 
 คร้ังท่ี 13 การใหค้  ามัน่สัญญากบัตนเอง (Self liberation) 
 คร้ังท่ี 14 การท ากิจกรรมอ่ืนทดแทน (Counter conditioning) 
 คร้ังท่ี 15-16 การติดตามผล 
 คร้ังท่ี 17 ยติุการใหก้ารปรึกษากลุ่ม และปัจฉิมนิเทศ 

 
แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้บบแผน 
การทดลองแบบ ABF และมีกลุ่มควบคุม (ABF Control Group Design) โดยด าเนินการทดลอง 3 
ระยะ คือ ระยะเส้นฐาน (A) ระยะทดลอง (B) และระยะติดตามผล (F) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1   
แบบแผนการทดลองแบบ ABF และมกีลุ่มควบคุม เรียกว่า ABF Control Group Design 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ระยะเส้นฐาน (A) 
2 สัปดาห์ 

ระยะทดลอง (B) 
4 สัปดาห์ 

ระยะติดตามผล (F) 
2 สัปดาห์ 

กลุ่ม
ทดลอง 

- เตรียมการทดลองโดย
การวางแผนการควบคุม
ตนเอง 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

- ไดรั้บโปรแกรมฯ  
- บนัทึกพฤติกรรมการ
เสพติดอินเทอร์เน็ต 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

- ยติุการใชโ้ปรแกรมฯ  
- บนัทึกพฤติกรรมการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ตตามปกติ 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

กลุ่ม
ควบคุม 

- ไดรั้บการช้ีแจงในการ
บนัทึกพฤติกรรมการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

- ไม่ไดรั้บโปรแกรมฯ 
- บนัทึกพฤติกรรมการ
เสพติดอินเทอร์เน็ต 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

- ไม่ไดรั้บโปรแกรมฯ 
- บนัทึกพฤติกรรมการเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต 
- เก็บขอ้มูลตวัแปร
พฤติกรรม 

 

 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย แสดงดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2   
คะแนนเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เนต็ 
ในระยะก่อนทดลองและระยะหลังทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง ระยะเวลาการทดลอง X̅ SD 
กลุ่มทดลอง

(n=12) 
ก่อนทดลอง 80.17 7.26 
หลงัทดลอง 66.67 7.40 

กลุ่มควบคุม 
(n=12) 

ก่อนทดลอง 79.58 8.36 
หลงัทดลอง 81.17 5.57 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ในระยะก่อนทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ตคือ 80.17 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.26 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตคือ 79.58 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.36 ในระยะหลงั
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตคือ 66.67 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 7.40 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตคือ 81.17 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.57 
 
ตารางท่ี  3    
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เนต็ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในระยะหลังการทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 
(คน) X̅ SD Mean Rank Z 

p 
(1-tailed) 

กลุ่มทดลอง 12 66.67 7.40 7.17 
-3.710 .000 

กลุ่มควบคุม 12 81.17 5.57 17.83 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระยะหลงัการทดลองจากการทดสอบทางเดียวโดยใช ้Mann – Whitney Test ได้
ค่า Z = -3.710  ค่า p (1-tailed) = .000 นัน่คือในระยะหลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4   
การตรวจสอบ Mauchly's Test of Sphericityb 
 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx. 
Chi-Square df Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 
Interval .987 2.132 2 .344 .924 1.000 .500 

 

จากตารางท่ี 4 ผูว้จิยัท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่งในระยะเส้นฐาน ระยะทดลองและระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าชนิดสองทาง (Two-way ANOVA 
Repeated measurement) ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้น้ีดว้ยสถิติทดสอบ  Mauchly’ s 
Test  ผลปรากฏวา่ไดค้่า Mauchly’s W = .987 df (2) (p=.344) แสดงวา่ขอ้มูลท่ีใชไ้ม่ละเมิดขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าท่ีก าหนดคือความแปรปรวนของผลต่างคะแนน
ทุกคู่เท่ากนั (Sphericity) เม่ือพบวา่ขอ้มูลไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติ ผูว้ิจยัจึงท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่มและหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม 
(Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within- Subjects Variable) 
แสดงผลในตารางท่ี 5 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เนต็ระหว่างวิธีการทดลอง 
กับระยะเวลาของการทดลอง 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม      
     วธีิการทดลอง (G) 2888.000 1 2888.000 21.766* .000 
     ความคลาดเคล่ือน 2919.111 22 132.687   
ภายในกลุ่ม      
     ระยะการทดลอง (I) 1413.028 2 706.514 49.444* .000 
     ปฏิสัมพนัธ์ (IxG) 1855.583 2 927.790 64.930* .000 
     ความคลาดเคล่ือน  628.722 44 14.289   

* p< .05 
 ตารางท่ี 5 พบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลอง (I x G) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่วธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกนั
ต่อคะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัพบวา่วธีิการทดลองท่ีแตกต่างกนั (G) 
และระยะเวลาการทดลองท่ีแตกต่างกนั (Interval) มีผลต่อคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี  

1. ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบ 
บูรณาการเชิงทฤษฎีจะมีคะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมีนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม ทั้งน้ี
เป็นเพราะโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการใชก้ระบวนการของการควบคุมตนเอง (Self-control) 
มาฝึกเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตใหล้ดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
การควบคุมตนเองเป็นวธีิการหรือกระบวนการท่ีใชป้รับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมท่ี
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ไม่พึงประสงคไ์ปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้หรือเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือต่อตา้น
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน (Watson & Tharp, 1972) เพราะฉะนั้นการควบคุมตนเองจึงตอ้งใชค้วาม
พยายาม พฤติกรรมใดท่ีไดย้ากก็จะตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่พฤติกรรมท่ีท าไดง่้าย (Wilson & 
O’Leary, 1980) และการควบคุมตนเองยงัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยท่ีบุคคลพยายาม
ปรับตวัเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม (Kanfer & Phillips, 1970) โรเซนบรัม (Rosenbaum, 1990 
อา้งถึงใน Teetachue, 2007) กล่าววา่ การควบคุมตนเองเป็นอีกหน่ึงทกัษะท่ีสามารถจะน าไปใชใ้น
การรับมือสถานการณ์ท่ีดี  ดงัจะเห็นไดจ้ากการสะทอ้นความคิด ความรู้สึกในการปรึกษากลุ่มคร้ังท่ี 
8-14 โดยเนน้แนวคิดการควบคุมตนเองเป็นหลกั ไดแ้ก่ การควบคุมส่ิงเร้า การตั้งเป้าหมาย การเตือน
ตนเอง การประเมินตนเอง การให้ค ามัน่สัญญากบัตนเอง การใหก้ารเสริมแรง การหากิจกรรมอ่ืนมา
ทดแทน “การเตือนตนเองจะช่วยท าให้เห็นภาพพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เนต็ท่ีชัดเจนมากขึน้” 
“การเตือนตนเองท าให้เรารู้ว่า เราจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงตนเอง” “ได้รู้จักการสังเกตตนเอง” “ได้รู้
ว่าพฤติกรรมของเรามกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” “ได้รู้ว่าพฤติกรรมของเรามนัดีขึน้หรือลดลง” 
“ได้รู้จักวิธีการอีกวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้เราได้ปรับปรุง เปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง” “การประเมินตนเอง
ท าให้เราท างานเป็นระบบมากขึน้” “หลังการลดการเล่นอินเทอร์เนต็ให้น้อยลงผมมสีมาธิในการ
เรียนการท างานมากขึน้” “ผมมเีงินเหลือมากขึน้หรือน าเงินไปซ้ือของใช้ท่ีจ าเป็น” “ผมแขง็แรงมาก
ขึน้กว่าเดิมนอนหลับดีขึน้ไม่มอีาการเหน่ือยเพลีย”  จะเห็นไดว้า่การใชก้ระบวนการดงักล่าวมี
ขั้นตอนท่ีชดัเจน และกลุ่มทดลองท าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองดว้ยการก าหนดพฤติกรรม
ท่ีตอ้งการจะปรับเปล่ียนท่ีชดัเจน สามารถวดัได ้มีการสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มทดลองไดท้  าพฤติกรรมตามเป้าหมาย ไดป้ระเมินวา่ควรใหก้ารเสริมแรงกบั
ตนเอง โดยหากกลุ่มทดลองท าการประเมินตนเองแลว้พบวา่สามารถท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ จะ
ไดรั้บรางวลัตามท่ีตนเองไดเ้ขียนรางวลัท่ีช่ืนชอบไว ้ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวนั้นก่อให้เกิดผลทาง
จิตใจ โดยสร้างความต่ืนเตน้ น่าสนใจและการกระตุน้ใหก้ลุ่มทดลองลดพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ต  แต่กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บโปรแกรมฯ ดงักล่าว ส่ิงท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บคือ การบนัทึก
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตเหมือนกบักลุ่มทดลอง  ซ่ึงส่ิงท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บนั้นไม่ได้
ก่อใหเ้กิดการดึงดูดหรือสร้างความสนใจใหมี้ความสนใจในเร่ือง 

การลดพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากนกั จึงท าให้คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มควบคุมในระยะหลงัทดลองสูงกวา่กลุ่มทดลอง แต่กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมฯ มี
คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม   

2. พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิง
จิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี ในระยะทดลองและระยะติดตามผลลดลงกวา่ระยะเส้นฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการใชก้ระบวนการของการควบคุมตนเอง 
(Self-control) มาฝึกเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตใหล้ดลง ซ่ึงการใช้
กระบวนการดงักล่าวมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และกลุ่มทดลองท าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง
ดว้ยการก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะปรับเปล่ียนท่ีชดัเจนสามารถวดัได ้คือ การลดจ านวนชัว่โมง
การเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวนั มีการสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง ดงันั้นเม่ือกลุ่ม
ทดลองไดรั้บโปรแกรมตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ระยะทดลอง) ภายหลงัจากท่ีถอดถอนโปรแกรม
ออกและติดตามผลการทดลองไประยะหน่ึงพบวา่พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตยงัลดลงอยู ่
แมว้า่ในบางวนัจะมีความถ่ีการเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากระยะเส้นฐานบา้ง แต่ก็เป็นเพียงเล็กนอ้ย 
ไม่เพิ่มมากไปกวา่ระยะเส้นฐาน เป็นเพราะกลุ่มทดลองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตวัเอง ซ่ึงเกิดข้ึน
ในระยะทดลองและต่อเน่ืองมาถึงระยะติดตามผล สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีศึกษาโดยใชแ้นวคิดการ
ควบคุมตนเอง เช่น งานวิจยัของเกศแกว้ สอนดี (Sondee, 2005) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยกุตแ์นวคิดการควบคุมตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงั
กายเพื่อลดน ้าหนกัของนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัเกินมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ภายหลงั
ไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารและการออกก าลงักาย
เพื่อลดน ้าหนกั และน ้าหนกัตวัดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และงานวจิยัของพชัรี 
ดวงจนัทร์ (Duangchan, 2010) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและการรับรู้
ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปล่ียนตวัแปรทางจิต ตวัแปรทางพฤติกรรม และตวัแปรทาง
กายภาพ ในเด็กนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
รามค าแหง กรุงเทพมหานคร ลกัษณะของโปรแกรมประกอบดว้ย กิจกรรมการบรรยาย การตั้ง
ค าถาม การน าเสนอกรณีศึกษา การเล่นเกม การอภิปรายกลุ่มยอ่ย โดยใชแ้นวคิดการรับรู้
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ไม่พึงประสงคไ์ปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้หรือเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือต่อตา้น
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน (Watson & Tharp, 1972) เพราะฉะนั้นการควบคุมตนเองจึงตอ้งใชค้วาม
พยายาม พฤติกรรมใดท่ีไดย้ากก็จะตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่พฤติกรรมท่ีท าไดง่้าย (Wilson & 
O’Leary, 1980) และการควบคุมตนเองยงัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยท่ีบุคคลพยายาม
ปรับตวัเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม (Kanfer & Phillips, 1970) โรเซนบรัม (Rosenbaum, 1990 
อา้งถึงใน Teetachue, 2007) กล่าววา่ การควบคุมตนเองเป็นอีกหน่ึงทกัษะท่ีสามารถจะน าไปใชใ้น
การรับมือสถานการณ์ท่ีดี  ดงัจะเห็นไดจ้ากการสะทอ้นความคิด ความรู้สึกในการปรึกษากลุ่มคร้ังท่ี 
8-14 โดยเนน้แนวคิดการควบคุมตนเองเป็นหลกั ไดแ้ก่ การควบคุมส่ิงเร้า การตั้งเป้าหมาย การเตือน
ตนเอง การประเมินตนเอง การให้ค ามัน่สัญญากบัตนเอง การใหก้ารเสริมแรง การหากิจกรรมอ่ืนมา
ทดแทน “การเตือนตนเองจะช่วยท าให้เห็นภาพพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เนต็ท่ีชัดเจนมากขึน้” 
“การเตือนตนเองท าให้เรารู้ว่า เราจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงตนเอง” “ได้รู้จักการสังเกตตนเอง” “ได้รู้
ว่าพฤติกรรมของเรามกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” “ได้รู้ว่าพฤติกรรมของเรามนัดีขึน้หรือลดลง” 
“ได้รู้จักวิธีการอีกวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้เราได้ปรับปรุง เปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง” “การประเมินตนเอง
ท าให้เราท างานเป็นระบบมากขึน้” “หลังการลดการเล่นอินเทอร์เนต็ให้น้อยลงผมมสีมาธิในการ
เรียนการท างานมากขึน้” “ผมมเีงินเหลือมากขึน้หรือน าเงินไปซ้ือของใช้ท่ีจ าเป็น” “ผมแขง็แรงมาก
ขึน้กว่าเดิมนอนหลับดีขึน้ไม่มอีาการเหน่ือยเพลีย”  จะเห็นไดว้า่การใชก้ระบวนการดงักล่าวมี
ขั้นตอนท่ีชดัเจน และกลุ่มทดลองท าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองดว้ยการก าหนดพฤติกรรม
ท่ีตอ้งการจะปรับเปล่ียนท่ีชดัเจน สามารถวดัได ้มีการสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มทดลองไดท้  าพฤติกรรมตามเป้าหมาย ไดป้ระเมินวา่ควรใหก้ารเสริมแรงกบั
ตนเอง โดยหากกลุ่มทดลองท าการประเมินตนเองแลว้พบวา่สามารถท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ จะ
ไดรั้บรางวลัตามท่ีตนเองไดเ้ขียนรางวลัท่ีช่ืนชอบไว ้ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวนั้นก่อให้เกิดผลทาง
จิตใจ โดยสร้างความต่ืนเตน้ น่าสนใจและการกระตุน้ใหก้ลุ่มทดลองลดพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ต  แต่กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บโปรแกรมฯ ดงักล่าว ส่ิงท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บคือ การบนัทึก
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตเหมือนกบักลุ่มทดลอง  ซ่ึงส่ิงท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บนั้นไม่ได้
ก่อใหเ้กิดการดึงดูดหรือสร้างความสนใจใหมี้ความสนใจในเร่ือง 

การลดพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากนกั จึงท าให้คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มควบคุมในระยะหลงัทดลองสูงกวา่กลุ่มทดลอง แต่กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมฯ มี
คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม   

2. พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิง
จิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี ในระยะทดลองและระยะติดตามผลลดลงกวา่ระยะเส้นฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการใชก้ระบวนการของการควบคุมตนเอง 
(Self-control) มาฝึกเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตใหล้ดลง ซ่ึงการใช้
กระบวนการดงักล่าวมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และกลุ่มทดลองท าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง
ดว้ยการก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะปรับเปล่ียนท่ีชดัเจนสามารถวดัได ้คือ การลดจ านวนชัว่โมง
การเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวนั มีการสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง ดงันั้นเม่ือกลุ่ม
ทดลองไดรั้บโปรแกรมตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ระยะทดลอง) ภายหลงัจากท่ีถอดถอนโปรแกรม
ออกและติดตามผลการทดลองไประยะหน่ึงพบวา่พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตยงัลดลงอยู ่
แมว้า่ในบางวนัจะมีความถ่ีการเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากระยะเส้นฐานบา้ง แต่ก็เป็นเพียงเล็กนอ้ย 
ไม่เพิ่มมากไปกวา่ระยะเส้นฐาน เป็นเพราะกลุ่มทดลองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตวัเอง ซ่ึงเกิดข้ึน
ในระยะทดลองและต่อเน่ืองมาถึงระยะติดตามผล สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีศึกษาโดยใชแ้นวคิดการ
ควบคุมตนเอง เช่น งานวิจยัของเกศแกว้ สอนดี (Sondee, 2005) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยกุตแ์นวคิดการควบคุมตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงั
กายเพื่อลดน ้าหนกัของนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัเกินมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ภายหลงั
ไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารและการออกก าลงักาย
เพื่อลดน ้าหนกั และน ้าหนกัตวัดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และงานวจิยัของพชัรี 
ดวงจนัทร์ (Duangchan, 2010) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและการรับรู้
ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปล่ียนตวัแปรทางจิต ตวัแปรทางพฤติกรรม และตวัแปรทาง
กายภาพ ในเด็กนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
รามค าแหง กรุงเทพมหานคร ลกัษณะของโปรแกรมประกอบดว้ย กิจกรรมการบรรยาย การตั้ง
ค าถาม การน าเสนอกรณีศึกษา การเล่นเกม การอภิปรายกลุ่มยอ่ย โดยใชแ้นวคิดการรับรู้
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ความสามารถของตนเองไดแ้ก่ การสร้างประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ การใชต้วัแบบ และการ
ใชค้  าพูดชกัจูง ในหอ้งเรียน 7 คร้ังและใชแ้นวคิดการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ การควบคุมส่ิงเร้า การ
เตือนตนเอง โดยให้นกัเรียนด าเนินการควบคุมตนเองดา้นการบริโภคอาหารและการเคล่ือนไหวออก
ก าลงัดว้ยตนเองในชีวติประจ าวนั จ านวน 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บโปรแกรม ผล
การศึกษาพบวา่ภายหลงัการทดลอง ในกลุ่มทดลอง ความรู้เก่ียวกบัโรคอว้นและเบาหวานชนิดท่ี 2 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การเคล่ือนไหวออก
ก าลงั และพฤติกรรมการเคล่ือนไหวออกก าลงัเพิ่มข้ึนจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 แมว้า่การศึกษาขา้งตน้ทั้ง 2 เร่ือง จะมีการใชแ้นวคิดการควบคุมตนเองในการศึกษา
เหมือนกนั แต่ความแตกต่างนั้น คือการศึกษาของเกศแกว้ สอนดี เป็นการประยกุตแ์นวคิด 
การควบคุมตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กอว้นในโรงเรียนโดยใชแ้นวทางการควบคุม
ส่ิงเร้า และการควบคุมผลกรรม ส่วนการศึกษาของ พชัรี ดวงจนัทร์ เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
การควบคุมตนเองโดยใชแ้นวทางการควบคุมส่ิงเร้า และการเตือนตนเอง  รวมทั้งพชัรี ดวงจนัทร์ ได้
ศึกษาส่ิงท่ีแตกต่างจากการศึกษาของเกศแกว้ สอนดี คือ การประยกุตใ์ชแ้นวคิด การรับรู้ 
ความสามารถของตนเอง เพิ่มเขา้มาเพื่อปรับเปล่ียนตวัแปรทางจิต ตวัแปรทางพฤติกรรมและดชันี
มวลกายของเด็กอว้นในโรงเรียนดว้ย เม่ือการศึกษาทั้ง 2 ช้ินใชแ้นวคิดท่ีมีบางส่วนมีความเหมือนกนั
และบางส่วนแตกต่างกนั แต่ผลท่ีพบส าหรับตวัแปรทางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม
การออกก าลงักายเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ส าหรับโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนในการวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ช้
แนวคิดการควบคุมตนเองท่ีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งแนวทางการควบคุมส่ิงเร้า ควบคุมผลกรรมและ
การเตือนตนเองรวมถึงเทคนิคในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การเตือน
ตนเอง (Self-Monitoring) การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การเสริมแรงและการลงโทษตนเอง 
(Self-Reinforcement; & Self-Punishment) ซ่ึงแนวคิดการควบคุมตนเอง อยูใ่นเทคนิควิธีการส่วน
หน่ึงในทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม แต่ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดผ้สมสานทฤษฎีการให้
การปรึกษาท่ีหลากลายและเหมาะสม เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปรับเปล่ียนเปล่ียนพฤติกรรมใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  ทฤษฎีการใหก้าร
ปรึกษาแบบเกสตลัท ์ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบอตัถิภาวะนิยม  ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษากลุ่ม
แบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม  ทฤษฎีการให้ 

การปรึกษาแบบพฤติกรรมการรู้คิด และทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบโซลูชัน่ –โฟกสั และน า
เทคนิคต่างๆ ในแต่ละทฤษฎีมาบูรณาการใชใ้นโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแต่ละคร้ัง  ซ่ึงการใช้
แนวทางและเทคนิคดงักล่าวมีความแตกต่างจากการศึกษาทั้ง 2 เร่ืองขา้งตน้ แต่ผลท่ีพบมีความ
คลา้ยคลึงกนั นัน่คือ ในระยะทดลองใชโ้ปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ท่ีลดลงจากระยะเส้นฐาน และส่ิงท่ีพบแตกต่างออกไปก็คือ ในระยะติดตามผลพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองก็ยงัลดลงกวา่ระยะเส้นฐาน แสดงวา่พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มทดลองยงัมีแนวโนม้ลดลง แมจ้ะยติุการใหโ้ปรแกรมฯ แลว้ก็ตาม มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
วธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกนัต่อพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี
เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี ในระยะเส้นฐานทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือเวลาผา่นไปถึงระยะทดลองและระยะ
ติดตามผลพบวา่ไดผ้ลท่ีแตกต่างกนัคือ กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบ 
บูรณาการเชิงทฤษฎีมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีผูว้จิยัน าทฤษฎีน้ีไป
ใชใ้นการปรึกษากลุ่มในคร้ัง 1-2 ซ่ึงเป็นสร้างสัมพนัธภาพและรักษาสัมพนัธภาพ และน าไปใชใ้น
การปรึกษากลุ่มคร้ังท่ี 3 เร่ืองการสร้างจิตส านึกหรือการเพิ่มความตระหนกัรู้ เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่ม
ไดส้ ารวจพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตในชีวติประจ าวนัและไดต้ระหนกัรู้ถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และน าไปใชก้บัการปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 5 เร่ือง การทบทวนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นการช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ระเมินผลกระทบพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิต การไดรั้บประโยชน์และการเสียประโยชน์รวมถึงโทษของการติดอินเทอร์เน็ต รวมถึง
น าไปใชก้บัการปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 5 เร่ือง การทบทวนผลกระทบต่อตนเอง ซ่ึงช่วยใหส้มาชิกกลุ่ม
ไดคิ้ดวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองไดส้ าเร็จ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภมาส 
หวานสนิท (Wansanit, 2016) ศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนิสิตมหาวทิยาลยับูรพา ผลการวจิยัพบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
วธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของทรงศรี สารภูษิต (Sarapusit, 2015) ไดศึ้กษาการพฒันาความมัน่คงทางอารมณ์ของวยัรุ่น
ท่ีมาจากครอบครัวเล้ียงเด่ียวโดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ผลการศึกษาพบวา่มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิทดลองและระยะเวลาการทดลองต่อความมัน่คงทางอารมณ์ของวยัรุ่นท่ีมาจาก
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ความสามารถของตนเองไดแ้ก่ การสร้างประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ การใชต้วัแบบ และการ
ใชค้  าพูดชกัจูง ในหอ้งเรียน 7 คร้ังและใชแ้นวคิดการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ การควบคุมส่ิงเร้า การ
เตือนตนเอง โดยให้นกัเรียนด าเนินการควบคุมตนเองดา้นการบริโภคอาหารและการเคล่ือนไหวออก
ก าลงัดว้ยตนเองในชีวติประจ าวนั จ านวน 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บโปรแกรม ผล
การศึกษาพบวา่ภายหลงัการทดลอง ในกลุ่มทดลอง ความรู้เก่ียวกบัโรคอว้นและเบาหวานชนิดท่ี 2 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การเคล่ือนไหวออก
ก าลงั และพฤติกรรมการเคล่ือนไหวออกก าลงัเพิ่มข้ึนจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 แมว้า่การศึกษาขา้งตน้ทั้ง 2 เร่ือง จะมีการใชแ้นวคิดการควบคุมตนเองในการศึกษา
เหมือนกนั แต่ความแตกต่างนั้น คือการศึกษาของเกศแกว้ สอนดี เป็นการประยกุตแ์นวคิด 
การควบคุมตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กอว้นในโรงเรียนโดยใชแ้นวทางการควบคุม
ส่ิงเร้า และการควบคุมผลกรรม ส่วนการศึกษาของ พชัรี ดวงจนัทร์ เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
การควบคุมตนเองโดยใชแ้นวทางการควบคุมส่ิงเร้า และการเตือนตนเอง  รวมทั้งพชัรี ดวงจนัทร์ ได้
ศึกษาส่ิงท่ีแตกต่างจากการศึกษาของเกศแกว้ สอนดี คือ การประยกุตใ์ชแ้นวคิด การรับรู้ 
ความสามารถของตนเอง เพิ่มเขา้มาเพื่อปรับเปล่ียนตวัแปรทางจิต ตวัแปรทางพฤติกรรมและดชันี
มวลกายของเด็กอว้นในโรงเรียนดว้ย เม่ือการศึกษาทั้ง 2 ช้ินใชแ้นวคิดท่ีมีบางส่วนมีความเหมือนกนั
และบางส่วนแตกต่างกนั แต่ผลท่ีพบส าหรับตวัแปรทางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม
การออกก าลงักายเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ส าหรับโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนในการวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ช้
แนวคิดการควบคุมตนเองท่ีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งแนวทางการควบคุมส่ิงเร้า ควบคุมผลกรรมและ
การเตือนตนเองรวมถึงเทคนิคในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การเตือน
ตนเอง (Self-Monitoring) การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การเสริมแรงและการลงโทษตนเอง 
(Self-Reinforcement; & Self-Punishment) ซ่ึงแนวคิดการควบคุมตนเอง อยูใ่นเทคนิควิธีการส่วน
หน่ึงในทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม แต่ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดผ้สมสานทฤษฎีการให้
การปรึกษาท่ีหลากลายและเหมาะสม เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปรับเปล่ียนเปล่ียนพฤติกรรมใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  ทฤษฎีการใหก้าร
ปรึกษาแบบเกสตลัท ์ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบอตัถิภาวะนิยม  ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษากลุ่ม
แบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม  ทฤษฎีการให้ 

การปรึกษาแบบพฤติกรรมการรู้คิด และทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบโซลูชัน่ –โฟกสั และน า
เทคนิคต่างๆ ในแต่ละทฤษฎีมาบูรณาการใชใ้นโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแต่ละคร้ัง  ซ่ึงการใช้
แนวทางและเทคนิคดงักล่าวมีความแตกต่างจากการศึกษาทั้ง 2 เร่ืองขา้งตน้ แต่ผลท่ีพบมีความ
คลา้ยคลึงกนั นัน่คือ ในระยะทดลองใชโ้ปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ท่ีลดลงจากระยะเส้นฐาน และส่ิงท่ีพบแตกต่างออกไปก็คือ ในระยะติดตามผลพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มทดลองก็ยงัลดลงกวา่ระยะเส้นฐาน แสดงวา่พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มทดลองยงัมีแนวโนม้ลดลง แมจ้ะยติุการใหโ้ปรแกรมฯ แลว้ก็ตาม มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
วธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกนัต่อพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี
เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี ในระยะเส้นฐานทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือเวลาผา่นไปถึงระยะทดลองและระยะ
ติดตามผลพบวา่ไดผ้ลท่ีแตกต่างกนัคือ กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบ 
บูรณาการเชิงทฤษฎีมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีผูว้จิยัน าทฤษฎีน้ีไป
ใชใ้นการปรึกษากลุ่มในคร้ัง 1-2 ซ่ึงเป็นสร้างสัมพนัธภาพและรักษาสัมพนัธภาพ และน าไปใชใ้น
การปรึกษากลุ่มคร้ังท่ี 3 เร่ืองการสร้างจิตส านึกหรือการเพิ่มความตระหนกัรู้ เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่ม
ไดส้ ารวจพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตในชีวติประจ าวนัและไดต้ระหนกัรู้ถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และน าไปใชก้บัการปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 5 เร่ือง การทบทวนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นการช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ระเมินผลกระทบพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิต การไดรั้บประโยชน์และการเสียประโยชน์รวมถึงโทษของการติดอินเทอร์เน็ต รวมถึง
น าไปใชก้บัการปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 5 เร่ือง การทบทวนผลกระทบต่อตนเอง ซ่ึงช่วยใหส้มาชิกกลุ่ม
ไดคิ้ดวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองไดส้ าเร็จ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภมาส 
หวานสนิท (Wansanit, 2016) ศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนิสิตมหาวทิยาลยับูรพา ผลการวจิยัพบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
วธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของทรงศรี สารภูษิต (Sarapusit, 2015) ไดศึ้กษาการพฒันาความมัน่คงทางอารมณ์ของวยัรุ่น
ท่ีมาจากครอบครัวเล้ียงเด่ียวโดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ผลการศึกษาพบวา่มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิทดลองและระยะเวลาการทดลองต่อความมัน่คงทางอารมณ์ของวยัรุ่นท่ีมาจาก
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ครอบครัวเล้ียงเด่ียว พบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้  
 1. จากการท่ีผูว้จิยัไดท้ดลองน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิง
ทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาใชใ้นการปรับลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต พบวา่ ถา้มีการขยายเวลาในการทดลองใชเ้พื่อการปรับพฤติกรรม
จะท าใหพ้ฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลงเร่ือย ๆ ดงันั้นในการน าเทคนิคการควบคุมตนเองมาใช ้
ควรเพิ่มช่วงเวลาในการฝึกใหน้านมากยิง่ข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถฝึกการควบคุมตนเองใหม้ากข้ึน 
ท าใหพ้ฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป   
 2. ควรมีการติดตามผลการใชรู้ปแบบเทคนิคการควบคุมตนเองในการปรับพฤติกรรมทุก ๆ 
1 เดือน เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม และผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการสังเกต
พฤติกรรมของนกัเรียนและจูงใจใหน้กัเรียนอยากเลิกพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคด์ว้ยตนเอง ส่วน
แนวทางส าหรับโรงเรียน  โรงเรียนควรมีบริการใหค้  าแนะน า/ใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหาติด
อินเทอร์เน็ต รวมถึงโรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเหมาะสมใหก้บันกัเรียน
โดยจดัเป็นชมรมต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อนกัเรียน เช่น ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมลีลาศ เป็นตน้ 
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้นกัเรียนท่ีใชเ้วลาวา่งในการเล่นอินเทอร์เน็ตหนัมาเขา้ชมรมท่ีตนเองชอบ
และสนใจแทนแนวทางส าหรับโรงเรียน และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครอบครัว 
เน่ืองจากครอบครัวมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อพฤติกรรมของนกัเรียน เพราะค่อนขา้งท่ีจะอยู่
ใกลชิ้ดและมีบทบาทส าคญัต่อเด็ก ดงันั้นจึงควรก าหนดบทบาทของผูป้กครองในการช่วยเหลือ
นกัเรียนระหวา่งการเขา้รับโปรแกรมฯ เพื่อใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหาแนวทางลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  และมีความเขา้ใจถึงกระบวนการในการควบคุมตนเอง
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียน นอกจากนั้นผูป้กครองยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บั
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องพฤติกรรมอ่ืนๆ ของนกัเรียนไดอี้กดว้ย  
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

 1. การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการควบคุมตนเอง
และน ากระบวนการท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต  โดย
นกัเรียนจะท าการบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกวนั แต่ไม่ไดท้  าการวดัตวั
แปรการควบคุมตนเองอยา่งชดัเจนของนกัเรียนวา่เกิดข้ึนหรือไม่หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ เป็นตวั
แปรท่ีน่าสนใจในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ซ่ึงน่าจะมีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ
สามารถท านายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กได ้ 
 2. จากการน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาปฏิบติัใชจ้ริงพบวา่ ปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงท่ีจะท าใหโ้ปรแกรมดงักล่าวสัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน คือการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดงันั้นควร
น าตวัแปรการสนบัสนุนทางสังคมซ่ึงก็คือผูป้กครองเขา้มาศึกษาร่วมดว้ย เน่ืองจากการท่ีผูป้กครอง
ไดใ้หก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กในดา้นต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนลดลงได ้  
 3. ควรมีการปรับเปล่ียนแนวคิดการใชอิ้นเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจาก
สถานการณ์ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นยคุแห่งเทคโนโลยกีารส่ือสาร ดงันั้น
นกัวจิยัจึงควรออกแบบโปรแกรมหรือแนวทางท่ีบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิตและเทคโนโลยเีขา้
ดว้ยกนั เพื่อให้เด็กมีความคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์สร้างนวตักรรม ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กเห็นคุณค่า 
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเองมากข้ึน 
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ครอบครัวเล้ียงเด่ียว พบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้  
 1. จากการท่ีผูว้จิยัไดท้ดลองน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิง
ทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาใชใ้นการปรับลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต พบวา่ ถา้มีการขยายเวลาในการทดลองใชเ้พื่อการปรับพฤติกรรม
จะท าใหพ้ฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลงเร่ือย ๆ ดงันั้นในการน าเทคนิคการควบคุมตนเองมาใช ้
ควรเพิ่มช่วงเวลาในการฝึกใหน้านมากยิง่ข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถฝึกการควบคุมตนเองใหม้ากข้ึน 
ท าใหพ้ฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป   
 2. ควรมีการติดตามผลการใชรู้ปแบบเทคนิคการควบคุมตนเองในการปรับพฤติกรรมทุก ๆ 
1 เดือน เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม และผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการสังเกต
พฤติกรรมของนกัเรียนและจูงใจใหน้กัเรียนอยากเลิกพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคด์ว้ยตนเอง ส่วน
แนวทางส าหรับโรงเรียน  โรงเรียนควรมีบริการใหค้  าแนะน า/ใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหาติด
อินเทอร์เน็ต รวมถึงโรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเหมาะสมใหก้บันกัเรียน
โดยจดัเป็นชมรมต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อนกัเรียน เช่น ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมลีลาศ เป็นตน้ 
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้นกัเรียนท่ีใชเ้วลาวา่งในการเล่นอินเทอร์เน็ตหนัมาเขา้ชมรมท่ีตนเองชอบ
และสนใจแทนแนวทางส าหรับโรงเรียน และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครอบครัว 
เน่ืองจากครอบครัวมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อพฤติกรรมของนกัเรียน เพราะค่อนขา้งท่ีจะอยู่
ใกลชิ้ดและมีบทบาทส าคญัต่อเด็ก ดงันั้นจึงควรก าหนดบทบาทของผูป้กครองในการช่วยเหลือ
นกัเรียนระหวา่งการเขา้รับโปรแกรมฯ เพื่อใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหาแนวทางลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  และมีความเขา้ใจถึงกระบวนการในการควบคุมตนเอง
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียน นอกจากนั้นผูป้กครองยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บั
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องพฤติกรรมอ่ืนๆ ของนกัเรียนไดอี้กดว้ย  
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

 1. การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการควบคุมตนเอง
และน ากระบวนการท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต  โดย
นกัเรียนจะท าการบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกวนั แต่ไม่ไดท้  าการวดัตวั
แปรการควบคุมตนเองอยา่งชดัเจนของนกัเรียนวา่เกิดข้ึนหรือไม่หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ เป็นตวั
แปรท่ีน่าสนใจในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ซ่ึงน่าจะมีความสมัพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ
สามารถท านายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กได ้ 
 2. จากการน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงจิตวทิยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาปฏิบติัใชจ้ริงพบวา่ ปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงท่ีจะท าใหโ้ปรแกรมดงักล่าวสัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน คือการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดงันั้นควร
น าตวัแปรการสนบัสนุนทางสังคมซ่ึงก็คือผูป้กครองเขา้มาศึกษาร่วมดว้ย เน่ืองจากการท่ีผูป้กครอง
ไดใ้หก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กในดา้นต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนลดลงได ้  
 3. ควรมีการปรับเปล่ียนแนวคิดการใชอิ้นเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจาก
สถานการณ์ของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นยคุแห่งเทคโนโลยกีารส่ือสาร ดงันั้น
นกัวจิยัจึงควรออกแบบโปรแกรมหรือแนวทางท่ีบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิตและเทคโนโลยเีขา้
ดว้ยกนั เพื่อให้เด็กมีความคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์สร้างนวตักรรม ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กเห็นคุณค่า 
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเองมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสม (Mixed Method Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผล
ของการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ระยะท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
จ านวน 70 คน เพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อสร้างแบบวดั
พฤติกรรมทาเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ระยะท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็น
นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 28 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
14 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และโปรแกรมการบูร
ณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าสองทาง (Two Factor one between and 
one within subject design) พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของนิวแมน-คูลส์ 
(Newman-Keuls method) 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บการบูรณาการ 
การปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของ
นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในระยะทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ในระยะติดตาม
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ผลสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีไดรั้บการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะหลงัทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมทางเพศ, การบูรณาการการปรึกษา, พลวตัทางจิต, การสร้างสัมพนัธภาพ 
 
Abstract 

This research was a mixed method study. Its purposes were 1) to study appropriate sexual 
behaviors of upper secondary school male students and 2) to study the results of the integration of 
psychodynamic-interpersonal group counseling for their appropriate sexual behaviors. The 
samples were 70 informants with an in-depth interview for the data collection and 28 upper 
secondary school male students which were equally divided into an experimental group and a 
control. The research tools were the test on appropriate sexual behaviors and the program of the 
integration of psychodynamic-interpersonal group counseling for appropriate sexual behaviors. 
The statistics used to analyze the data were the two-way repeated measure ANOVA (Two-Factor 
one between and one within-subject design) and the post-hoc multiple comparison tests based on 
the Newman-Keuls method. The result showed that the interaction between the method and the 
experimental period was at the statistical significance of .05. The students integrated into the 
program over the trial session were not different from the control group while the follow-up 
session was higher than the control one at the statistical significance of .05. Having been integrated 
into the program, they got higher rate under the posttest and the follow-up sessions than the pre-
test interval at the statistical significance of .05. 

 
ค าส าคัญ: sexual behaviors, integration counseling, psychodynamic, interpersonal 
 
 

บทน า 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมในกลุ่มวยัรุ่นของไทยนั้นเกิดจากในปัจจุบนัท่ีเด็กวยัรุ่น

ไทยส่วนหน่ึงมองวา่การแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  เน่ืองจากเด็ก
เหล่าน้ีไดซึ้มซบัรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาจนลืมรักษาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทยท่ี
ผูใ้หญ่จะสอนเด็กผูห้ญิงไวว้า่ตอ้งรักนวลสงวนตวั  ภาพสะทอ้นจากงานวิจยั การวเิคราะห์วาทกรรม
ละครสะทอ้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่การที่วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์เสรี
มากข้ึนท าให้การมองเห็นคุณค่าตนเองเปล่ียนไป  การมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างวยัรุ่น ส่งผลให้
วยัรุ่นมองกิจกรรมทางเพศเป็นเพียง “การแลกเปล่ียน” อารมณ์ และวตัถุทางเพศ  ยิ่งเม่ือมี
บ่อยคร้ังข้ึนการเคารพและเห็นคุณค่าตนเองก็จะยิ่งน้อยลง นอกจากนั้นยงัพบวา่ เด็กวยัรุ่นสมยัน้ี
มีเพศสัมพนัธ์กนัโดยท่ียงัไม่แต่งงานกนัมากข้ึน โดยเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา ทั้งน้ีอาจเพราะรับเอา
วฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงท าให้มีอิสรภาพทางเพศมากข้ึน แต่จากเหตุการณ์ในละครสะทอ้นใหเ้ห็นแลว้
วา่ ผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นความเสียเปรียบทางดา้นร่างกาย
ท่ีอาจเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงปรารถนา และความเสียเปรียบทางดา้นจิตใจอนัเกิดจากความกงัวลจาก
ผลการกระท าดงักล่าว โดยท่ีผูช้ายไม่ไดค้  านึงถึงเร่ืองน้ีเลย นอกจากคิดวา่ท าอยา่งไรจะไดส้าว
บริสุทธ์ิมาเป็นแฟน โดยท่ีบางคร้ังถา้ไดไ้ปแลว้ก็ยงัไม่รู้วา่จะลงเอยดว้ยการแต่งงานหรือไม่  
(Juntana,2014) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางเพศในประเทศไทยท่ีผ่านมานั้น มุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุแห่งท่ีมาของพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรม
เส่ียง ผูว้ิจยัเห็นว่าองค์ความรู้จากงานวิจยัดังกล่าวนั้น มาเติมเต็มช่องว่างขององค์ความรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาและพฒันาในเร่ืองเพศของสังคมไทย และในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่ง
เป้าหมายพื้นท่ีการวิจยัไปที่จงัหวดัก าแพงเพชร เน่ืองจากจงัหวดัก าแพงเพชรก าลงัประสบ
ปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรของวยัรุ่น มีสถิติอยูใ่นสถานการณ์รุนแรงท่ีสุด มีแม่วยัรุ่นคลอด
บุตรสูงสุดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศหลายปีติดต่อกนั มีสถิติท่ีระบุไวท่ี้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ก าแพงเพชรจากรายงานการคลอดของโรงพยาบาลในจงัหวดัก าแพงเพชรปี 2558 ไดร้ายงาน
สถานการณ์การคลอดของหญิงอายรุะหวา่ง 15-19 ปี (Bureau of Reproductive Health, 2016) คิดเป็น
ร้อยละ 45.6 ของประเทศ ซ่ึงสถานการณ์มีแนวโนม้สูงข้ึน แมว้า่จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานใน
จงัหวดั เช่น พฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษยจ์งัหวดัก าแพงเพชร ส านกังานสาธารณสุข
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ผลสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีไดรั้บการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะหลงัทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมทางเพศ, การบูรณาการการปรึกษา, พลวตัทางจิต, การสร้างสัมพนัธภาพ 
 
Abstract 

This research was a mixed method study. Its purposes were 1) to study appropriate sexual 
behaviors of upper secondary school male students and 2) to study the results of the integration of 
psychodynamic-interpersonal group counseling for their appropriate sexual behaviors. The 
samples were 70 informants with an in-depth interview for the data collection and 28 upper 
secondary school male students which were equally divided into an experimental group and a 
control. The research tools were the test on appropriate sexual behaviors and the program of the 
integration of psychodynamic-interpersonal group counseling for appropriate sexual behaviors. 
The statistics used to analyze the data were the two-way repeated measure ANOVA (Two-Factor 
one between and one within-subject design) and the post-hoc multiple comparison tests based on 
the Newman-Keuls method. The result showed that the interaction between the method and the 
experimental period was at the statistical significance of .05. The students integrated into the 
program over the trial session were not different from the control group while the follow-up 
session was higher than the control one at the statistical significance of .05. Having been integrated 
into the program, they got higher rate under the posttest and the follow-up sessions than the pre-
test interval at the statistical significance of .05. 

 
ค าส าคัญ: sexual behaviors, integration counseling, psychodynamic, interpersonal 
 
 

บทน า 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมในกลุ่มวยัรุ่นของไทยนั้นเกิดจากในปัจจุบนัท่ีเด็กวยัรุ่น

ไทยส่วนหน่ึงมองวา่การแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  เน่ืองจากเด็ก
เหล่าน้ีไดซึ้มซบัรับวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาจนลืมรักษาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทยท่ี
ผูใ้หญ่จะสอนเด็กผูห้ญิงไวว้า่ตอ้งรักนวลสงวนตวั  ภาพสะทอ้นจากงานวิจยั การวเิคราะห์วาทกรรม
ละครสะทอ้นพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่การที่วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์เสรี
มากข้ึนท าให้การมองเห็นคุณค่าตนเองเปล่ียนไป  การมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างวยัรุ่น ส่งผลให้
วยัรุ่นมองกิจกรรมทางเพศเป็นเพียง “การแลกเปล่ียน” อารมณ์ และวตัถุทางเพศ  ยิ่งเม่ือมี
บ่อยคร้ังข้ึนการเคารพและเห็นคุณค่าตนเองก็จะยิ่งน้อยลง นอกจากนั้นยงัพบวา่ เด็กวยัรุ่นสมยัน้ี
มีเพศสัมพนัธ์กนัโดยท่ียงัไม่แต่งงานกนัมากข้ึน โดยเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา ทั้งน้ีอาจเพราะรับเอา
วฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงท าให้มีอิสรภาพทางเพศมากข้ึน แต่จากเหตุการณ์ในละครสะทอ้นใหเ้ห็นแลว้
วา่ ผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นความเสียเปรียบทางดา้นร่างกาย
ท่ีอาจเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงปรารถนา และความเสียเปรียบทางดา้นจิตใจอนัเกิดจากความกงัวลจาก
ผลการกระท าดงักล่าว โดยท่ีผูช้ายไม่ไดค้  านึงถึงเร่ืองน้ีเลย นอกจากคิดวา่ท าอยา่งไรจะไดส้าว
บริสุทธ์ิมาเป็นแฟน โดยท่ีบางคร้ังถา้ไดไ้ปแลว้ก็ยงัไม่รู้วา่จะลงเอยดว้ยการแต่งงานหรือไม่  
(Juntana,2014) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางเพศในประเทศไทยท่ีผ่านมานั้น มุ่งเน้นไปท่ี
การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุแห่งท่ีมาของพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรม
เส่ียง ผูว้ิจยัเห็นว่าองค์ความรู้จากงานวิจยัดังกล่าวนั้น มาเติมเต็มช่องว่างขององค์ความรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาและพฒันาในเร่ืองเพศของสังคมไทย และในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่ง
เป้าหมายพื้นท่ีการวิจยัไปที่จงัหวดัก าแพงเพชร เน่ืองจากจงัหวดัก าแพงเพชรก าลงัประสบ
ปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรของวยัรุ่น มีสถิติอยูใ่นสถานการณ์รุนแรงท่ีสุด มีแม่วยัรุ่นคลอด
บุตรสูงสุดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศหลายปีติดต่อกนั มีสถิติท่ีระบุไวท่ี้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ก าแพงเพชรจากรายงานการคลอดของโรงพยาบาลในจงัหวดัก าแพงเพชรปี 2558 ไดร้ายงาน
สถานการณ์การคลอดของหญิงอายรุะหวา่ง 15-19 ปี (Bureau of Reproductive Health, 2016) คิดเป็น
ร้อยละ 45.6 ของประเทศ ซ่ึงสถานการณ์มีแนวโนม้สูงข้ึน แมว้า่จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานใน
จงัหวดั เช่น พฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษยจ์งัหวดัก าแพงเพชร ส านกังานสาธารณสุข
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จงัหวดัก าแพงเพชร สถาบนัการศึกษา และองคก์รเอกชนอ่ืนๆ มาช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่กลับ
พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะลดลง และจากการศึกษาของ Krisanapant (2014) 
และ Polprasert (2011) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควรและการตั้งครรภ์ของวยัรุ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร และได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยัอันควรไว  ้คือ “ต้องอาศยั ความร่วมแรง ร่วมใจ ของผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา โดยผลักดันอย่างมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง” โดยการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการร่วมกัน 
(Ratta, 2015) ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะนกัจิตวทิยาการปรึกษา และเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ไดม้องเห็นวา่จิตวทิยาการปรึกษามีเป้าหมายใน
การช่วยเหลือบุคคลเพื่อใหมี้การปรับตวั แกไ้ขปัญหาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
เหมาะสม ใหเ้ป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยัและเหมาะสม หลีกเล่ียงภาวะเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าการปรึกษากลุ่มแบบ 
บูรณาการ มาศึกษาวา่การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการนั้นจะสามารถควบคุมและส่ือสารในเร่ือง
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายวยัรุ่นไดจ้ริงหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการให ้
การปรึกษา และป้องกนัการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนกัเรียนชายวยัรุ่นต่อไป 

ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาและน ากระบวนการบูรณาการ 
การปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงการแสดงออก
ทางเพศของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาใหเ้กิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโปรแกรม
ดงักล่าวเป็นการใหก้ารปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาผลของการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
เพื่อน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการช่วยเหลือนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายใหมี้การแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ
ต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) รายละเอียดวิธีด าเนินการ

วจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสร้างแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนักเรียน
ชายชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 1. ผูใ้หข้อ้มูล  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีใชใ้นการสร้างแบบวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสม ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 70 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 40 คน นกัเรียนหญิงชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 20 คน ครูแนะแนวจ านวน 2 คน ครูประจ าชั้นจ านวน 6 คน และครู
ฝ่ายปกครองจ านวน 2 คน เพื่อเก็บขอ้มูลวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และน าผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เพื่อสร้างขอ้ค าถามในแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
 2. เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั แบบวดัพฤติกรรมการทางเพศท่ีเหมาะสม มีขั้นตอนในการพฒันา
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : การสังเคราะห์องคป์ระกอบท่ีใชว้ดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

1) การสังเคราะห์ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พฒันาการทางเพศและ 
ปัญหาทางเพศในเด็กและวยัรุ่น พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสม และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวยัรุ่น จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มา
สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบของแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษา  ไดโ้ครงสร้างเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

2) ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษางานวจิยั เร่ือง วเิคราะห์วาทกรรมละครสะทอ้นพฤติกรรมทาง 
เพศของวยัรุ่นไทย (Juntana, 2014) ซ่ึงเป็นงานวิจยัการศึกษาค้นควา้อิสระของผูว้ิจยัเอง และไดรั้บ
การตอบรับใหน้ าเสนอผลงานวจิยัระดบันานาชาติ The Fourth Asian Conference on Psychology and 
the Behavioral Sciences 2014  ณ ประเทศญ่ีปุ่น น ามาประกอบการอา้งอิงร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  เพื่อน าขอ้มูลมายนืยนัในดา้นความตรงของเน้ือหา 

3) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ช้ 
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จงัหวดัก าแพงเพชร สถาบนัการศึกษา และองคก์รเอกชนอ่ืนๆ มาช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่กลับ
พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะลดลง และจากการศึกษาของ Krisanapant (2014) 
และ Polprasert (2011) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควรและการตั้งครรภ์ของวยัรุ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร และได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยัอันควรไว  ้คือ “ต้องอาศยั ความร่วมแรง ร่วมใจ ของผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา โดยผลักดันอย่างมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง” โดยการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการร่วมกัน 
(Ratta, 2015) ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะนกัจิตวทิยาการปรึกษา และเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ไดม้องเห็นวา่จิตวทิยาการปรึกษามีเป้าหมายใน
การช่วยเหลือบุคคลเพื่อใหมี้การปรับตวั แกไ้ขปัญหาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
เหมาะสม ใหเ้ป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยัและเหมาะสม หลีกเล่ียงภาวะเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าการปรึกษากลุ่มแบบ 
บูรณาการ มาศึกษาวา่การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการนั้นจะสามารถควบคุมและส่ือสารในเร่ือง
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายวยัรุ่นไดจ้ริงหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการให ้
การปรึกษา และป้องกนัการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนกัเรียนชายวยัรุ่นต่อไป 

ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาและน ากระบวนการบูรณาการ 
การปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงการแสดงออก
ทางเพศของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาใหเ้กิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโปรแกรม
ดงักล่าวเป็นการใหก้ารปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาผลของการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
เพื่อน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการช่วยเหลือนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายใหมี้การแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ
ต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) รายละเอียดวิธีด าเนินการ

วจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสร้างแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนักเรียน
ชายชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 1. ผูใ้หข้อ้มูล  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีใชใ้นการสร้างแบบวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสม ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 70 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 40 คน นกัเรียนหญิงชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 20 คน ครูแนะแนวจ านวน 2 คน ครูประจ าชั้นจ านวน 6 คน และครู
ฝ่ายปกครองจ านวน 2 คน เพื่อเก็บขอ้มูลวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และน าผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เพื่อสร้างขอ้ค าถามในแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
 2. เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั แบบวดัพฤติกรรมการทางเพศท่ีเหมาะสม มีขั้นตอนในการพฒันา
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : การสังเคราะห์องคป์ระกอบท่ีใชว้ดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

1) การสังเคราะห์ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พฒันาการทางเพศและ 
ปัญหาทางเพศในเด็กและวยัรุ่น พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสม และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวยัรุ่น จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มา
สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบของแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษา  ไดโ้ครงสร้างเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

2) ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษางานวจิยั เร่ือง วเิคราะห์วาทกรรมละครสะทอ้นพฤติกรรมทาง 
เพศของวยัรุ่นไทย (Juntana, 2014) ซ่ึงเป็นงานวิจยัการศึกษาค้นควา้อิสระของผูว้ิจยัเอง และไดรั้บ
การตอบรับใหน้ าเสนอผลงานวจิยัระดบันานาชาติ The Fourth Asian Conference on Psychology and 
the Behavioral Sciences 2014  ณ ประเทศญ่ีปุ่น น ามาประกอบการอา้งอิงร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  เพื่อน าขอ้มูลมายนืยนัในดา้นความตรงของเน้ือหา 

3) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ช้ 
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ประกอบดว้ยขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม การพูดคุย
ส่ือสารเร่ืองเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ และการวางตวัต่อเพศตรงขา้ม ของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4) เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูล 
หลกัแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนชายชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายจ านวน 40 คน นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 20 คน ครูแนะแนวจ านวน 
2 คน ครูประจ าชั้นจ านวน 6 คน และครูฝ่ายปกครองจ านวน 2 คน เพื่อเก็บขอ้มูลวธีิการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกนั  
 ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

น าองค์ประกอบของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีสังเคราะห์ได้ไปสร้างข้อค าถาม 
ก าหนดเน้ือหาท่ีถามในแต่ละองค์ประกอบ โดยยึดตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละ
องคป์ระกอบจากการสังเคราะห์โครงสร้างของแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 3 : การหาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
1) เชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัพฒันาการและพฤติกรรมทางเพศท่ี

เหมาะสมของเยาวชน  และมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการสร้างแบบวดัจ านวน 5 ท่าน  
2) ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเน้ือหาของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่าสามารถใชว้ดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ

จะวดัได้ เม่ือผลจากการตัดสินของผูท้รงคุณวุฒิถูกส่งกลับมาและปรับแก้ไขตามผูท้รงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแลว้ แบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมฉบบัน้ีก็จะเป็นแบบวดัท่ีดีสามารถวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งดี   

3) ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ ไดค้่า IOC ระหว่าง 
0.60 – 1.00 จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ไดข้อ้ค าถาม
จ านวน 60 ขอ้ 

4) น าแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้และตดัขอ้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
ออก 18 ขอ้ เหลือขอ้ค าถามจ านวน 42 ขอ้ ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการศึกษาจริงท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 35 คน  

5) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้
โดยการวิเคราะห์ค่าระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) และค่าความเช่ือมั่น
สอดคลอ้งภายในโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.89 
 ระยะที ่2 การวจิยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทาง
จิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย    
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียน
ชายชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย  

 1.1 ประชากร คือ นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนทุ่งโพธ์ิ
ทะเลพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 125 คน 
The Secondary Educational Service Area Office 41 (2015)  

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนทุ่งโพธ์ิ
ทะเลพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558  จากนั้นให้
นกัเรียนท าแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ไดน้กัเรียนจ านวน 35 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จึงท า
การเลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง สอบถามความสมคัรใจเขา้
ร่วมการทดลอง และสุ่มเขา้กลุ่ม (random assignment) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 14 คน  โดยกลุ่มทดลองจะไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบั
การสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนกลุ่มควบคุมจะใชว้ธีิการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมของทางโรงเรียนตามปกติ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
 โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกับการสร้าง
สัมพนัธภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ประกอบดว้ยขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม การพูดคุย
ส่ือสารเร่ืองเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ และการวางตวัต่อเพศตรงขา้ม ของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4) เก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูล 
หลกัแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนชายชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายจ านวน 40 คน นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 20 คน ครูแนะแนวจ านวน 
2 คน ครูประจ าชั้นจ านวน 6 คน และครูฝ่ายปกครองจ านวน 2 คน เพื่อเก็บขอ้มูลวธีิการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกนั  
 ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

น าองค์ประกอบของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีสังเคราะห์ได้ไปสร้างข้อค าถาม 
ก าหนดเน้ือหาท่ีถามในแต่ละองค์ประกอบ โดยยึดตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละ
องคป์ระกอบจากการสังเคราะห์โครงสร้างของแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 3 : การหาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
1) เชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัพฒันาการและพฤติกรรมทางเพศท่ี

เหมาะสมของเยาวชน  และมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการสร้างแบบวดัจ านวน 5 ท่าน  
2) ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเน้ือหาของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่าสามารถใชว้ดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ

จะวดัได้ เม่ือผลจากการตัดสินของผูท้รงคุณวุฒิถูกส่งกลับมาและปรับแก้ไขตามผูท้รงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแลว้ แบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมฉบบัน้ีก็จะเป็นแบบวดัท่ีดีสามารถวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งดี   

3) ผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ ไดค้่า IOC ระหว่าง 
0.60 – 1.00 จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ไดข้อ้ค าถาม
จ านวน 60 ขอ้ 

4) น าแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้และตดัขอ้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
ออก 18 ขอ้ เหลือขอ้ค าถามจ านวน 42 ขอ้ ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการศึกษาจริงท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 35 คน  

5) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้
โดยการวิเคราะห์ค่าระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) และค่าความเช่ือมั่น
สอดคลอ้งภายในโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.89 
 ระยะที ่2 การวจิยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทาง
จิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย    
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียน
ชายชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย  

 1.1 ประชากร คือ นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนทุ่งโพธ์ิ
ทะเลพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 125 คน 
The Secondary Educational Service Area Office 41 (2015)  

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนทุ่งโพธ์ิ
ทะเลพิทยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558  จากนั้นให้
นกัเรียนท าแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ไดน้กัเรียนจ านวน 35 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จึงท า
การเลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง สอบถามความสมคัรใจเขา้
ร่วมการทดลอง และสุ่มเขา้กลุ่ม (random assignment) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 14 คน  โดยกลุ่มทดลองจะไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบั
การสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนกลุ่มควบคุมจะใชว้ธีิการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมของทางโรงเรียนตามปกติ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
 โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกับการสร้าง
สัมพนัธภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบั
การสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยก าหนดเน้ือหาและขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการ
สร้างสัมพนัธภาพใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้ แลว้น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 

2) น าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีผา่น
การตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตอ้งของความสอดคลอ้งทั้งในดา้นเน้ือหา 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการและการประเมินผลการใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน  

3) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 10 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใชโ้ปรแกรมคร้ังท่ี 1-2 เร่ือง การสร้างสัมพนัธภาพ 
โปรแกรมคร้ังท่ี 3 เร่ือง การฟังเพื่อทราบเร่ืองราว และโปรแกรมคร้ังท่ี 4 เร่ือง การเล่าเร่ืองแบบอิสระ 
ในการทดลองใชโ้ปรแกรม  เพื่อสังเกตพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบความ
เหมาะสมและพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขั้นตอน เน้ือหา วธีิการและเวลาท่ีใชใ้นการ
ทดลองของโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ ตลอดจนเพื่อ
หาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทดลอง แลว้น ากลบัไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกคร้ัง จากนั้นปรับแกไ้ขโปรแกรมก่อนน าไปใชจ้ริง 

4) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ
น าไปทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 14 คน โดยมีการใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 18 คร้ัง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ มีการทดสอบใน
ระยะก่อนการทดลอง สัปดาห์สุดทา้ยของการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใชแ้บบวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บการใหก้าร
ปรึกษาใดๆ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 
ระยะการทดลอง ก่อน หลงั ติดตามผล 

สัปดาห์ท่ี 1 2-10 11-14 15 
การด าเนินการ

ทดลอง 
การ

ทดสอบ
ระยะก่อน
การทดลอง 

การทดลองสัปดาห์ละ 2 
คร้ัง แลว้ท าการทดสอบ

ในสัปดาห์สุดทา้ย 

 ทดสอบในระยะ
ติดตามผล 

        
 สถิติทีใ่ช้ในการการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
คะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงั
การทดลอง และระยะติดตามผล 
 2. วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่มและหน่ึงตวัแปร
ภายในกลุ่ม (Repeated-measures analysis of variance) : One between-subjects variable and one 
within-subjects variable) ของ (Howell) 2007: 449-460) และเม่ือพบความแตกต่าง ท าการทดสอบ
ความแตกต่างดว้ยวธีิทดสอบรายคู่แบบนิวแมนคูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 
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1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบั
การสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยก าหนดเน้ือหาและขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการ
สร้างสัมพนัธภาพใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้ แลว้น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 

2) น าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีผา่น
การตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตอ้งของความสอดคลอ้งทั้งในดา้นเน้ือหา 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการและการประเมินผลการใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน  

3) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 10 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใชโ้ปรแกรมคร้ังท่ี 1-2 เร่ือง การสร้างสัมพนัธภาพ 
โปรแกรมคร้ังท่ี 3 เร่ือง การฟังเพื่อทราบเร่ืองราว และโปรแกรมคร้ังท่ี 4 เร่ือง การเล่าเร่ืองแบบอิสระ 
ในการทดลองใชโ้ปรแกรม  เพื่อสังเกตพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบความ
เหมาะสมและพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขั้นตอน เน้ือหา วธีิการและเวลาท่ีใชใ้นการ
ทดลองของโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ ตลอดจนเพื่อ
หาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทดลอง แลว้น ากลบัไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกคร้ัง จากนั้นปรับแกไ้ขโปรแกรมก่อนน าไปใชจ้ริง 

4) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาพลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพ
น าไปทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 14 คน โดยมีการใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 18 คร้ัง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ มีการทดสอบใน
ระยะก่อนการทดลอง สัปดาห์สุดทา้ยของการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใชแ้บบวดัพฤติกรรม
ทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บการใหก้าร
ปรึกษาใดๆ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 
ระยะการทดลอง ก่อน หลงั ติดตามผล 

สัปดาห์ท่ี 1 2-10 11-14 15 
การด าเนินการ

ทดลอง 
การ

ทดสอบ
ระยะก่อน
การทดลอง 

การทดลองสัปดาห์ละ 2 
คร้ัง แลว้ท าการทดสอบ

ในสัปดาห์สุดทา้ย 

 ทดสอบในระยะ
ติดตามผล 

        
 สถิติทีใ่ช้ในการการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
คะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงั
การทดลอง และระยะติดตามผล 
 2. วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่มและหน่ึงตวัแปร
ภายในกลุ่ม (Repeated-measures analysis of variance) : One between-subjects variable and one 
within-subjects variable) ของ (Howell) 2007: 449-460) และเม่ือพบความแตกต่าง ท าการทดสอบ
ความแตกต่างดว้ยวธีิทดสอบรายคู่แบบนิวแมนคูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 
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ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1  
คะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

คนท่ี 
กลุ่มทดลอง  

คนท่ี 
กลุ่มควบคุม 

ก่อน
ทดลอง 

หลงัทดลอง 
ติดตาม

ผล 
 

ก่อน
ทดลอง 

หลงัทดลอง 
ติดตาม

ผล 
1 56 86 151  1 85 109 132 
2 84 96 124  2 66 72 74 
3 72 77 136  3 91 109 103 
4 88 93 113  4 81 83 98 
5 61 94 99  5 63 90 71 
6 86 89 103  6 87 61 79 
7 67 81 102  7 56 89 98 
8 84 96 124  8 93 70 83 
9 58 89 136  9 119 106 96 

10 89 113 120  10 86 114 100 
11 89 94 105  11 86 96 62 
12 46 86 111  12 73 76 64 
13 58 81 120  13 80 78 80 
14 64 99 103  14 68 100 94 

Mean 71.57 91.00 117.64  Mean 81.00 89.50 88.14 
SD 14.80 9.09 15.50  SD 15.68 16.74 18.63 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และติดตามผลของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบ
พลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น 71.57, 91.00 และ 117.64 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 14.80, 9.09 

และ 15.50 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเป็น 81.00 , 89.50 และ 88.14 โดยมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 15.68, 16.74 และ 18.63 ตามล าดบั 
 จากนั้นผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งในระยะก่อนการทดลอง 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้น้ีดว้ยสถิติทดสอบ Mauchly’ s Test ผลปรากฏวา่ ค่า
ความแปรปรวนของผลต่างคะแนนทุกคู่ตอ้งเท่ากนั (compound symmetry) คือ Mauchly’s W = .854 
, Chi-Square (2) = 3.936 (p = .140) แสดงวา่ขอ้มูลท่ีใชไ้ม่ละเมิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัคุณสมบติั 
Sphericity ของการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าท่ีก าหนด ดงัแสดงผลตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   
การตรวจสอบ Mauchly's Test of Sphericityb 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx. Chi-
Square df Sig. 

Epsilona 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

Interval .854 3.936 2 .140 .873 .966 .500 
เม่ือพบว่าขอ้มูลไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใช้สถิติ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวดัซ ้ าประเภทหน่ึงตวัแปรระหว่างกลุ่มและหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม (Repeated 
Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within- Subjects Variable) แสดงผล
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ผลการวจัิย 
ตารางท่ี 1  
คะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

คนท่ี 
กลุ่มทดลอง  

คนท่ี 
กลุ่มควบคุม 

ก่อน
ทดลอง 

หลงัทดลอง 
ติดตาม

ผล 
 

ก่อน
ทดลอง 

หลงัทดลอง 
ติดตาม

ผล 
1 56 86 151  1 85 109 132 
2 84 96 124  2 66 72 74 
3 72 77 136  3 91 109 103 
4 88 93 113  4 81 83 98 
5 61 94 99  5 63 90 71 
6 86 89 103  6 87 61 79 
7 67 81 102  7 56 89 98 
8 84 96 124  8 93 70 83 
9 58 89 136  9 119 106 96 

10 89 113 120  10 86 114 100 
11 89 94 105  11 86 96 62 
12 46 86 111  12 73 76 64 
13 58 81 120  13 80 78 80 
14 64 99 103  14 68 100 94 

Mean 71.57 91.00 117.64  Mean 81.00 89.50 88.14 
SD 14.80 9.09 15.50  SD 15.68 16.74 18.63 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และติดตามผลของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบ
พลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชายชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น 71.57, 91.00 และ 117.64 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 14.80, 9.09 

และ 15.50 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเป็น 81.00 , 89.50 และ 88.14 โดยมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 15.68, 16.74 และ 18.63 ตามล าดบั 
 จากนั้นผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งในระยะก่อนการทดลอง 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้น้ีดว้ยสถิติทดสอบ Mauchly’ s Test ผลปรากฏวา่ ค่า
ความแปรปรวนของผลต่างคะแนนทุกคู่ตอ้งเท่ากนั (compound symmetry) คือ Mauchly’s W = .854 
, Chi-Square (2) = 3.936 (p = .140) แสดงวา่ขอ้มูลท่ีใชไ้ม่ละเมิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัคุณสมบติั 
Sphericity ของการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ าท่ีก าหนด ดงัแสดงผลตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   
การตรวจสอบ Mauchly's Test of Sphericityb 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx. Chi-
Square df Sig. 

Epsilona 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

Interval .854 3.936 2 .140 .873 .966 .500 
เม่ือพบว่าขอ้มูลไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใช้สถิติ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวดัซ ้ าประเภทหน่ึงตวัแปรระหว่างกลุ่มและหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม (Repeated 
Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within- Subjects Variable) แสดงผล
ในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง 

Source of Variation SS df MS F p 
Between subjects 9950.95 27 1426.73   
Group (G) 1085.76 1 1085.76 3.184 .086 
SS w/ in group 8865.19 26 340.97   
Within subjects 25098.00 56 7965.02   
Interval (I) 9919.31 2 4959.65 27.05* .000 
I x G 5644.02 2 2822.01 15.39* .000 
I x SS w/ in group 9534.67 52 183.36   

* p < .05 
 จากตารางท่ี 3 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองและระยะเวลาของการทดลอง พบวา่มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองและระยะเวลาของการทดลองและผลหลกัของวธีิการทดลอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลหลกัของระยะเวลาของการทดลอง พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือวิธีการทดลองและระยะเวลาส่งผลร่วมกนัต่อ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะ 
ติดตามผล 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ก่อนการทดลอง      
Between groups 622.286 1 622.286 2.638 .108 
Error 18399.86 78 235.89   
หลงัการทดลอง      
Between groups 15.750 1 15.750 0.067 .771 
Error 18399.86 78 235.89   
ติดตามผล      
Between groups 6091.750 1 6091.750 25.824* .000 
Error 18399.86 78 235.89   

*p<.05  
 จากตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์การทดสอบผลยอ่ยของวธีิการทดลอง ต่อคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดงัน้ี  ในระยะก่อนการทดลอง และ
ระยะหลงัทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นัน่คือ ในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงั
ทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั ขณะท่ี
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
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ตารางท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง 

Source of Variation SS df MS F p 
Between subjects 9950.95 27 1426.73   
Group (G) 1085.76 1 1085.76 3.184 .086 
SS w/ in group 8865.19 26 340.97   
Within subjects 25098.00 56 7965.02   
Interval (I) 9919.31 2 4959.65 27.05* .000 
I x G 5644.02 2 2822.01 15.39* .000 
I x SS w/ in group 9534.67 52 183.36   

* p < .05 
 จากตารางท่ี 3 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองและระยะเวลาของการทดลอง พบวา่มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองและระยะเวลาของการทดลองและผลหลกัของวธีิการทดลอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลหลกัของระยะเวลาของการทดลอง พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือวิธีการทดลองและระยะเวลาส่งผลร่วมกนัต่อ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะ 
ติดตามผล 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ก่อนการทดลอง      
Between groups 622.286 1 622.286 2.638 .108 
Error 18399.86 78 235.89   
หลงัการทดลอง      
Between groups 15.750 1 15.750 0.067 .771 
Error 18399.86 78 235.89   
ติดตามผล      
Between groups 6091.750 1 6091.750 25.824* .000 
Error 18399.86 78 235.89   

*p<.05  
 จากตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์การทดสอบผลยอ่ยของวธีิการทดลอง ต่อคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดงัน้ี  ในระยะก่อนการทดลอง และ
ระยะหลงัทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นัน่คือ ในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงั
ทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั ขณะท่ี
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 
 
 
 
 



362 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ตารางท่ี 5   
ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลา ในกลุ่มทดลอง 

Source of Variation df SS MS F p 
Between subjects 13 2321.452 178.573   
Interval 2 14979.476 7489.738 41.194* .000 
Error 26 4727.190 181.815   

*p<.05 
 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบผลยอ่ยของระยะเวลาในการทดลองของกลุ่มทดลอง พบวา่
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงั
การทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพบความ
แตกต่างในการทดสอบผลยอ่ย จึงท าการทดสอบภายหลงั (Post-hoc) ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดเ้ลือก
วธีิการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิแบบ Newman – Keuls Method โดยแสดงผลตาม
ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนทดลอง 
ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีแบบ Newman 
– Keuls Method   Wongnam (1995) 

X̅ 
ระยะติดตามผล 

34.70 
ระยะหลงัทดลอง 

36.30 
ระยะก่อนทดลอง 

75.10 
34.70 - 1.60 40.40* 
36.30  - 38.80* 
75.10   - 
r  2 3 
q.95(r, 18)  2.97 3.61 
q.95 (r, 18) √(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑛𝑛)  4.01 4.87 

*p < .05   

 จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 2 คู่ คือ คะแนนเฉล่ียระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี.05  และคะแนนเฉล่ียระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี.05 และคะแนนเฉล่ียระยะติดตามผลและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .05 
 จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บการปรึกษากลุ่ม ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
สรุปผล 
 1. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมภายหลงัเขา้ร่วมการปรึกษากลุ่มสูง
กวา่กลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 2 ท่ีกล่าววา่นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการ
สร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ในระยะหลงัการทดลองแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะติดตาม
ผล สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ี
กล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้าง
สัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะติดตามผลแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
 4. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมภายหลงัเขา้ร่วม
การปรึกษากลุ่มสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบ
พลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้น
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ตารางท่ี 5   
ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลา ในกลุ่มทดลอง 

Source of Variation df SS MS F p 
Between subjects 13 2321.452 178.573   
Interval 2 14979.476 7489.738 41.194* .000 
Error 26 4727.190 181.815   

*p<.05 
 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบผลยอ่ยของระยะเวลาในการทดลองของกลุ่มทดลอง พบวา่
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงั
การทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพบความ
แตกต่างในการทดสอบผลยอ่ย จึงท าการทดสอบภายหลงั (Post-hoc) ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดเ้ลือก
วธีิการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิแบบ Newman – Keuls Method โดยแสดงผลตาม
ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนทดลอง 
ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีแบบ Newman 
– Keuls Method   Wongnam (1995) 

X̅ 
ระยะติดตามผล 

34.70 
ระยะหลงัทดลอง 

36.30 
ระยะก่อนทดลอง 

75.10 
34.70 - 1.60 40.40* 
36.30  - 38.80* 
75.10   - 
r  2 3 
q.95(r, 18)  2.97 3.61 
q.95 (r, 18) √(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑛𝑛)  4.01 4.87 

*p < .05   

 จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 2 คู่ คือ คะแนนเฉล่ียระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี.05  และคะแนนเฉล่ียระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี.05 และคะแนนเฉล่ียระยะติดตามผลและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .05 
 จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บการปรึกษากลุ่ม ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
สรุปผล 
 1. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมภายหลงัเขา้ร่วมการปรึกษากลุ่มสูง
กวา่กลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 2 ท่ีกล่าววา่นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการ
สร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ในระยะหลงัการทดลองแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะติดตาม
ผล สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ี
กล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้าง
สัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะติดตามผลแตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
 4. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมภายหลงัเขา้ร่วม
การปรึกษากลุ่มสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบ
พลวตัทางจิตกบัการสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้น
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มธัยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่
ระยะก่อนการทดลอง 
 5. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมในระยะติดตาม
ผลสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 5 ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบั 
การสร้างสัมพนัธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ของนกัเรียนชายชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ในระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย  
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ การบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวตัทางจิตกบัการสร้าง
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา และประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การวจิยัมี 3 ขั้นตอน คือ 1 
การศึกษาองคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3 การประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์
เชิงเน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ 1) การนิเทศภายในสถานศึกษา มี 8 องคป์ระกอบ 75 ตวับ่งช้ี  คือ
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการนิเทศ มี 5 ตวับ่งช้ี การวางแผนนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี 
การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี การปฏิบติัการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี                        
การเสริมสร้างขวญั  และก าลงัใจ มี 8 ตวับ่งช้ี การประเมินและการน าผลการนิเทศไปใช้ มี 12 ตวั
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บ่งช้ี การรายงานผลการนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี            2) 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 6 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์ หลกัการ กลไก             
การด าเนินการ กระบวนการนิเทศ การประเมินผล  และเง่ือนไขความส าเร็จ ผลการประเมิน                 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และ มีค่ามากกวา่เกณฑ ์3.5 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม                      
ในการน าไปใช ้
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ,  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The aims of the study were to create a model of internal supervision and evaluate                
the supervision model within the school under the Office of the Primary Education Service Area in 
the Northeastern region, Thailand. They were studied under the components of internal 
supervision. Three stages of this study were: 1) the supervision structure internal factors, 2) the 
model of internal supervision, and 3) the evaluation of the model of school supervision.                
The research methods of data collection were unstructured interviews, Evaluation form in finding 
the appropriability, possibility and practicality. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The research results were as follows : ONE) Within                 
8 components of internal supervision, there were 75 indicators, including 5 indicators                          
for supervisory planning, 10 indicators of media and technology, 10 indicators of supervisory 
tools, 10 indicators of supervisory performance, 10 indicators of empowerment, 8 indicators                
for encouragement, 12 indicators for evaluation and assessment, 10 indicators for reporting               
the results of supervision, and 10 indicators for dissemination, publishing and extended 
supervision. TWO) The model of internal supervision consisted of 6 elements, which were 

objectives, principles, mechanisms, supervision process, evaluation, and success evaluation’s 
conditions of the possible and practical model was found to be at the highest level and significantly 
higher than the criterion 3.5 at the .05 level. 
 
Keywords: model, supervisory tools, internal supervision 
 
บทน า 
 การจดัการศึกษามีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคน ท่ีส่งผลท าใหส้ังคมและ
ประเทศชาติสามารถพฒันาทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาท่ีเหมาะสม ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี12(พ.ศ.2560-2564) ยทุธศาสตร์
ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ ทุนมนุษย ์พฒันาคนทุกช่วงวยั เพื่อใหค้นไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีระเบียบวนิยัและมีคุณภาพชีวติท่ีดี การมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพคน โดย 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 (Office of 
the National Economics and Social Development Board, 2016 : 63) และมาตรฐาน ตามท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขทุกฉบบั มาตรา 6 บญัญติัวา่การจดัการศึกษา 
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
(Ministry of Education, 2000 : 10)  การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผา่นมา พบวา่ มี
ปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาทั้งทางดา้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ดา้นคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
ระดบัประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจดัการศึกษาท่ียงัตอ้งเพิ่มเติมในดา้น
ประสิทธิภาพ (Ministry of Education, 2011 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศ.ดร.ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 
ผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดเ้ปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) โดยวเิคราะห์ตามภูมิภาคพบวา่ สถานศึกษาท่ี

บ่งช้ี การรายงานผลการนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี            2) 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 6 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์ หลกัการ กลไก             
การด าเนินการ กระบวนการนิเทศ การประเมินผล  และเง่ือนไขความส าเร็จ ผลการประเมิน                 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และ มีค่ามากกวา่เกณฑ ์3.5 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม                      
ในการน าไปใช ้
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ,  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The aims of the study were to create a model of internal supervision and evaluate                
the supervision model within the school under the Office of the Primary Education Service Area in 
the Northeastern region, Thailand. They were studied under the components of internal 
supervision. Three stages of this study were: 1) the supervision structure internal factors, 2) the 
model of internal supervision, and 3) the evaluation of the model of school supervision.                
The research methods of data collection were unstructured interviews, Evaluation form in finding 
the appropriability, possibility and practicality. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The research results were as follows : ONE) Within                 
8 components of internal supervision, there were 75 indicators, including 5 indicators                          
for supervisory planning, 10 indicators of media and technology, 10 indicators of supervisory 
tools, 10 indicators of supervisory performance, 10 indicators of empowerment, 8 indicators                
for encouragement, 12 indicators for evaluation and assessment, 10 indicators for reporting               
the results of supervision, and 10 indicators for dissemination, publishing and extended 
supervision. TWO) The model of internal supervision consisted of 6 elements, which were 

บ่งช้ี การรายงานผลการนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี            2) 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 6 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์ หลกัการ กลไก             
การด าเนินการ กระบวนการนิเทศ การประเมินผล  และเง่ือนไขความส าเร็จ ผลการประเมิน                 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และ มีค่ามากกวา่เกณฑ ์3.5 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม                      
ในการน าไปใช ้
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ,  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The aims of the study were to create a model of internal supervision and evaluate                
the supervision model within the school under the Office of the Primary Education Service Area in 
the Northeastern region, Thailand. They were studied under the components of internal 
supervision. Three stages of this study were: 1) the supervision structure internal factors, 2) the 
model of internal supervision, and 3) the evaluation of the model of school supervision.                
The research methods of data collection were unstructured interviews, Evaluation form in finding 
the appropriability, possibility and practicality. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The research results were as follows : ONE) Within                 
8 components of internal supervision, there were 75 indicators, including 5 indicators                          
for supervisory planning, 10 indicators of media and technology, 10 indicators of supervisory 
tools, 10 indicators of supervisory performance, 10 indicators of empowerment, 8 indicators                
for encouragement, 12 indicators for evaluation and assessment, 10 indicators for reporting               
the results of supervision, and 10 indicators for dissemination, publishing and extended 
supervision. TWO) The model of internal supervision consisted of 6 elements, which were 



ROMMAYASAN 371Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

บ่งช้ี การรายงานผลการนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี            2) 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 6 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์ หลกัการ กลไก             
การด าเนินการ กระบวนการนิเทศ การประเมินผล  และเง่ือนไขความส าเร็จ ผลการประเมิน                 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และ มีค่ามากกวา่เกณฑ ์3.5 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม                      
ในการน าไปใช ้
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ,  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The aims of the study were to create a model of internal supervision and evaluate                
the supervision model within the school under the Office of the Primary Education Service Area in 
the Northeastern region, Thailand. They were studied under the components of internal 
supervision. Three stages of this study were: 1) the supervision structure internal factors, 2) the 
model of internal supervision, and 3) the evaluation of the model of school supervision.                
The research methods of data collection were unstructured interviews, Evaluation form in finding 
the appropriability, possibility and practicality. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The research results were as follows : ONE) Within                 
8 components of internal supervision, there were 75 indicators, including 5 indicators                          
for supervisory planning, 10 indicators of media and technology, 10 indicators of supervisory 
tools, 10 indicators of supervisory performance, 10 indicators of empowerment, 8 indicators                
for encouragement, 12 indicators for evaluation and assessment, 10 indicators for reporting               
the results of supervision, and 10 indicators for dissemination, publishing and extended 
supervision. TWO) The model of internal supervision consisted of 6 elements, which were 
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Keywords: model, supervisory tools, internal supervision 
 
บทน า 
 การจดัการศึกษามีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคน ท่ีส่งผลท าใหส้ังคมและ
ประเทศชาติสามารถพฒันาทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาท่ีเหมาะสม ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี12(พ.ศ.2560-2564) ยทุธศาสตร์
ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ ทุนมนุษย ์พฒันาคนทุกช่วงวยั เพื่อใหค้นไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีระเบียบวนิยัและมีคุณภาพชีวติท่ีดี การมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพคน โดย 
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 (Office of 
the National Economics and Social Development Board, 2016 : 63) และมาตรฐาน ตามท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขทุกฉบบั มาตรา 6 บญัญติัวา่การจดัการศึกษา 
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
(Ministry of Education, 2000 : 10)  การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผา่นมา พบวา่ มี
ปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาทั้งทางดา้นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ดา้นคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
ระดบัประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจดัการศึกษาท่ียงัตอ้งเพิ่มเติมในดา้น
ประสิทธิภาพ (Ministry of Education, 2011 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศ.ดร.ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 
ผูอ้  านวยการส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดเ้ปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) โดยวเิคราะห์ตามภูมิภาคพบวา่ สถานศึกษาท่ี

บ่งช้ี การรายงานผลการนิเทศ มี10 ตวับ่งช้ี การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ มี 10 ตวับ่งช้ี            2) 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 6 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์ หลกัการ กลไก             
การด าเนินการ กระบวนการนิเทศ การประเมินผล  และเง่ือนไขความส าเร็จ ผลการประเมิน                 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ในการน าไปใช ้
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ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมา ไดแ้ก่ ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ซ่ึงการประเมินคร้ังน้ี สถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน                        
ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                     
(Pornrungrot,  2016) ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีไดรั้บการผลกัดนัใหอ้ยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการพฒันา
คุณภาพการศึกษา จนก่อให้เกิดการผลกัดนัใหมี้หน่วยงานหรือกลไกเก่ียวกบัการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษาทั้งทางประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและประกนัคุณภาพภายนอก  จึง
ส่งผลใหก้ารนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นตวัช่วยควบคุมคุณภาพทางการศึกษาและมาตรฐานทาง
การศึกษาทางหน่ึง (Office of the Education Council, 2010 : 5- 40) ส าหรับการพฒันาคุณภาพ
การศึกษามีหลากหลายวธีิ แต่วธีิการหน่ึงท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถด าเนินงานกนัได ้คือ  
การนิเทศภายในสถานศึกษา ดงันั้น การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัพฒันางานทุกดา้น (Jiradechaku, 2007 : 2) ดงันั้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา มีความส าคญัในการบริหารการศึกษา เพราะเป็นวธีิการท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหสู้งข้ึน เป็นยทุธวธีิส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
(Laoreandee. 2013 : 27-28) สอดคลอ้งกบั Glickman, Gordon & Ross Gordon, 2007 : 138-145) ซ่ึง
ไดก้ล่าววา่ กระบวนการนิเทศสถานศึกษา ท าใหก้ารสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน   
 ส าหรับการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 61 เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวนสถานศึกษาในสังกดั 12,491 แห่ง ผลการจดั
การศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดส้รุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินภายนอกรอบ
ท่ีสาม จ านวน 4,094 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานหรือไม่ผา่นการประเมินภายนอก
รอบสาม จ านวน 188 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 4.59 (Office of Nation Education Standards and Quality 
Assessment, 2559) โดยกล่าวสรุปขอ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกนั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควร

ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นระบบ มีรูปแบบชดัเจนอยา่งต่อเน่ือง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง   ควรส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความสามารถในการนิเทศ เพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และขอ้เสนอแนะ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นแนวเดียวกนั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ติดตามการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน  นอกจากน้ีปีการศึกษา 2558 ผลการสอบ O-NET ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ระดบัชาติ ร้อยละ 2.51 กล่าวคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 42.47 ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดบัชาติ เท่ากบั ร้อยละ 44.98 ถา้เปรียบเทียบระดบัภูมิภาค 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ (National Institute of Educational Testing 
Service, 2016) ซ่ึงปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดงักล่าวมีหลายวธีิ แต่วธีิท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได ้คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั Ritjaroon (2009: 7-10) ท่ี
พบวา่ การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ในการพฒันาคุณภาพการท างานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน แต่ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ มีหลากหลายปัญหา ประกอบดว้ย ขาดการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการพฒันา รวมทั้งสภาพปัญหาการส่งเสริมสนบัสนุน และความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจากการศึกษาสภาพปัญหายงัพบอีกวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไม่สามารถ
สนบัสนุนการนิเทศการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และงานการนิเทศการศึกษามีความส าคญันอ้ยลง 
ส่งผลใหเ้กิดสภาพปัญหาของการนิเทศ ไดแ้ก่ บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจทกัษะการนิเทศ 
ผูบ้ริหารไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ ครูมีทศันคติทางลบต่อการนิเทศ ขาดการเตรียม
ความพร้อม ไม่ไดศึ้กษาความตอ้งการจ าเป็นไม่ด าเนินการตามแผนงาน ขาดการประเมินผลและน า
ผลการนิเทศการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ (Auewong, 2012 : 40) นอกจากน้ี Glanz, Shulman and 



ROMMAYASAN 373Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมา ไดแ้ก่ ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ซ่ึงการประเมินคร้ังน้ี สถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน                        
ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                     
(Pornrungrot,  2016) ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีไดรั้บการผลกัดนัใหอ้ยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการพฒันา
คุณภาพการศึกษา จนก่อให้เกิดการผลกัดนัใหมี้หน่วยงานหรือกลไกเก่ียวกบัการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษาทั้งทางประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและประกนัคุณภาพภายนอก  จึง
ส่งผลใหก้ารนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นตวัช่วยควบคุมคุณภาพทางการศึกษาและมาตรฐานทาง
การศึกษาทางหน่ึง (Office of the Education Council, 2010 : 5- 40) ส าหรับการพฒันาคุณภาพ
การศึกษามีหลากหลายวธีิ แต่วธีิการหน่ึงท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถด าเนินงานกนัได ้คือ  
การนิเทศภายในสถานศึกษา ดงันั้น การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัพฒันางานทุกดา้น (Jiradechaku, 2007 : 2) ดงันั้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา มีความส าคญัในการบริหารการศึกษา เพราะเป็นวธีิการท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหสู้งข้ึน เป็นยทุธวธีิส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
(Laoreandee. 2013 : 27-28) สอดคลอ้งกบั Glickman, Gordon & Ross Gordon, 2007 : 138-145) ซ่ึง
ไดก้ล่าววา่ กระบวนการนิเทศสถานศึกษา ท าใหก้ารสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน   
 ส าหรับการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 61 เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวนสถานศึกษาในสังกดั 12,491 แห่ง ผลการจดั
การศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดส้รุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินภายนอกรอบ
ท่ีสาม จ านวน 4,094 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานหรือไม่ผา่นการประเมินภายนอก
รอบสาม จ านวน 188 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 4.59 (Office of Nation Education Standards and Quality 
Assessment, 2559) โดยกล่าวสรุปขอ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกนั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควร

ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นระบบ มีรูปแบบชดัเจนอยา่งต่อเน่ือง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง   ควรส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความสามารถในการนิเทศ เพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และขอ้เสนอแนะ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นแนวเดียวกนั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ติดตามการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน  นอกจากน้ีปีการศึกษา 2558 ผลการสอบ O-NET ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ระดบัชาติ ร้อยละ 2.51 กล่าวคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 42.47 ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดบัชาติ เท่ากบั ร้อยละ 44.98 ถา้เปรียบเทียบระดบัภูมิภาค 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ (National Institute of Educational Testing 
Service, 2016) ซ่ึงปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดงักล่าวมีหลายวธีิ แต่วธีิท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได ้คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั Ritjaroon (2009: 7-10) ท่ี
พบวา่ การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ในการพฒันาคุณภาพการท างานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน แต่ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ มีหลากหลายปัญหา ประกอบดว้ย ขาดการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการพฒันา รวมทั้งสภาพปัญหาการส่งเสริมสนบัสนุน และความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจากการศึกษาสภาพปัญหายงัพบอีกวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไม่สามารถ
สนบัสนุนการนิเทศการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และงานการนิเทศการศึกษามีความส าคญันอ้ยลง 
ส่งผลใหเ้กิดสภาพปัญหาของการนิเทศ ไดแ้ก่ บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจทกัษะการนิเทศ 
ผูบ้ริหารไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ ครูมีทศันคติทางลบต่อการนิเทศ ขาดการเตรียม
ความพร้อม ไม่ไดศึ้กษาความตอ้งการจ าเป็นไม่ด าเนินการตามแผนงาน ขาดการประเมินผลและน า
ผลการนิเทศการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ (Auewong, 2012 : 40) นอกจากน้ี Glanz, Shulman and 
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Sullivan (2007: 22-23) พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาท าหนา้ท่ีนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาด าเนินการเพียงพิธีการเท่านั้น บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งขาดการ
ร่วมมือกนัในการนิเทศ และมีลกัษณะเป็นการนิเทศมากกวา่การช่วยพฒันา  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นศึกษานิเทศกส์นใจศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา                 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.เพื่อประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยแบ่งการวิจัย เป็น                       
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาองคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา  โดยวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
คือ  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
ผูท้รงคุณวุฒิระดบัวิทยฐานะเช่ียวชาญ ประกอบดว้ยนกัวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารระดบั

ปฏิบติัการ จ านวน 5 คน 3) การประเมินเพื่อยืนยนัองคป์ระกอบนิเทศภายในโดยศึกษานิเทศก์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัละ 1 คน จ านวน 20 จงัหวดั  
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูว้ิจยัด าเนินการร่างรูปแบบ                
โดยน าหลกัการแนวคิด และทฤษฎีการสร้างรูปแบบและน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มา
เป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ และด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยอาจารย์
ท่ีปรึกษา   
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จากผู ้ประเมินจ านวน 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ1) ผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบ
ดา้นการบริหาร ดา้นการนิเทศ จ านวน  11 คน  โดยใชว้ิธีการสัมมนาอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัปฏิบติัการท่ีมีผลงานเชิงประจกัษใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
30 คน โดยใชแ้บบประเมินรูปแบบ 
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ องคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจ านวน                   
8 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจ านวน 80 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 5 ขอ้                   
2) การวางแผนการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 10 ขอ้ 3) การใชส่ื้อเทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 
ตวับ่งช้ี 10 ขอ้ 4) การปฏิบติัการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 15 ขอ้ 5) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ   
การนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 8 ขอ้ 6) การประเมินและการน าผลการนิเทศไปใช้ ตวับ่งช้ี จ  านวน 12 ขอ้                 
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Sullivan (2007: 22-23) พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาท าหนา้ท่ีนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาด าเนินการเพียงพิธีการเท่านั้น บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งขาดการ
ร่วมมือกนัในการนิเทศ และมีลกัษณะเป็นการนิเทศมากกวา่การช่วยพฒันา  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นศึกษานิเทศกส์นใจศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา                 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.เพื่อประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยแบ่งการวิจัย เป็น                       
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาองคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา  โดยวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
คือ  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
ผูท้รงคุณวุฒิระดบัวิทยฐานะเช่ียวชาญ ประกอบดว้ยนกัวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารระดบั

ปฏิบติัการ จ านวน 5 คน 3) การประเมินเพื่อยืนยนัองคป์ระกอบนิเทศภายในโดยศึกษานิเทศก์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัละ 1 คน จ านวน 20 จงัหวดั  
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูว้ิจยัด าเนินการร่างรูปแบบ                
โดยน าหลกัการแนวคิด และทฤษฎีการสร้างรูปแบบและน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มา
เป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ และด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยอาจารย์
ท่ีปรึกษา   
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จากผู ้ประเมินจ านวน 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ1) ผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบ
ดา้นการบริหาร ดา้นการนิเทศ จ านวน  11 คน  โดยใชว้ิธีการสัมมนาอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัปฏิบติัการท่ีมีผลงานเชิงประจกัษใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
30 คน โดยใชแ้บบประเมินรูปแบบ 
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ องคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจ านวน                   
8 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจ านวน 80 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 5 ขอ้                   
2) การวางแผนการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 10 ขอ้ 3) การใชส่ื้อเทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 
ตวับ่งช้ี 10 ขอ้ 4) การปฏิบติัการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 15 ขอ้ 5) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ   
การนิเทศ ตวับ่งช้ี จ  านวน 8 ขอ้ 6) การประเมินและการน าผลการนิเทศไปใช้ ตวับ่งช้ี จ  านวน 12 ขอ้                 
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7) การรายงานผลการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ านวน 10 ขอ้ 8) การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ ตวับ่งช้ี 
จ านวน 10 ขอ้ 
 2. รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ การสร้างรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฉบบัร่าง) มีโครงสร้าง
รูปแบบมีองคป์ระกอบหลกั จ านวน 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  1) วตัถุประสงค ์2) หลกัการ              
3) กลไกการด าเนินการ 4) วธีิด าเนินการ มีองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การใชส่ื้อ เทคโนโลย ี
เคร่ืองมือการนิเทศ การปฏิบติัการนิเทศ การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ การการประเมิน
และการน าผลการนิเทศไปใช ้การรายงานผลการนิเทศ การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ  
5) การประเมินผลรูปแบบ6) เง่ือนไขความส าเร็จ  
 3. ผลการประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่   
 3.1 ผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ จ านวน 11 ท่าน โดยใชว้ธีิ 
การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) พบวา่ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช ้ส่วนของโครงสร้าง องคป์ระกอบค าอธิบาย
รูปแบบในองคป์ระกอบของรูปแบบมี 6 องคป์ระกอบ คือ1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กลไก การ
ด าเนินการ 4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผลรูปแบบ  และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จส่วน
องคป์ระกอบหลกัท่ี 2  หลกัการ เปล่ียนเป็น จ านวน 5 ขอ้ ปรับเปล่ียนใหมี้ความกระชบัและ
สอดคลอ้ง องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายใน มีองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 75 ตวับ่งช้ี 
โดยมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 การปฏิบติัการนิเทศ เปล่ียนเป็น จ านวน 10 ตวับ่งช้ี และมี
ขอ้เสนอแนะในการปรับเปล่ียนขอ้ความในบางตวับ่งช้ีให้มีความชดัเจน กระชบัและไดใ้จความ
ชดัเจนและชดัเจน นอกจากน้ีในองคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายใน ตามแนวทฤษฎีระบบ 

(System Theory) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัน าเขา้(Input) ประกอบดว้ย                              
2 องคป์ระกอบ 15 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการนิเทศ จ านวน 
5 ตวับ่งช้ี 2) การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี ส่วนท่ี 2 กระบวนการ 
(Process) ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 60 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการนิเทศ จ านวน 10 ตวั
บ่งช้ี  2) การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี 2) การปฏิบติัการนิเทศ จ านวน 
10 ตวับ่งช้ี 3) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ จ านวน 8 ตวับ่งช้ี 4) การประเมินและการน า
ผลการนิเทศไปใช ้จ านวน 12 ตวับ่งช้ี 5) การรายงานผลการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี 6) การเผยแพร่
และขยายผลการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี ส่งผลใหส่้วนท่ี 3 ผลิตผล (Product) การนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคุณภาพ 
 3.2 ผลการประเมินโดยผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ                         
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใชจ้ริง
ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนของโครงสร้าง องคป์ระกอบค าอธิบายรูปแบบในองคป์ระกอบของ
รูปแบบมี 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กลไกการด าเนินการ                
4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ การประเมินรูปแบบ 
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยรวม มีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้พบวา่ มีค่ามากกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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7) การรายงานผลการนิเทศ ตวับ่งช้ี จ านวน 10 ขอ้ 8) การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ ตวับ่งช้ี 
จ านวน 10 ขอ้ 
 2. รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ การสร้างรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฉบบัร่าง) มีโครงสร้าง
รูปแบบมีองคป์ระกอบหลกั จ านวน 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  1) วตัถุประสงค ์2) หลกัการ              
3) กลไกการด าเนินการ 4) วธีิด าเนินการ มีองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การใชส่ื้อ เทคโนโลย ี
เคร่ืองมือการนิเทศ การปฏิบติัการนิเทศ การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ การการประเมิน
และการน าผลการนิเทศไปใช ้การรายงานผลการนิเทศ การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ  
5) การประเมินผลรูปแบบ6) เง่ือนไขความส าเร็จ  
 3. ผลการประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่   
 3.1 ผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ จ านวน 11 ท่าน โดยใชว้ธีิ 
การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) พบวา่ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช ้ส่วนของโครงสร้าง องคป์ระกอบค าอธิบาย
รูปแบบในองคป์ระกอบของรูปแบบมี 6 องคป์ระกอบ คือ1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กลไก การ
ด าเนินการ 4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผลรูปแบบ  และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จส่วน
องคป์ระกอบหลกัท่ี 2  หลกัการ เปล่ียนเป็น จ านวน 5 ขอ้ ปรับเปล่ียนใหมี้ความกระชบัและ
สอดคลอ้ง องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายใน มีองคป์ระกอบยอ่ย จ านวน 75 ตวับ่งช้ี 
โดยมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 การปฏิบติัการนิเทศ เปล่ียนเป็น จ านวน 10 ตวับ่งช้ี และมี
ขอ้เสนอแนะในการปรับเปล่ียนขอ้ความในบางตวับ่งช้ีให้มีความชดัเจน กระชบัและไดใ้จความ
ชดัเจนและชดัเจน นอกจากน้ีในองคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายใน ตามแนวทฤษฎีระบบ 

(System Theory) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัน าเขา้(Input) ประกอบดว้ย                              
2 องคป์ระกอบ 15 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการนิเทศ จ านวน 
5 ตวับ่งช้ี 2) การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี ส่วนท่ี 2 กระบวนการ 
(Process) ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 60 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการนิเทศ จ านวน 10 ตวั
บ่งช้ี  2) การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี 2) การปฏิบติัการนิเทศ จ านวน 
10 ตวับ่งช้ี 3) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ จ านวน 8 ตวับ่งช้ี 4) การประเมินและการน า
ผลการนิเทศไปใช ้จ านวน 12 ตวับ่งช้ี 5) การรายงานผลการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี 6) การเผยแพร่
และขยายผลการนิเทศ จ านวน 10 ตวับ่งช้ี ส่งผลใหส่้วนท่ี 3 ผลิตผล (Product) การนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคุณภาพ 
 3.2 ผลการประเมินโดยผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ                         
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใชจ้ริง
ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนของโครงสร้าง องคป์ระกอบค าอธิบายรูปแบบในองคป์ระกอบของ
รูปแบบมี 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กลไกการด าเนินการ                
4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ การประเมินรูปแบบ 
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยรวม มีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้พบวา่ มีค่ามากกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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 1. องคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากผลการวจิยั พบวา่ องคป์ระกอบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม
องคป์ระกอบหลกั8 องคป์ระกอบ คือ 1)การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการนิเทศ                  
2) การวางแผนการนิเทศ 3)การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ 4)การปฏิบติัการนิเทศ  
5) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ 6)การการประเมินและการน าผลการนิเทศไปใช ้7)
รายงานผลการนิเทศ 8) การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง 8 องคป์ระกอบ
นั้น มีความ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glickman (1990 : 281) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Goldhammaer, Anderson  & krajewski (1993 : 126-127) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glatthorn (1997 
: 2)  Uttharanan (1987: 84-88) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Office of the National Primary  Education 
Commission (1991: 8-11)   นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของOffice of the National Primary 
Education Commission (1999: 37) บางขอ้ท่ีกล่าววา่ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ 2) การวางแผน 
และก าหนดทางเลือก 3) การสร้างส่ือ เคร่ืองมือและการพฒันา วธีิการ 4) การปฏิบติัการนิเทศ 5) การ
ประเมินผล และรายงานผล นอกจากน้ี นกัวชิาการดา้นหลกัการนิเทศ ศึกษานิเทศกท่ี์มีความ
เช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัการ ระดบัเช่ียวชาญ ไดแ้สดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   2. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฉบบัร่าง) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 6 องคป์ระกอบ คือ                           
1) วตัถุประสงค ์2) หลกัการ 3) กลไกการด าเนินการ 4) วธีิด าเนินการ 5) การประเมินผลรูปแบบ                     
6) เง่ือนไขความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Assawapoom (201 : 71) ไดก้ล่าววา่ สาระของ
รูปแบบท่ีใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน มีองคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ทฤษฎี 

พื้นฐานและหลกัการของรูปแบบ ระบบงานและกลไกของรูปแบบ วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ 
แนวการประเมินรูปแบบ ค าอธิบายประกอบรูปแบบ ระบุเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของRuncharoen (2007: 90) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีส าคญั คือ 
1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วธีิ
ด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ สรุปไดว้า่ 
รูปแบบไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎี สรุปรวมเป็นองคป์ระกอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ 
มีการประเมินตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ขององคป์ระกอบ
รูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation (Maduas, Scriven  & Stuffebeam, 1983: 399-402) ไดเ้สนอหลกัการประเมินบรรทดัฐาน
ของกิจกรรมการตรวจรูปแบบ ซ่ึงจดัเป็น 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์ (Utility 
Standards) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม 
(Propriety Standards) มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy Standards)  
 3. การประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ การประเมินความเหมาะสม และ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้ริงของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ และผูบ้ริหาร
ระดบัปฏิบติัการ  
  3.1 ผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ และการประเมินโดยผูบ้ริหารระดบั
ปฏิบติัการ พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ี
สร้างข้ึนมานั้น ผา่นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการใชว้ธีิการสัมมนา
อิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ  านวน 11 ท่าน ซ่ึงลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ตรง
เก่ียวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดเ้ป็น
อยา่งดี เม่ือน าไปใชจ้ริง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sukkasi (2006) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง รูปแบบ
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 1. องคป์ระกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากผลการวจิยั พบวา่ องคป์ระกอบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม
องคป์ระกอบหลกั8 องคป์ระกอบ คือ 1)การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการนิเทศ                  
2) การวางแผนการนิเทศ 3)การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือการนิเทศ 4)การปฏิบติัการนิเทศ  
5) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจการนิเทศ 6)การการประเมินและการน าผลการนิเทศไปใช ้7)
รายงานผลการนิเทศ 8) การเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง 8 องคป์ระกอบ
นั้น มีความ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glickman (1990 : 281) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Goldhammaer, Anderson  & krajewski (1993 : 126-127) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glatthorn (1997 
: 2)  Uttharanan (1987: 84-88) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Office of the National Primary  Education 
Commission (1991: 8-11)   นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของOffice of the National Primary 
Education Commission (1999: 37) บางขอ้ท่ีกล่าววา่ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ 2) การวางแผน 
และก าหนดทางเลือก 3) การสร้างส่ือ เคร่ืองมือและการพฒันา วธีิการ 4) การปฏิบติัการนิเทศ 5) การ
ประเมินผล และรายงานผล นอกจากน้ี นกัวชิาการดา้นหลกัการนิเทศ ศึกษานิเทศกท่ี์มีความ
เช่ียวชาญดา้นการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัการ ระดบัเช่ียวชาญ ไดแ้สดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   2. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฉบบัร่าง) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 6 องคป์ระกอบ คือ                           
1) วตัถุประสงค ์2) หลกัการ 3) กลไกการด าเนินการ 4) วธีิด าเนินการ 5) การประเมินผลรูปแบบ                     
6) เง่ือนไขความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Assawapoom (201 : 71) ไดก้ล่าววา่ สาระของ
รูปแบบท่ีใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน มีองคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ทฤษฎี 

พื้นฐานและหลกัการของรูปแบบ ระบบงานและกลไกของรูปแบบ วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ 
แนวการประเมินรูปแบบ ค าอธิบายประกอบรูปแบบ ระบุเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของRuncharoen (2007: 90) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีส าคญั คือ 
1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วธีิ
ด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ สรุปไดว้า่ 
รูปแบบไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎี สรุปรวมเป็นองคป์ระกอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ 
มีการประเมินตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ขององคป์ระกอบ
รูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation (Maduas, Scriven  & Stuffebeam, 1983: 399-402) ไดเ้สนอหลกัการประเมินบรรทดัฐาน
ของกิจกรรมการตรวจรูปแบบ ซ่ึงจดัเป็น 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์ (Utility 
Standards) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม 
(Propriety Standards) มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy Standards)  
 3. การประเมินรูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ การประเมินความเหมาะสม และ 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้ริงของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ และผูบ้ริหาร
ระดบัปฏิบติัการ  
  3.1 ผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุระดบัเช่ียวชาญ และการประเมินโดยผูบ้ริหารระดบั
ปฏิบติัการ พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ี
สร้างข้ึนมานั้น ผา่นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการใชว้ธีิการสัมมนา
อิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ  านวน 11 ท่าน ซ่ึงลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ตรง
เก่ียวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดเ้ป็น
อยา่งดี เม่ือน าไปใชจ้ริง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sukkasi (2006) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง รูปแบบ
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การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ผลการตรวจสอบ
คุณภาพจากการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพโดยรวมรายดา้น
และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ผลของการทดลองใชแ้ละผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมรายดา้นและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Kittiratchadanon  (2008) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongkorm (2009)  ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบ
การนิเทศการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  
6 องค์ประกอบท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสมเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้ง
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suthapanit (2014) ไดท้  า
วจิยั  เร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้ล
การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่มี
ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Srinate (2015) ไดท้  าวจิยัเร่ือง รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 พบวา่ ผลการ
ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
พบวา่ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. หน่วยงานตน้สังกดัควรน ารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการนิเทศภายใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนิเทศภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในงานหลกัของสถานศึกษา และ
ควรจะมีการจดัสรรงบประมาณในการปฏิบติังานดว้ย 
 2. รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหก้ระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของรูปแบบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูนิ้เทศ จะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการ
นิเทศภายใน และเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนจึงจะท าให้การนิเทศภายในส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
อยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในสังกดัอ่ืน ๆ เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบ               
และหารูปแบบท่ีเหมาะกบัสถานศึกษาทุกขนาด 
 2.ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกดั
อ่ืน ๆ และน าไปทดลองใชเ้พื่อจะไดรู้ปแบบใหม่ ๆ  
 3.ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ในมุมมองดา้นต่าง ๆ 
เช่น รูปแบบการสร้างนวตักรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นตน้ 
 4. ควรมีการน ารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปใช ้และพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม                         
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ผลการตรวจสอบ
คุณภาพจากการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพโดยรวมรายดา้น
และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ผลของการทดลองใชแ้ละผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมรายดา้นและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Kittiratchadanon  (2008) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการจดัการเรียน 
การสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์และความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongkorm (2009)  ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบ
การนิเทศการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  
6 องค์ประกอบท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสมเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้ง
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suthapanit (2014) ไดท้  า
วจิยั  เร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้ล
การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่มี
ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Srinate (2015) ไดท้  าวจิยัเร่ือง รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 พบวา่ ผลการ
ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
พบวา่ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. หน่วยงานตน้สังกดัควรน ารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการนิเทศภายใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนิเทศภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในงานหลกัของสถานศึกษา และ
ควรจะมีการจดัสรรงบประมาณในการปฏิบติังานดว้ย 
 2. รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหก้ระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของรูปแบบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูนิ้เทศ จะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการ
นิเทศภายใน และเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนจึงจะท าให้การนิเทศภายในส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
อยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในสังกดัอ่ืน ๆ เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบ               
และหารูปแบบท่ีเหมาะกบัสถานศึกษาทุกขนาด 
 2.ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกดั
อ่ืน ๆ และน าไปทดลองใชเ้พื่อจะไดรู้ปแบบใหม่ ๆ  
 3.ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ในมุมมองดา้นต่าง ๆ 
เช่น รูปแบบการสร้างนวตักรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นตน้ 
 4. ควรมีการน ารูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปใช ้และพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม                         
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



382 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา 
              ภาคบังคับ พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ร.ส.พ. 
________. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555- 2559).  
 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรองทอง จิรเดชากุล.  (2550).  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : ธารอกัษรการพิมพ.์ 
กิติมา ปรีดีดิลก.  (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ : อกัษรพิพฒัน์. 
เก็จกนก เอ้ือวงศ.์  (2555).  การนิเทศในสถานศึกษา. คน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2559 จาก  
              https://mystou.files:.wordpress.com/2012/02/2503-8-t.pdf.  
ชญากาญจธ์  ศรีเนตร และคณะ.  (2558).  รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
              เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25.  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
              สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์. (2559). ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.). 
 คน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2559 จาก http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx? 
ธีระ รุญเจริญ. (2550).  การบรรยายรายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษาเร่ือง “รูปแบบและ 
             องค์ประกอบของรูปแบบ”. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.   
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ. (2552).  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
             ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
 เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.    

 เพิ่มพูน ร่มศรี.  (2558).  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมปีระสิทธิผล  ส าหรับโรงเรียน  สังกัด 
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1.  วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวชิาการบริหารจดัการการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
 

วรรณดี สุธาพาณิชย.์  (2557). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา 
             จังหวดัชายแดนภาคใต้. วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ.             
วชัรา  เล่าเรียนดี.  (2556).  ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช. คณะศึกษาศาสตร์ 
 (พิมพค์ร้ังท่ี 12). นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สงดั อุทรานนัท.์  (2530).  การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎแีละปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ  
 : มิตรสยาม. 
สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). (2559). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา 
 ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558. คน้เม่ือ  
 20 พฤษภาคม 2559 จากhttp://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/ 
 SummaryONETP6_2558.pdf. 
สมาน อศัวภูมิ (2558) (2558). รูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกับการบริหาร 
 สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลาง  (พิมพค์ร้ังท่ี 2) อุบลราชธานี :  
 อุบลออฟเซทการพิมพ.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2534).  คู่มือบริหารโรงเรียนการด าเนินการ 
             นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
 ลาดพร้าว. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555).  การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 
 สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ : ส านกังานเลขาธิการ 
             สภาการศึกษา.   
         



ROMMAYASAN 383Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา 
              ภาคบังคับ พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ร.ส.พ. 
________. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555- 2559).  
 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรองทอง จิรเดชากุล.  (2550).  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : ธารอกัษรการพิมพ.์ 
กิติมา ปรีดีดิลก.  (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ : อกัษรพิพฒัน์. 
เก็จกนก เอ้ือวงศ.์  (2555).  การนิเทศในสถานศึกษา. คน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2559 จาก  
              https://mystou.files:.wordpress.com/2012/02/2503-8-t.pdf.  
ชญากาญจธ์  ศรีเนตร และคณะ.  (2558).  รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
              เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25.  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
              สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์. (2559). ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.). 
 คน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2559 จาก http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx? 
ธีระ รุญเจริญ. (2550).  การบรรยายรายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษาเร่ือง “รูปแบบและ 
             องค์ประกอบของรูปแบบ”. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.   
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ. (2552).  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
             ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
 เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.    

 เพิ่มพูน ร่มศรี.  (2558).  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมปีระสิทธิผล  ส าหรับโรงเรียน  สังกัด 
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1.  วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวชิาการบริหารจดัการการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
 

วรรณดี สุธาพาณิชย.์  (2557). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา 
             จังหวดัชายแดนภาคใต้. วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ.             
วชัรา  เล่าเรียนดี.  (2556).  ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช. คณะศึกษาศาสตร์ 
 (พิมพค์ร้ังท่ี 12). นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สงดั อุทรานนัท.์  (2530).  การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎแีละปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ  
 : มิตรสยาม. 
สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). (2559). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา 
 ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558. คน้เม่ือ  
 20 พฤษภาคม 2559 จากhttp://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/ 
 SummaryONETP6_2558.pdf. 
สมาน อศัวภูมิ (2558) (2558). รูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกับการบริหาร 
 สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลาง  (พิมพค์ร้ังท่ี 2) อุบลราชธานี :  
 อุบลออฟเซทการพิมพ.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2534).  คู่มือบริหารโรงเรียนการด าเนินการ 
             นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
 ลาดพร้าว. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555).  การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 
 สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ : ส านกังานเลขาธิการ 
             สภาการศึกษา.   
         



384 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. (2552).  สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูป 
 การศึกษา (พ.ศ. 2542-2551). กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่.  
________.  (2553).  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2545-2559). พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559).  สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
             ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. คน้เม่ือ 12 พฤษภาคม 2559.  
              จาก http://www.onesqa.or.th/ 
สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท.์ (2551). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
             ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหาร 
 การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร. 
สุรียม์าศ สุขกสิ. (2549). รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวชิาการ 
  บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. 
อดุลย ์วงศก์อ้ม. (2552). รูปแบบการนิเทศของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา. วทิยานิพนธ์ปรัชญา 
 ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
Glanz, J., Shulman, V. & Sullivan, S.  (2007).  Impact of instructional supervision on  
 student achievement: Can we make the connection? Educational Research  
 Association.  12(9) : 679-845.  
Glatthorn, A. A.  (1997).  Differentiated supervision  (2nd ed).  Alexandria, VA: Association for 
 Supervision  
 and Curriculum Development. 
Glickman, C.D.  (1990).  Supervision  (2nd ed.). U.S.A.: Allyn and Bacon.   
 
 

Glickman, C. D. S. P., Gordon and J. M Ross-Gordon.  (2007).  Supervision and supervision  
 and curriculum development : A developmental approach (7th ed.). Boston : Allyn  
 and  Bacon.  
Joint committee on standards for educational evaluation. (1981). Standards for evaluations of  
 educational programs projects and materials. New York : McGraw-Hill. 
 
Translated Thai References 
Auewong, K. (2012). Internal Supervision. Received on 20 June 2016 from      

https://mystou.files:.wordpress.com/2012/02/2503-8-t.pdf [in Thai] 
Assawapoom, S. (2015). The integration of the internal quality assurance system and the school  

administration for medium basic education (2nd ed.) Ubon Ratchathani: Ubonkit Offset 
Printing house. [in Thai] 

Jiradechakul, K. (2007). Handbook of Internal Supervision. Bangkok: Than-arksorn Printing  
house. [in Thai] 

Kittiratchadanon, S. (2008). The development format of the internal supervision of the basic  
education for learning activities in school. Thesis of Doctor of Philosophy in field  
Educational Administration from the Graduate School, Naresuan University. [in Thai] 

Laoreandee, W. (2013). The Supervision and Cognitive Coaching. Faculty of Education (12nd ed.).  
Nakhon Pathom: Silpakorn Universit. [in Thai] 

Ministry of Educational. (2003). National Education Act.B.E. 2542 (1999) and  
Amendments(Second National Education) Act.B.E. 2545(2002) with ministerial      
regulations and National Education Act.B.E.2545(2002). Bangkok: R.S.P. Printing house.  
[in Thai] 
 



ROMMAYASAN 385Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. (2552).  สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูป 
 การศึกษา (พ.ศ. 2542-2551). กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่.  
________.  (2553).  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2545-2559). พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559).  สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
             ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. คน้เม่ือ 12 พฤษภาคม 2559.  
              จาก http://www.onesqa.or.th/ 
สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท.์ (2551). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
             ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหาร 
 การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร. 
สุรียม์าศ สุขกสิ. (2549). รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวชิาการ 
  บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. 
อดุลย ์วงศก์อ้ม. (2552). รูปแบบการนิเทศของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา. วทิยานิพนธ์ปรัชญา 
 ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
Glanz, J., Shulman, V. & Sullivan, S.  (2007).  Impact of instructional supervision on  
 student achievement: Can we make the connection? Educational Research  
 Association.  12(9) : 679-845.  
Glatthorn, A. A.  (1997).  Differentiated supervision  (2nd ed).  Alexandria, VA: Association for 
 Supervision  
 and Curriculum Development. 
Glickman, C.D.  (1990).  Supervision  (2nd ed.). U.S.A.: Allyn and Bacon.   
 
 

Glickman, C. D. S. P., Gordon and J. M Ross-Gordon.  (2007).  Supervision and supervision  
 and curriculum development : A developmental approach (7th ed.). Boston : Allyn  
 and  Bacon.  
Joint committee on standards for educational evaluation. (1981). Standards for evaluations of  
 educational programs projects and materials. New York : McGraw-Hill. 
 
Translated Thai References 
Auewong, K. (2012). Internal Supervision. Received on 20 June 2016 from      

https://mystou.files:.wordpress.com/2012/02/2503-8-t.pdf [in Thai] 
Assawapoom, S. (2015). The integration of the internal quality assurance system and the school  

administration for medium basic education (2nd ed.) Ubon Ratchathani: Ubonkit Offset 
Printing house. [in Thai] 

Jiradechakul, K. (2007). Handbook of Internal Supervision. Bangkok: Than-arksorn Printing  
house. [in Thai] 

Kittiratchadanon, S. (2008). The development format of the internal supervision of the basic  
education for learning activities in school. Thesis of Doctor of Philosophy in field  
Educational Administration from the Graduate School, Naresuan University. [in Thai] 

Laoreandee, W. (2013). The Supervision and Cognitive Coaching. Faculty of Education (12nd ed.).  
Nakhon Pathom: Silpakorn Universit. [in Thai] 

Ministry of Educational. (2003). National Education Act.B.E. 2542 (1999) and  
Amendments(Second National Education) Act.B.E. 2545(2002) with ministerial      
regulations and National Education Act.B.E.2545(2002). Bangkok: R.S.P. Printing house.  
[in Thai] 
 



386 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

_____. (2012). Education Development Plan of Ministry of Education(Eleventh National   
Education 2012-2016). Bangkok: Ministry of Education. [in Thai] 

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization). (2016). The conclusion for  
the results of the Ordinary National Educational Test (O-NET) of the students in grade6  
in the academic year of 2558(2015). Received on 20 May 2016 from  

             http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementtWeb/PDF/SummaryONETP6_2558.pdf 

Office of the National Primary Education Commission. (1991). The handbook of school  
administration for the international supervision of primary school. Bangkok: Kurasapa  
Printing Ladphrao. [in Thai] 

_______(1999). National Educational Act B.E. 2542 (1999). Bangkok: Kurasapa Printing  
Ladphrao. [in Thai] 

Office of the Basic Education Commission. (2012). The development of the internal supervision  
process. Bangkok: The Teachers’ Council of Thailand. [in Thai] 

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). The draft for national  
economic and social development plan, the twelfth plan (2017-2021). Bangkok: Office of  
the Education Council. [in Thai] 

Office of the Education Council. (2009). The conclusions of the operation for 9 years of the  
educational reform. (1999-2008). Bangkok: V.T.C. Communication. [in Thai] 

_______. (2010). The tenth of Education plan. (2002-2016) (1st ed.). Bangkok: Ministry of  
 Educational. [in Thai] 

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment. (2016). The conclusions of  
evaluation for the 3rd round of the external quality assurance (2011-2015) the schools  
under the Northeast Primary Educational Service Area Office. Received on 12 May 2016  
from http://www.onesqa.or.th/ [in Thai] 

Preedeedilok, K. (1989). Administration and Basic Educational Supervision. Bangkok:  
Arksornpipat. [in Thai] 

Pornrungrot, Ch. (2016). The external quality assurance. Received on 20 June 2016 from  
http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx? [in Thai]    

Runcharoen, T. (2007). The description about  educational administration seminar “the format  
and elements of format”. n.p., n.d. [in Thai] 

Ritjaroon, et al. (2009). Problems and guidelines for learning activity corrected that affected to the  
development of learners of basic education level. Bangkok: Office of the Education 
Council, Ministry of Educational. [in Thai] 

Romsri, P. (2015). The development about an effective internal supervision for schools under the  
Roi-Et Primary Educational Service Are Office 1. Thesis of Doctor of Philosophy in field  
Educational Administration from the Graduate School, Mahasarakham University. [in  
Thai] 

Suthapanit, W. (2014). The development about internal supervision for primary schools in the  
southern border of Thailand. Thesis of Doctor of Philosophy in field Educational  
Administration from the Graduate School. Bangkok: North Bangkok University. [in Thai] 

Srinet, et al. (2015). Format of Internal Supervision of Secondary Educational Service Area    
Office 25. Thesis of Master of Education Program in Educational Administration from the  
Graduate School, Mahasarakham University. [in Thai] 

Sukkasi, S. (2006). The internal supervision format of the basic education. The dissertation in   
Educational Administration from the Graduate School, Burapha University. [in Thai] 

 
 
 



ROMMAYASAN 387Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

_____. (2012). Education Development Plan of Ministry of Education(Eleventh National   
Education 2012-2016). Bangkok: Ministry of Education. [in Thai] 

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization). (2016). The conclusion for  
the results of the Ordinary National Educational Test (O-NET) of the students in grade6  
in the academic year of 2558(2015). Received on 20 May 2016 from  

             http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementtWeb/PDF/SummaryONETP6_2558.pdf 

Office of the National Primary Education Commission. (1991). The handbook of school  
administration for the international supervision of primary school. Bangkok: Kurasapa  
Printing Ladphrao. [in Thai] 

_______(1999). National Educational Act B.E. 2542 (1999). Bangkok: Kurasapa Printing  
Ladphrao. [in Thai] 

Office of the Basic Education Commission. (2012). The development of the internal supervision  
process. Bangkok: The Teachers’ Council of Thailand. [in Thai] 

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). The draft for national  
economic and social development plan, the twelfth plan (2017-2021). Bangkok: Office of  
the Education Council. [in Thai] 

Office of the Education Council. (2009). The conclusions of the operation for 9 years of the  
educational reform. (1999-2008). Bangkok: V.T.C. Communication. [in Thai] 

_______. (2010). The tenth of Education plan. (2002-2016) (1st ed.). Bangkok: Ministry of  
 Educational. [in Thai] 

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment. (2016). The conclusions of  
evaluation for the 3rd round of the external quality assurance (2011-2015) the schools  
under the Northeast Primary Educational Service Area Office. Received on 12 May 2016  
from http://www.onesqa.or.th/ [in Thai] 

Preedeedilok, K. (1989). Administration and Basic Educational Supervision. Bangkok:  
Arksornpipat. [in Thai] 

Pornrungrot, Ch. (2016). The external quality assurance. Received on 20 June 2016 from  
http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.aspx? [in Thai]    

Runcharoen, T. (2007). The description about  educational administration seminar “the format  
and elements of format”. n.p., n.d. [in Thai] 

Ritjaroon, et al. (2009). Problems and guidelines for learning activity corrected that affected to the  
development of learners of basic education level. Bangkok: Office of the Education 
Council, Ministry of Educational. [in Thai] 

Romsri, P. (2015). The development about an effective internal supervision for schools under the  
Roi-Et Primary Educational Service Are Office 1. Thesis of Doctor of Philosophy in field  
Educational Administration from the Graduate School, Mahasarakham University. [in  
Thai] 

Suthapanit, W. (2014). The development about internal supervision for primary schools in the  
southern border of Thailand. Thesis of Doctor of Philosophy in field Educational  
Administration from the Graduate School. Bangkok: North Bangkok University. [in Thai] 

Srinet, et al. (2015). Format of Internal Supervision of Secondary Educational Service Area    
Office 25. Thesis of Master of Education Program in Educational Administration from the  
Graduate School, Mahasarakham University. [in Thai] 

Sukkasi, S. (2006). The internal supervision format of the basic education. The dissertation in   
Educational Administration from the Graduate School, Burapha University. [in Thai] 

 
 
 



388 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

Uttharanan, S. (1987). The supervision, principles, theory and practice (3rd ed.). Bangkok:  
Mitsiam. [in Thai] 

Wongkorm, A. (2009). The supervisory format of educational service area. Thesis of Doctor of  
Philosophy in field Educational Administration from the Graduate School, Silpakorn  
University. [in Thai] 

 
ผู้เขียน 

นางสาวสุภคัพร เรือโป๊ะ  
ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด)   
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
โทรศพัท:์  081-4708375   อีเมล:์ krunang2012@hotmail.com 

 
Author 
 Miss Suphakkhapon Ruepo  

Ph.D. candidate of Philosophy of Educational Administration  
Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
Buriram Primary Educational Service Area office 3 
Tel.: 081-4708375    E-Mail: krunang2012@hotmail.com 

 

ความคาดหวงัและความคดิเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

Expectations and opinions of cataloging librarians competencies in 
Rajabhat University Libraries 

 

ณภาภัช  วงศ์เศษ1 / รุ่งทพิย์  เจริญศักดิ์2 
 Napapat Wongset / Rungtip Charoensak 

1,2 สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
Program in Information Science, Faculty of Informatics, Mahasarakham University 
 
บทคัดย่อ  

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะ 
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 2) เพื่อศึกษา 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัราชภฏั 3) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั 4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั  5) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวนประชากร 196 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 
และการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างโดยใช ้t-test (Dependent sample)  ผลการวจิยั พบวา่  
1) ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณลกัษณะ 2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) เปรียบเทียบ
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บทคัดย่อ  

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะ 
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 2) เพื่อศึกษา 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัราชภฏั 3) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั 4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั  5) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวนประชากร 196 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
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1) ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ต าแหน่ง และวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนั ส าหรับประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกนั พบวา่โดยรวมไม่แตกต่างกนั 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีต าแหน่งและวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั โดยรวม
แตกต่างกนั ส าหรับประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั 5) การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนั และมีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่ความ
คิดเห็น 
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                 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study librarian's expectations toward  the 
competencies of cataloging librarians, 2) to study the competencies of Rajabhat University 
cataloging librarians, 3) to compare expectations of Rajabhat University cataloging librarians in 
various positions, educations, and working experiences, 4) to compare opinions of Rajabhat 
University cataloging librarians in various positions, educations, and working experiences, and 5) 
to compare differences between expectations and opinions toward competencies of Rajabhat 
universities’ cataloging librarians. The sample size were overall 159, they were 38 administrators,  
35 heads of cataloging librarians, and 86 cataloging librarians. Questionnaires were tools of 
collecting data. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and data were 
analyzed by using f-test and t-test. The results of this research show that the expectations of staffs 
toward the cataloging librarians’ competencies were in highest level librarian qualifications. The 
expectations of administrative in cataloging librarians’ competencies were knowledge in highest 
level.  The other staffs’ opinions toward cataloging librarians were in high level in all aspects 

except administrative who had highest level opinion in qualifications.  The expectations of staffs 
who had different positions and educational level were differently to cataloging librarians, while 
the opinions of different working experiences librarians were not different. The staffs had an 
expectations and opinions on the competencies of cataloging librarians differently in overall. 
However, the expectations were higher than opinions in average.    
 
Keyword: expectations, opinions, competencies, cataloging librarians, Rajabhat University  
                  libraries 
 
บทน า 

หอ้งสมุดคือหวัใจส าคญัของการศึกษาทุกระบบและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการศึกษา
หาความรู้ของคนทุกเพศทุกวยั สามารถตอบโจทยด์า้นความรู้ไดทุ้กกลุ่มเป้าหมายไม่วา่จะเป็น
หอ้งสมุดแบบเดิมท่ีเนน้การรวบรวมจดัเก็บและบริการส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั สู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดดิจิทลัท่ีทนัสมยัตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีแต่โดยรวมแลว้
หอ้งสมุดยงัคงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคน พฒันาสังคมและพฒันาประเทศชาติซ่ึงเป็นยคุสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Library Association of Thailand under the Royal Patronage Princess Maha Chkri 
Sirindhon’s Personal Affairs Division, 2009: 15) 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัจึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีส าคญัในการสนบัสนุนการส่งเสริม
การศึกษาค้นควา้เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่างๆ ทั้ งยงัเผยแพร่
สารสนเทศท้องถ่ิน เป็นแหล่งบริการชุมชนตามนโยบายของสถาบนั และสามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนัอีกดว้ย (Klabklang, 2009: 5) ส่วนการด าเนินงาน
ของห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1งานบริหารงานทัว่ไป  ส่วนท่ี 2 งานห้องสมุด ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ งานเทคนิค และงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนท่ี 3 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Phungok, 2013: 16) ซ่ึงงานทั้งหมดน้ีบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็มี
บทบาทหน่ึงในจ านวนงานทั้งหมด 

บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวชิาชีพในยคุปัจจุบนัท่ีส าคญัเน่ืองจาก
ก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาพขององคก์ร เทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีท าให้ 
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ต าแหน่ง และวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนั ส าหรับประสบการณ์ในการท างาน
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การท างานมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน จ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิการท่ีจะท าใหห้อ้งสมุดของตนเป็นองคก์ร
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูใ้ช ้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่หอ้งสมุด (Wijidcharoen & 
Pisanpong, 2012: 22) ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
กระบวนการต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป ผูใ้ชจึ้งคาดหวงัใหบ้รรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความรู้ ทกัษะเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ชโ้ดยลงรายการใหส้ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย (กาญจน์หทยั ศรีบุญเรือง, 2552 : 179-180) บรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็นตอ้งรับองคค์วามรู้จากต่างประเทศ การใหค้วามส าคญัในการเปิดโลก
ทศัน์ การปรับเปล่ียนทศันคติในการท างาน โดยมุ่งผูรั้บบริการเป็นหลกั เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคคล (Leenarad & Taumsuk, 2012: 1) 
 ปัจจุบนับทบาทของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท าหนา้ท่ีดูแลและ
จดัระบบหนงัสือภายในห้องสมุดก่อนน าออกบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน แต่ในยคุ
ดิจิทลัรูปลกัษณ์ของความรู้ก าลงัเปล่ียนแปลงจากหนงัสือไปสู่รูปแบบอ่ืนๆ บทบาทของบรรณารักษ์
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับเปล่ียนไป รวมทั้งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ 
ทกัษะใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัโลกความรู้ในอนาคตดว้ย ดงันั้นบรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสมรรถนะในการปฏิบติังานจึง
เป็นส่วนท่ีส าคญั (ศุมรรษตรา แสนวา, 2554 : บทคดัยอ่) เน่ืองจากสารสนเทศมีปริมาณมากข้ึน  
การเขา้ถึงสารสนเทศของผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้ง และรวดเร็วจึงมีความส าคญัมาก ดงันั้นสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เพื่อใช้
ในการจดัระบบของทรัพยาการสารสนเทศ การจดัการความรู้ตามกระบวนการ และสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้เพื่อให้คน้หาไดส้ะดวก และเอ้ือต่อการใหบ้ริการสารสนเทศ 
นอกจากน้ียงัตอ้งจดัเก็บและเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัดว้ยอาจท าใหค้วามรู้เหล่านั้นอยูใ่นรูป
สารสนเทศดิจิทลัและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยภีายในสถาบนัและเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เน็ต  
(พน้พนัธ์ ปิลกศิริ, 2555 : 22) นอกจากน้ีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจะตอ้งใช้
มาตรฐานสากลร่วมกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนั ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนสมรรถนะใหท้นัต่อยคุสมยัและเทคโนโลยจีะท่ีเปล่ียนแปลง  

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบรรณารักษท่ี์ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

      1.1 ดา้นความรู้ หมายถึง ความรู้ทางดา้นงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
      1.2 ดา้นทกัษะ หมายถึง ทกัษะ ความสามารถเฉพาะทางดา้นการวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 
      1.3 ดา้นคุณลกัษณะ หมายถึง ความคิด ทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และความตอ้งการส่วน

บุคคลเป็นส่ิงท่ีติดตวัและเปล่ียนแปลงยาก 
อาจกล่าวสรุปไดว้า่ สมรรถนะของบรรณารักษว์ิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจะตอ้งมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการเพื่อ
เขา้ถึงสารสนเทศโดยจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อความถูกตอ้งและ
รวดเร็วในการปฏิบติังาน (Pilaksiri, 2012) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัของบุคลากร
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อ
จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีจะท าใหส้มรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ 
การท างานแตกต่างกนั 

4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ 
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การท างานมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน จ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิการท่ีจะท าใหห้อ้งสมุดของตนเป็นองคก์ร
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูใ้ช ้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่หอ้งสมุด (Wijidcharoen & 
Pisanpong, 2012: 22) ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
กระบวนการต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป ผูใ้ชจึ้งคาดหวงัใหบ้รรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความรู้ ทกัษะเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือผูใ้ชโ้ดยลงรายการใหส้ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย (กาญจน์หทยั ศรีบุญเรือง, 2552 : 179-180) บรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศจ าเป็นตอ้งรับองคค์วามรู้จากต่างประเทศ การใหค้วามส าคญัในการเปิดโลก
ทศัน์ การปรับเปล่ียนทศันคติในการท างาน โดยมุ่งผูรั้บบริการเป็นหลกั เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคคล (Leenarad & Taumsuk, 2012: 1) 
 ปัจจุบนับทบาทของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท าหนา้ท่ีดูแลและ
จดัระบบหนงัสือภายในห้องสมุดก่อนน าออกบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน แต่ในยคุ
ดิจิทลัรูปลกัษณ์ของความรู้ก าลงัเปล่ียนแปลงจากหนงัสือไปสู่รูปแบบอ่ืนๆ บทบาทของบรรณารักษ์
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับเปล่ียนไป รวมทั้งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ 
ทกัษะใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัโลกความรู้ในอนาคตดว้ย ดงันั้นบรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสมรรถนะในการปฏิบติังานจึง
เป็นส่วนท่ีส าคญั (ศุมรรษตรา แสนวา, 2554 : บทคดัยอ่) เน่ืองจากสารสนเทศมีปริมาณมากข้ึน  
การเขา้ถึงสารสนเทศของผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้ง และรวดเร็วจึงมีความส าคญัมาก ดงันั้นสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เพื่อใช้
ในการจดัระบบของทรัพยาการสารสนเทศ การจดัการความรู้ตามกระบวนการ และสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้เพื่อให้คน้หาไดส้ะดวก และเอ้ือต่อการใหบ้ริการสารสนเทศ 
นอกจากน้ียงัตอ้งจดัเก็บและเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัดว้ยอาจท าใหค้วามรู้เหล่านั้นอยูใ่นรูป
สารสนเทศดิจิทลัและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยภีายในสถาบนัและเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เน็ต  
(พน้พนัธ์ ปิลกศิริ, 2555 : 22) นอกจากน้ีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจะตอ้งใช้
มาตรฐานสากลร่วมกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนั ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนสมรรถนะใหท้นัต่อยคุสมยัและเทคโนโลยจีะท่ีเปล่ียนแปลง  

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบรรณารักษท่ี์ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

      1.1 ดา้นความรู้ หมายถึง ความรู้ทางดา้นงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
      1.2 ดา้นทกัษะ หมายถึง ทกัษะ ความสามารถเฉพาะทางดา้นการวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 
      1.3 ดา้นคุณลกัษณะ หมายถึง ความคิด ทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และความตอ้งการส่วน

บุคคลเป็นส่ิงท่ีติดตวัและเปล่ียนแปลงยาก 
อาจกล่าวสรุปไดว้า่ สมรรถนะของบรรณารักษว์ิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจะตอ้งมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการเพื่อ
เขา้ถึงสารสนเทศโดยจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อความถูกตอ้งและ
รวดเร็วในการปฏิบติังาน (Pilaksiri, 2012) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัของบุคลากร
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อ
จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีจะท าใหส้มรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ 
การท างานแตกต่างกนั 

4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ 
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การท างานแตกต่างกนั 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ  านวน 38 แห่ง  
รวมประชากร 196 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ี จ  านวน 159 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหอ้งสมุด 38 คน หวัหนา้งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 35 คน บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 86 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Sinjaru, 2009: 48-49)  และค านวณ
ตามสัดส่วนของประชากรโดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 

ระดบัประกอบดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยน า
แบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดค้่า IOC = 0.66 ข้ึนไปน าไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 
ชุด เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ 

ตัวแปรต้น 
1. ต ำแหน่ง 
2. วุฒิกำรศึกษำ 
3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 

  ตัวแปรตาม 
1.ควำมคำดหวังของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
2. ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

ครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 
ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการโดยส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลถึง
ผูบ้ริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และจดัส่งแบบสอบถามพร้อมค าช้ีแจง
รายละเอียดกบัผูป้ระสานของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ทั้ง 38 แห่ง โดยก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ และไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจ านวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.64  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนแลว้น า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีการวเิคราะห์
ดงัน้ี  

      1. วิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยการหา ค่าเฉล่ีย  
( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าผลมาวเิคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมาย 

      2. วเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ าแนก
ตามต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA)   

      3. วเิคราะห์ขอ้มูลขอ้การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดย 
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างโดยใชส้ถิติ t-test (Dependent sample) 
 
ผลการวจัิย 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 159 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 ส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษง์าน

วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 วฒิุทางการศึกษาส่วนใหญ่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81 และประสบการณ์ในการท างานของบรรณารักษง์าน
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การท างานแตกต่างกนั 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ  านวน 38 แห่ง  
รวมประชากร 196 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ี จ  านวน 159 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหอ้งสมุด 38 คน หวัหนา้งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 35 คน บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 86 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Sinjaru, 2009: 48-49)  และค านวณ
ตามสัดส่วนของประชากรโดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 

ระดบัประกอบดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยน า
แบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดค้่า IOC = 0.66 ข้ึนไปน าไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 
ชุด เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ 

ตัวแปรต้น 
1. ต ำแหน่ง 
2. วุฒิกำรศึกษำ 
3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 

  ตัวแปรตาม 
1.ควำมคำดหวังของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
2. ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

ครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 
ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการโดยส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลถึง
ผูบ้ริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และจดัส่งแบบสอบถามพร้อมค าช้ีแจง
รายละเอียดกบัผูป้ระสานของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ทั้ง 38 แห่ง โดยก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ และไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจ านวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.64  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนแลว้น า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงมีการวเิคราะห์
ดงัน้ี  

      1. วิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยการหา ค่าเฉล่ีย  
( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าผลมาวเิคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมาย 

      2. วเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั จ าแนก
ตามต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA)   

      3. วเิคราะห์ขอ้มูลขอ้การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดย 
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างโดยใชส้ถิติ t-test (Dependent sample) 
 
ผลการวจัิย 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 159 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 ส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษง์าน

วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 วฒิุทางการศึกษาส่วนใหญ่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81 และประสบการณ์ในการท างานของบรรณารักษง์าน
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วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.19  

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 
ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง 1 พบวา่ ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะ ( X =4.65) และอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น ดา้นความรู้ ( X =4.45) และดา้นทกัษะ ( X =4.38)  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
รวม 

X  S.D. ระดับความ
คาดหวงั 

1. ดา้นความรู้ 4.45 0.49 มาก 
2. ดา้นทกัษะ 4.38 0.51 มาก 
3.ดา้นคุณลกัษณะ 4.65 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

ตาราง 2  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากตาราง 2 พบวา่ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.18) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
คุณลกัษณะ ( X =4.40) ดา้นความรู้ ( X =4.10) ดา้นทกัษะ ( X =4.03)  

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ 
การท างานแตกต่างกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ รวม 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นความรู้ 4.10 0.62 มาก 
2. ดา้นทกัษะ 4.03 0.63 มาก 
3.ดา้นคุณลกัษณะ 4.40 0.57 มาก 

รวม 4.18 0.61 มาก 
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วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.19  

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 
ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง 1 พบวา่ ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะ ( X =4.65) และอยูใ่น
ระดบัมาก 2 ดา้น ดา้นความรู้ ( X =4.45) และดา้นทกัษะ ( X =4.38)  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
รวม 

X  S.D. ระดับความ
คาดหวงั 

1. ดา้นความรู้ 4.45 0.49 มาก 
2. ดา้นทกัษะ 4.38 0.51 มาก 
3.ดา้นคุณลกัษณะ 4.65 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

ตาราง 2  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากตาราง 2 พบวา่ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.18) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
คุณลกัษณะ ( X =4.40) ดา้นความรู้ ( X =4.10) ดา้นทกัษะ ( X =4.03)  

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ 
การท างานแตกต่างกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ รวม 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นความรู้ 4.10 0.62 มาก 
2. ดา้นทกัษะ 4.03 0.63 มาก 
3.ดา้นคุณลกัษณะ 4.40 0.57 มาก 

รวม 4.18 0.61 มาก 
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ตาราง 3  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

 
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F p 

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.47 2 1.24 4.41 0.01* 
ภายในกลุ่ม 43.72 156 0.28   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 3 พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  

 
ตาราง 4  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ผู้บริหาร 

หัวหน้า
บรรณารักษ์งาน

วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ผูบ้ริหาร 38 4.49 - 0.84 0.03* 
2. หวัหนา้บรรณารักษ ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

35 4.42 - - 0.15 

3. บรรณารักษท์รัพยากร
สารสนเทศ 

86 4.21 - - - 

จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ (Sheffe) 
พบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร มีความคาดหวงัโดยรวมมากกว่าบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ตาราง 5  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน  
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F p 

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3.95 2 1.98 7.29 0.00* 
ภายในกลุ่ม 42.24 156 0.27   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 5 พบวา่บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

ตาราง 6  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน 
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

วุฒิการศึกษา N X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ปริญญาตรี 101 4.21 - - - 
2. ปริญญาโท 41 4.56 0.00* - 0.85 
3. ปริญญาเอก 17 4.47 0.16 - - 

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ (Sheffe) 
พบว่า บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีความคาดหวงัโดยรวมมากกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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ตาราง 3  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

 
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F p 

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.47 2 1.24 4.41 0.01* 
ภายในกลุ่ม 43.72 156 0.28   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 3 พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  

 
ตาราง 4  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ผู้บริหาร 

หัวหน้า
บรรณารักษ์งาน

วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ผูบ้ริหาร 38 4.49 - 0.84 0.03* 
2. หวัหนา้บรรณารักษ ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

35 4.42 - - 0.15 

3. บรรณารักษท์รัพยากร
สารสนเทศ 

86 4.21 - - - 

จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ (Sheffe) 
พบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร มีความคาดหวงัโดยรวมมากกว่าบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ตาราง 5  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน  
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F p 

โดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3.95 2 1.98 7.29 0.00* 
ภายในกลุ่ม 42.24 156 0.27   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 5 พบวา่บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

ตาราง 6  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน 
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

วุฒิการศึกษา N X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ปริญญาตรี 101 4.21 - - - 
2. ปริญญาโท 41 4.56 0.00* - 0.85 
3. ปริญญาเอก 17 4.47 0.16 - - 

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ (Sheffe) 
พบว่า บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีความคาดหวงัโดยรวมมากกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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ตาราง 7  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.48 3 0.49 1.71 0.17 
 ภายในกลุ่ม 44.71 155 0.29   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 7 พบวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อ

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p>0.05) 
 
4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกนั 

 
ตาราง 8  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 5.31 2 2.52 5.53 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 70.94 156 0.46   

รวม 75.97 158    
 

จากตาราง 8 พบว่าบุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

 
ตาราง 9  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ผู้บริหาร 

หัวหน้า
บรรณารักษ์งาน

วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ผูบ้ริหาร 38 4.23 - 0.98 0.02* 
2. หวัหนา้บรรณารักษง์าน 
   วเิคราะห์ทรัพยากร 
   สารสนเทศ 

35 4.20 - - 0.05* 

3. บรรณารักษท์รัพยากร 
   สารสนเทศ 

86 3.83 - - - 

จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ 
(Sheffe) พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร และหวัหนา้งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความ
คิดเห็นโดยรวมมากกวา่บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   
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ตาราง 7  
การเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
ความคาดหวงัของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.48 3 0.49 1.71 0.17 
 ภายในกลุ่ม 44.71 155 0.29   

รวม 46.19 158    
จากตาราง 7 พบวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อ

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p>0.05) 
 
4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกนั 

 
ตาราง 8  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน  

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 5.31 2 2.52 5.53 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 70.94 156 0.46   

รวม 75.97 158    
 

จากตาราง 8 พบว่าบุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

 
ตาราง 9  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมตี าแหน่งแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ผู้บริหาร 

หัวหน้า
บรรณารักษ์งาน

วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ผูบ้ริหาร 38 4.23 - 0.98 0.02* 
2. หวัหนา้บรรณารักษง์าน 
   วเิคราะห์ทรัพยากร 
   สารสนเทศ 

35 4.20 - - 0.05* 

3. บรรณารักษท์รัพยากร 
   สารสนเทศ 

86 3.83 - - - 

จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ 
(Sheffe) พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร และหวัหนา้งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความ
คิดเห็นโดยรวมมากกวา่บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   
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ตาราง 10  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 5.74 2 2.87 6.37 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 70.24 156 0.45   

รวม 75.97 158    
จากตาราง 10 พบวา่บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
 
ตาราง 11  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน 
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ปริญญาตรี 101 3.88 -   
2. ปริญญาโท 41 4.32 0.00* - 0.62 
3. ปริญญาเอก 17 4.13 0.38  - 

จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ 
(Sheffe) พบวา่ บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 
 
 

ตาราง 12  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏของบุคลากร มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.12 3 0.372 0.77 0.51 
 ภายในกลุ่ม 74.86 155 0.48   

รวม  75.97 158    
จากตาราง 12 พบว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p>0.05)  
 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
ตาราง 13  
การเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมและรายด้าน  
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ X  S.D. t p 

1. ความคาดหวงั 4.33 0.54 
8.90 0.00* 

2. ความคิดเห็น 4.02 0.69 
จากตาราง 13 พบวา่ ความคาดหวงั ( X = 4.33) ส่วนความคิดเห็น ( X = 4.02) เม่ือน าค่าเฉล่ีย

มาเปรียบเทียบกนัพบวา่ บุคลากรท่ีมีความคาดหวงัและความคิดเห็นกบัสมรรถนะของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภฏั มีความคาดหวงัสูงกว่าความ
คิดเห็นท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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ตาราง 10  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 5.74 2 2.87 6.37 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 70.24 156 0.45   

รวม 75.97 158    
จากตาราง 10 พบวา่บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ

บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
 
ตาราง 11  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน 
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมท่ีมวีฒิุการศึกษาแตกต่างกัน 

ต าแหน่ง N X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ปริญญาตรี 101 3.88 -   
2. ปริญญาโท 41 4.32 0.00* - 0.62 
3. ปริญญาเอก 17 4.13 0.38  - 

จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ 
(Sheffe) พบวา่ บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 
 
 

ตาราง 12  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏของบุคลากร มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df  MS F p 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.12 3 0.372 0.77 0.51 
 ภายในกลุ่ม 74.86 155 0.48   

รวม  75.97 158    
จากตาราง 12 พบว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกนั (p>0.05)  
 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
ตาราง 13  
การเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมและรายด้าน  
สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ X  S.D. t p 

1. ความคาดหวงั 4.33 0.54 
8.90 0.00* 

2. ความคิดเห็น 4.02 0.69 
จากตาราง 13 พบวา่ ความคาดหวงั ( X = 4.33) ส่วนความคิดเห็น ( X = 4.02) เม่ือน าค่าเฉล่ีย

มาเปรียบเทียบกนัพบวา่ บุคลากรท่ีมีความคาดหวงัและความคิดเห็นกบัสมรรถนะของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภฏั มีความคาดหวงัสูงกว่าความ
คิดเห็นท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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อภิปรายผลการวจัิย 
    การวจิยัเร่ืองความคาดหวงัและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

1. ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้า่ ทั้งน้ีเป็นเพราะบรรณารักษจ์ะตอ้งมีผลการปฏิบติังานออกมาดี 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pilaksiri (2012: 29) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wayubud (2014: 
Abstract) พบวา่คุณลกัษณะของบรรณารักษค์วรมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบในการท างาน ตรงต่อเวลา ส่วนดา้นความรู้ พบวา่ ผูบ้ริหารใหค้วาม
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ มีความรู้เร่ืองระบบห้องสมุดอตัโนมติั 
มีความรู้ในระบบฐานขอ้มูลของห้องสมุด และมีความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Saenwa (2012: Abstract) ศึกษาเร่ืองบทบาทและความรู้ความสามารถของ
บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่ ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรณารักษต์อ้งมี
และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ทั้งน้ีเป็นเพราะในยคุปัจจุบนั และดา้นทกัษะ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีทกัษะในการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน  มีทกัษะใน
การเลือกใชบ้ญัชีหวัเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีทกัษะในการใชคู้่มือท่ีใชใ้นการก าหนด
หวัเร่ือง และ มีทกัษะในการใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ  

2. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ดา้นคุณลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดเม่ือเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ Saenwa (2012: 
Abstract) พบวา่บรรณารักษจ์ะตอ้งมีคุณลกัษณะ คือ มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิต
บริการ ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ เพราะคุณลกัษณะเป็นส่ิงท่ีอยูลึ่กลงไปในจิตใจ ตอ้งปลูกฝัง สร้าง
ยากกวา่ความรู้และทกัษะ แต่ถา้มีอยูแ่ลว้ก็จะเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการของ
องคก์ร  ดา้นความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ มีความรู้ในระบบฐานขอ้มูลของห้องสมุด มีความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และ มี
ความรู้เร่ืองระบบห้องสมุดอตัโนมติั ดา้นทกัษะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเรียง

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีทกัษะในการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน มี
ทกัษะในการเลือกใชบ้ญัชีหวัเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีทกัษะในการใชคู้่มือท่ีใชใ้น 
การก าหนดหวัเร่ือง และมีทกัษะในการใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ 

3. เปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร มีความคาดหวงัมากกวา่บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะต าแหน่งผูบ้ริหารไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท าใหมี้การพฒันาตนเองให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ท าใหมุ้มมองกวา้งไกลซ่ึงระดบัการศึกษาก็ส่งผลถึงสติปัญญาใน
การคาดหวงัอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความคาดหวงัไดแ้ตกต่างจากผูท่ี้จบปริญญาตรี 
เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญา
โทมีความคาดหวงัโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pilaksiri (2012: 177) 
พบวา่ ผูบ้ริหารห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก มีความคาดหวงัสูงกวา่ใน
ระดบัอ่ืน  และการเปรียบเทียบความคาดหวงัต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัของบุคลากร ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มี
ความคาดหวงัต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะลกัษณะงานหลกัของงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัจึงท า
ใหป้ระสบการณ์ในการท างานต่างๆ มีความคาดหวงัท่ีไม่แตกต่างกนั 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ ต าแหน่งผูบ้ริหาร 
และหวัหนา้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่บรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Akkaranitiyanon (2002: 148) ไดศึ้กษา
ความคิดเห็นและความคาดหวงัของผูบ้ริหารและบรรณารักษต่์อความสามารถของบรรณารักษ์
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อภิปรายผลการวจัิย 
    การวจิยัเร่ืองความคาดหวงัและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

1. ความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้า่ ทั้งน้ีเป็นเพราะบรรณารักษจ์ะตอ้งมีผลการปฏิบติังานออกมาดี 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pilaksiri (2012: 29) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wayubud (2014: 
Abstract) พบวา่คุณลกัษณะของบรรณารักษค์วรมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบในการท างาน ตรงต่อเวลา ส่วนดา้นความรู้ พบวา่ ผูบ้ริหารใหค้วาม
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ มีความรู้เร่ืองระบบห้องสมุดอตัโนมติั 
มีความรู้ในระบบฐานขอ้มูลของห้องสมุด และมีความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Saenwa (2012: Abstract) ศึกษาเร่ืองบทบาทและความรู้ความสามารถของ
บรรณารักษห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่ ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรณารักษต์อ้งมี
และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ทั้งน้ีเป็นเพราะในยคุปัจจุบนั และดา้นทกัษะ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ มีทกัษะในการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน  มีทกัษะใน
การเลือกใชบ้ญัชีหวัเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีทกัษะในการใชคู้่มือท่ีใชใ้นการก าหนด
หวัเร่ือง และ มีทกัษะในการใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ  

2. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ดา้นคุณลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดเม่ือเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ Saenwa (2012: 
Abstract) พบวา่บรรณารักษจ์ะตอ้งมีคุณลกัษณะ คือ มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิต
บริการ ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ เพราะคุณลกัษณะเป็นส่ิงท่ีอยูลึ่กลงไปในจิตใจ ตอ้งปลูกฝัง สร้าง
ยากกวา่ความรู้และทกัษะ แต่ถา้มีอยูแ่ลว้ก็จะเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการของ
องคก์ร  ดา้นความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ มีความรู้ในระบบฐานขอ้มูลของห้องสมุด มีความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และ มี
ความรู้เร่ืองระบบห้องสมุดอตัโนมติั ดา้นทกัษะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเรียง

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีทกัษะในการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน มี
ทกัษะในการเลือกใชบ้ญัชีหวัเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีทกัษะในการใชคู้่มือท่ีใชใ้น 
การก าหนดหวัเร่ือง และมีทกัษะในการใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ 

3. เปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหาร มีความคาดหวงัมากกวา่บรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะต าแหน่งผูบ้ริหารไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท าใหมี้การพฒันาตนเองให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ท าใหมุ้มมองกวา้งไกลซ่ึงระดบัการศึกษาก็ส่งผลถึงสติปัญญาใน
การคาดหวงัอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความคาดหวงัไดแ้ตกต่างจากผูท่ี้จบปริญญาตรี 
เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญา
โทมีความคาดหวงัโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pilaksiri (2012: 177) 
พบวา่ ผูบ้ริหารห้องสมุดมหาวทิยาลยัท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก มีความคาดหวงัสูงกวา่ใน
ระดบัอ่ืน  และการเปรียบเทียบความคาดหวงัต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัของบุคลากร ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มี
ความคาดหวงัต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะลกัษณะงานหลกัของงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัจึงท า
ใหป้ระสบการณ์ในการท างานต่างๆ มีความคาดหวงัท่ีไม่แตกต่างกนั 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ ต าแหน่งผูบ้ริหาร 
และหวัหนา้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่บรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Akkaranitiyanon (2002: 148) ไดศึ้กษา
ความคิดเห็นและความคาดหวงัของผูบ้ริหารและบรรณารักษต่์อความสามารถของบรรณารักษ์
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หอ้งสมุดเฉพาะ พบวา่ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อบรรณารักษต่์อวชิาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ ์
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั มี 
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ 
บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี ส่วน 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Wayubud (2014: 127) พบวา่บุคลากรห้องสมุดท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มี 
ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการท่ีห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการในการปฏิบติังานมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั จึงท าใหค้วามคิดเห็นของ
ประสบการณ์ในการท างานไม่แตกต่างกนั  

5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวม
และรายดา้น พบวา่ บุคลากรท่ีมีความคาดหวงัและความคิดเห็นกบัสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั มีความคาดหวงัสูงกวา่ความคิดเห็น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Akkaranitiyanon (2002: 164) ไดศึ้กษาความคิดเห็นและความคาดหวงั
ของผูบ้ริหารและบรรณารักษต่์อความสามารถของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ พบวา่ ผูบ้ริหารและ
บรรณารักษมี์ความคาดหวงัมากกวา่ความคิดเห็นในดา้นคุณลกัษณะ ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้
ตามล าดบั 
 
บทสรุป 

จากการวจิยัความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั มีขอ้คน้พบท่ีจะน ามาเสนอแนะ 2 ประการดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

      1.1 ผูบ้ริหาร และหวัหนา้งานวเิคราะห์ ควรใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาสมรรถนะ
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ คือ มีความรู้เร่ืองการลง

รายการโดยใช ้RDA (Resource Description and Access) มีความรู้เก่ียวกบัขอ้แตกต่างระหวา่ง 
AACR2 กบั RDA มีความรู้ในเร่ืองศพัทท่ี์แตกต่างระหวา่ง AACR2 กบั RDA และมีความรู้เร่ืองหลกั
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 2) ดา้นทกัษะ คือ มีทกัษะในการลงรายการโดยใช ้RDA (Resource 
Description and Access) มีทกัษะในดา้นการวจิยัในฐานะผูว้จิยั มีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
แปลความหมายและจบัใจความส าคญัของสารสนเทศภาษาองักฤษในระดบัท่ีติดต่อส่ือสารได ้และมี
ทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลความหมายและจบัใจความส าคญัของสารสนเทศภาษาอาเซียน
ในระดบัท่ีติดต่อส่ือสารได ้3) ดา้นคุณลกัษณะ คือ มีภาวะผูน้ า เพื่อจะท าใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

      1.2 บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัควร
พฒันาสมรรถนะ ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ คือ ควรมีความรู้เร่ืองระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ระบบ
ฐานขอ้มูลของหอ้งสมุด และการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 2) ดา้นทกัษะ คือมีทกัษะในการใชร้ะบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน การใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ มีทกัษะการเลือกบญัชีหวั
เร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใชคู้่มือท่ีใชใ้นการก าหนดหวัเร่ือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตใน 
การสืบคน้สารสนเทศออนไลน์ 3) ดา้นคุณลกัษณะควรใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ มีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตบริการ ไม่เลือกปฏิบติั มีความรับผดิชอบในการท างาน และตรงต่อเวลา  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
     ควรศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูน้ าของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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หอ้งสมุดเฉพาะ พบวา่ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อบรรณารักษต่์อวชิาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ ์
งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั มี 
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกนั พบวา่ 
บุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกวา่ปริญญาตรี ส่วน 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Wayubud (2014: 127) พบวา่บุคลากรห้องสมุดท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มี 
ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของบรรณารักษง์านวเิคราะห์หมวดหมู่และท ารายการท่ีห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการในการปฏิบติังานมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั จึงท าใหค้วามคิดเห็นของ
ประสบการณ์ในการท างานไม่แตกต่างกนั  

5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยรวม
และรายดา้น พบวา่ บุคลากรท่ีมีความคาดหวงัและความคิดเห็นกบัสมรรถนะของบรรณารักษง์าน
วเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั มีความคาดหวงัสูงกวา่ความคิดเห็น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Akkaranitiyanon (2002: 164) ไดศึ้กษาความคิดเห็นและความคาดหวงั
ของผูบ้ริหารและบรรณารักษต่์อความสามารถของบรรณารักษห์อ้งสมุดเฉพาะ พบวา่ ผูบ้ริหารและ
บรรณารักษมี์ความคาดหวงัมากกวา่ความคิดเห็นในดา้นคุณลกัษณะ ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้
ตามล าดบั 
 
บทสรุป 

จากการวจิยัความคาดหวงัของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษง์านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั มีขอ้คน้พบท่ีจะน ามาเสนอแนะ 2 ประการดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

      1.1 ผูบ้ริหาร และหวัหนา้งานวเิคราะห์ ควรใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาสมรรถนะ
ของบรรณารักษง์านวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ คือ มีความรู้เร่ืองการลง

รายการโดยใช ้RDA (Resource Description and Access) มีความรู้เก่ียวกบัขอ้แตกต่างระหวา่ง 
AACR2 กบั RDA มีความรู้ในเร่ืองศพัทท่ี์แตกต่างระหวา่ง AACR2 กบั RDA และมีความรู้เร่ืองหลกั
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 2) ดา้นทกัษะ คือ มีทกัษะในการลงรายการโดยใช ้RDA (Resource 
Description and Access) มีทกัษะในดา้นการวจิยัในฐานะผูว้จิยั มีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
แปลความหมายและจบัใจความส าคญัของสารสนเทศภาษาองักฤษในระดบัท่ีติดต่อส่ือสารได ้และมี
ทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลความหมายและจบัใจความส าคญัของสารสนเทศภาษาอาเซียน
ในระดบัท่ีติดต่อส่ือสารได ้3) ดา้นคุณลกัษณะ คือ มีภาวะผูน้ า เพื่อจะท าใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

      1.2 บรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัควร
พฒันาสมรรถนะ ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ คือ ควรมีความรู้เร่ืองระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ระบบ
ฐานขอ้มูลของหอ้งสมุด และการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 2) ดา้นทกัษะ คือมีทกัษะในการใชร้ะบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัในการปฏิบติังาน การใชคู้่มือการใหเ้ลขหมู่หนงัสือ มีทกัษะการเลือกบญัชีหวั
เร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใชคู้่มือท่ีใชใ้นการก าหนดหวัเร่ือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตใน 
การสืบคน้สารสนเทศออนไลน์ 3) ดา้นคุณลกัษณะควรใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ มีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตบริการ ไม่เลือกปฏิบติั มีความรับผดิชอบในการท างาน และตรงต่อเวลา  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
     ควรศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูน้ าของบรรณารักษง์านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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ในรูปแบบอยา่งจริงใจและน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองตามความเป็นจริง ตลอดจนหน่วยงาน
เก่ียวขอ้งตอ้งน าไปก าหนดนโยบายและพฒันาศึกษานิเทศก ์
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Abstract 

The main purpose of this research was to develop a model on competency development of 
supervisors under the jurisdiction of primary education in the northeastern region. The research 
method was divided into four steps to study: (1) the supervisors’ competency by means of 
document analysis and a semi-structured interview. The participants for interview consisted of 
administrators and stakeholders who worked in primary education schools, (2) the need 
assessment; priority need index of supervisors’ competency, by identifying the difference between 
the current state of demand and the current state, using prioritizing the need of a PIN value with 
0.20 or higher, (3) a model construction on competency development of supervisors by means of 
group discussion and confirmation by qualified panelists, and (4) the suitability evaluation of a 
model by experts, evaluate the feasibility and utility of the model by supervisors. The results of the 

research revealed ten competencies of supervisors, namely achievement motivation, information 
communication technology, educational development research , continuous development, analysis 
and synthesis, vision, academic leadership, communication and motivation, quality assurance in 
education, teamwork, and the model which was called “10’s Competency of supervisor Model” 
consisted of five components : 1) concepts and principle, 2) objectives, 3) procedures included 
three development approaches, namely real life lessons learning, other people learning and 
personnel programed learning, 4) the model evaluation based on the assessment of the model 
suitability, feasibility, and utility, and 5) conditions of success depended on the fact that the 
supervisor should assess and use the approaches suggested in the model, and the related 
organizations should adopt this model as policy and use it as means for supervisor development. 

 
Keyword: supervisor competency, development 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นหวัใจของชาติเป็นอนาคตของประเทศซ่ึงถือวา่การศึกษาเป็นบ่อเกิดของ
ปัญญาดงันั้นการใหค้วามส าคญักบัการศึกษาอนัเน่ืองจากสังคมโลกในปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบั 
การเปล่ียนแปลงและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขนักนัในทุก ๆ 
ดา้นซ่ึงกระทบต่อวถีิความเป็นอยูข่องคนในสังคม ส่ิงแรกท่ีตอ้งรีบเร่งด าเนินการคือการสร้างคนท่ีมี
คุณภาพมากกวา่การก่อสร้างถาวรวตัถุท่ีมีราคาแพง การสร้างและพฒันาคนท่ีมีคุณภาพ มีศกัยภาพ 
และมีปัญญาพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ยอ่มมีโอกาสท่ีจะรวมพลงัช่วยกนัสร้างสังคม
และอนาคตของประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศไดซ่ึ้งนบัวา่การศึกษาเป็นปัจจยั
ส าคญัของการเตรียมความพร้อมการสร้างและพฒันาอนาคตของประเทศไทย (Office of the 
Education Council , 2015 : 2-5) ซ่ึงแสดงใหว้า่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงไดรั้บความคาดหวงั
จากสังคม เน่ืองจากประเทศชาติยงัตอ้งการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะในการท างานสูง
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การเปล่ียนแปลงและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขนักนัในทุก ๆ 
ดา้นซ่ึงกระทบต่อวถีิความเป็นอยูข่องคนในสังคม ส่ิงแรกท่ีตอ้งรีบเร่งด าเนินการคือการสร้างคนท่ีมี
คุณภาพมากกวา่การก่อสร้างถาวรวตัถุท่ีมีราคาแพง การสร้างและพฒันาคนท่ีมีคุณภาพ มีศกัยภาพ 
และมีปัญญาพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ยอ่มมีโอกาสท่ีจะรวมพลงัช่วยกนัสร้างสังคม
และอนาคตของประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศไดซ่ึ้งนบัวา่การศึกษาเป็นปัจจยั
ส าคญัของการเตรียมความพร้อมการสร้างและพฒันาอนาคตของประเทศไทย (Office of the 
Education Council , 2015 : 2-5) ซ่ึงแสดงใหว้า่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงไดรั้บความคาดหวงั
จากสังคม เน่ืองจากประเทศชาติยงัตอ้งการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะในการท างานสูง
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ในทุกดา้น เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดน้บัเป็นคาดหวงัของผูน้ าประเทศในปัจจุบนัท่ี
ตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะท าหนา้ท่ีสร้างคุณภาพของการศึกษา นอกจากน้ียงัมีรายงานปัญหา
เก่ียวกบัศึกษานิเทศกต์ามทศันะของผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษาไว ้5 ประการ โดยประการแรก คือ 
ศึกษานิเทศกไ์ม่ไดท้  างานในหนา้ท่ีหลกัของตนท าใหง้านนั้นบกพร่องขาดประสิทธิภาพและเกิด
ปัญหา ซ่ึงศึกษานิเทศกมี์หนา้ท่ีหลกัคือใหค้  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือครูในการพฒันาผูเ้รียนและ
ช่วยเหลือผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียน ท างานใกลชิ้ดกบัโรงเรียนและครู แต่ปรากฏวา่
ศึกษานิเทศกย์งัท างานในหนา้ท่ีน้ีไดน้อ้ยและไม่ทัว่ถึง ประการท่ีสอง ศึกษานิเทศกจ์ะท างานใด ๆ 
ใหเ้กิดผลส าเร็จ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในเร่ืองท่ีท าซ่ึงศึกษานิเทศก์
ท่ีดีจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ความช านาญในเร่ืองท่ีนิเทศ รวมทั้งมีความรอบรู้ 
ในแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะไดใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจุดน้ีก็จะพบวา่มี
ศึกษานิเทศกจ์  านวนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากครูและโรงเรียนเพราะไม่มีประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะเขา้ใจปัญหาของครูและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้ประการท่ีสาม ระบบการคดัเลือกและบรรจุ
ศึกษานิเทศกจ์ะตอ้งมีระบบและวธีิการท่ีเหมาะสมตอ้งคดัเลือกคนใหเ้หมาะกบังาน สามารถท างาน
ตามหนา้ท่ีไดดี้และจดัระบบการส่งเสริมท่ีช่วยใหค้นพฒันาตามความสามารถ และใชค้นตาม 
ความเหมาะสมกบัความสามารถ ประการท่ีส่ี หน่วยงานผูดู้แลศึกษานิเทศกค์วรจะด าเนินการเพื่อให้
ศึกษานิเทศกมี์การพฒันาและเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองอนัจะช่วยใหศึ้กษานิเทศกมี์การพฒันา
ตนเองและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และประการสุดทา้ย ส่ิงท่ีจะช่วยในการพฒันา
ศึกษานิเทศกแ์ละองคก์รไดม้าก คือ การจดัท าสมรรถนะส าคญั (Core competencies) ของ
ศึกษานิเทศกข้ึ์นใหล้ะเอียด ชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัในวงการ ซ่ึงสมรรถนะน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ทั้งในดา้นการคดัเลือกบุคลากร การพฒันาบุคลากรไปถึงการประเมินบุคลากรของ
องคก์ร (Office of Basic Education Commission, 2011: 5-7) 
 จากปัญหาดงักล่าวสะทอ้นไปถึงสมรรถนะศึกษานิเทศกแ์ละเช่ือมโยงไปถึงผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทิ เช่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียวชิาหลกั 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉล่ีย 
ในระดบัประเทศเท่ากบั 44.98 แต่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.47 และ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียรวมวชิาหลกั 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศเท่ากบั 
37.91 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 36.16 (National Institute of Educational Testing 
Service ( Public Organization), 2015 : Online) แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานดงักล่าว ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  จึงสะทอ้น
ถึงการจดัการศึกษาของสถานศึกษายงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สมรรถนะถือวา่มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานโดยมีขอ้สนบัสนุนใน
รายงานวจิยัของ (Luis and Juan, 2013 : 447) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ีในความรับผดิชอบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหง้านบรรลุผลวตัถุประสงค ์การบริการท่ีดี 
อ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารับบริการ ตลอดจน การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ส่ิงใหม่ ๆ ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกถื์อวา่มีความจ าเป็นเน่ืองจากศึกษานิเทศกเ์ป็น
บุคคลท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการศึกษา มีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชศึ้กษานิเทศกเ์ป็นผูเ้ช่ือมโยง สนบัสนุนน า
นโยบายสู่การปฏิบติั โดยตอ้งส่งผา่นและถ่ายทอดดว้ยความรู้ ความสามารถศกัยภาพและคุณลกัษณะ
ท่ีมีคุณภาพใหบ้งัเกิดผลต่อการพฒันาการศึกษา คือ คุณภาพครู คุณภาพนกัเรียน และคุณภาพ
กระบวนการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ใหบ้รรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของการจดั
การศึกษาก่อใหก้ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเกิดความย ัง่ยนื (Office of Basic 
Education Commission, 2015: 35) ไดก้ล่าวถึงวา่ การพฒันาศึกษานิเทศกจึ์งจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
มีวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์กิดข้ึนเพื่อประโยชน์ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาครู 
กระบวนการจดัการศึกษาและการจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนและท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียน ศึกษานิเทศกจึ์งตอ้งไดรั้บการพฒันาสมรรถนะสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อให้
สามารถปฏิบติังาน ในภารกิจวชิาชีพศึกษานิเทศกอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ในทุกดา้น เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดน้บัเป็นคาดหวงัของผูน้ าประเทศในปัจจุบนัท่ี
ตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะท าหนา้ท่ีสร้างคุณภาพของการศึกษา นอกจากน้ียงัมีรายงานปัญหา
เก่ียวกบัศึกษานิเทศกต์ามทศันะของผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษาไว ้5 ประการ โดยประการแรก คือ 
ศึกษานิเทศกไ์ม่ไดท้  างานในหนา้ท่ีหลกัของตนท าใหง้านนั้นบกพร่องขาดประสิทธิภาพและเกิด
ปัญหา ซ่ึงศึกษานิเทศกมี์หนา้ท่ีหลกัคือใหค้  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือครูในการพฒันาผูเ้รียนและ
ช่วยเหลือผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียน ท างานใกลชิ้ดกบัโรงเรียนและครู แต่ปรากฏวา่
ศึกษานิเทศกย์งัท างานในหนา้ท่ีน้ีไดน้อ้ยและไม่ทัว่ถึง ประการท่ีสอง ศึกษานิเทศกจ์ะท างานใด ๆ 
ใหเ้กิดผลส าเร็จ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในเร่ืองท่ีท าซ่ึงศึกษานิเทศก์
ท่ีดีจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ความช านาญในเร่ืองท่ีนิเทศ รวมทั้งมีความรอบรู้ 
ในแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะไดใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจุดน้ีก็จะพบวา่มี
ศึกษานิเทศกจ์  านวนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากครูและโรงเรียนเพราะไม่มีประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะเขา้ใจปัญหาของครูและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้ประการท่ีสาม ระบบการคดัเลือกและบรรจุ
ศึกษานิเทศกจ์ะตอ้งมีระบบและวธีิการท่ีเหมาะสมตอ้งคดัเลือกคนใหเ้หมาะกบังาน สามารถท างาน
ตามหนา้ท่ีไดดี้และจดัระบบการส่งเสริมท่ีช่วยใหค้นพฒันาตามความสามารถ และใชค้นตาม 
ความเหมาะสมกบัความสามารถ ประการท่ีส่ี หน่วยงานผูดู้แลศึกษานิเทศกค์วรจะด าเนินการเพื่อให้
ศึกษานิเทศกมี์การพฒันาและเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองอนัจะช่วยใหศึ้กษานิเทศกมี์การพฒันา
ตนเองและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และประการสุดทา้ย ส่ิงท่ีจะช่วยในการพฒันา
ศึกษานิเทศกแ์ละองคก์รไดม้าก คือ การจดัท าสมรรถนะส าคญั (Core competencies) ของ
ศึกษานิเทศกข้ึ์นใหล้ะเอียด ชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัในวงการ ซ่ึงสมรรถนะน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ทั้งในดา้นการคดัเลือกบุคลากร การพฒันาบุคลากรไปถึงการประเมินบุคลากรของ
องคก์ร (Office of Basic Education Commission, 2011: 5-7) 
 จากปัญหาดงักล่าวสะทอ้นไปถึงสมรรถนะศึกษานิเทศกแ์ละเช่ือมโยงไปถึงผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทิ เช่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียวชิาหลกั 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉล่ีย 
ในระดบัประเทศเท่ากบั 44.98 แต่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.47 และ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียรวมวชิาหลกั 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศเท่ากบั 
37.91 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 36.16 (National Institute of Educational Testing 
Service ( Public Organization), 2015 : Online) แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานดงักล่าว ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  จึงสะทอ้น
ถึงการจดัการศึกษาของสถานศึกษายงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สมรรถนะถือวา่มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานโดยมีขอ้สนบัสนุนใน
รายงานวจิยัของ (Luis and Juan, 2013 : 447) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ีในความรับผดิชอบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหง้านบรรลุผลวตัถุประสงค ์การบริการท่ีดี 
อ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารับบริการ ตลอดจน การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ส่ิงใหม่ ๆ ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกถื์อวา่มีความจ าเป็นเน่ืองจากศึกษานิเทศกเ์ป็น
บุคคลท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการศึกษา มีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชศึ้กษานิเทศกเ์ป็นผูเ้ช่ือมโยง สนบัสนุนน า
นโยบายสู่การปฏิบติั โดยตอ้งส่งผา่นและถ่ายทอดดว้ยความรู้ ความสามารถศกัยภาพและคุณลกัษณะ
ท่ีมีคุณภาพใหบ้งัเกิดผลต่อการพฒันาการศึกษา คือ คุณภาพครู คุณภาพนกัเรียน และคุณภาพ
กระบวนการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ใหบ้รรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของการจดั
การศึกษาก่อใหก้ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเกิดความย ัง่ยนื (Office of Basic 
Education Commission, 2015: 35) ไดก้ล่าวถึงวา่ การพฒันาศึกษานิเทศกจึ์งจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
มีวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์กิดข้ึนเพื่อประโยชน์ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาครู 
กระบวนการจดัการศึกษาและการจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนและท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียน ศึกษานิเทศกจึ์งตอ้งไดรั้บการพฒันาสมรรถนะสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อให้
สามารถปฏิบติังาน ในภารกิจวชิาชีพศึกษานิเทศกอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากความส าคญัและสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยั และสร้าง
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสามารถน ารูปแบบท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.  เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

3.  เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

4.  เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย 
การวจิยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และ การวจิยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ศึกษาวเิคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์และตรวจสอบ
การศึกษาวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 7 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง   

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์คร่ืองมือในการวจิยั 
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั เก็บรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ศึกษานิเทศก ์320 คน  

2. วเิคราะห์ขอ้มูล หาค่า PNI ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปมาเป็นประเด็นการพฒันา 
ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลขั้นท่ีตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 มาก าหนดเป็นกรอบร่างรูปแบบการพฒันา 
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

2. ยกร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยวธีิการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 10 คน และปรับปรุงร่างรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการประเมินความ
เหมาะสม โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน และประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์โดย
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามและ วเิคราะห์ สรุปผลการประเมิน และประมวล
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุและศึกษานิเทศก์ 
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่ 
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จากความส าคญัและสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยั และสร้าง
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสามารถน ารูปแบบท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.  เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

3.  เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

4.  เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย 
การวจิยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และ การวจิยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ศึกษาวเิคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์และตรวจสอบ
การศึกษาวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 7 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง   

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์คร่ืองมือในการวจิยั 
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั เก็บรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ศึกษานิเทศก ์320 คน  

2. วเิคราะห์ขอ้มูล หาค่า PNI ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปมาเป็นประเด็นการพฒันา 
ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลขั้นท่ีตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 มาก าหนดเป็นกรอบร่างรูปแบบการพฒันา 
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

2. ยกร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยวธีิการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 10 คน และปรับปรุงร่างรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการประเมินความ
เหมาะสม โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน และประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์โดย
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามและ วเิคราะห์ สรุปผลการประเมิน และประมวล
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุและศึกษานิเทศก์ 
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่ 
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 1. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การบริการท่ีดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกนั
คุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์ 11) การวจิยัเพื่อพฒันการศึกษา 
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม   
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดชันี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา จ านวน 10 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( 24.0X ) การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร ( 23.0X ) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา ( 22.0X ) การ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ( 21.0X ) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ ( 21.0X ) การมีวสิัยทศัน์ 
( 20.0X ) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ ( 20.0X ) การส่ือสารและจูงใจ ( 19.0X ) การประกนั
คุณภาพการศึกษา ( 17.0X ) การท างานเป็นทีม( 16.0X ) ตามล าดบั  

 ตอนท่ี 3. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ  านวน 5 องคป์ระกอบ มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ด าเนินงานโดย
อาศยัหลกัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการส่วนร่วม 2) หลกัการเชิงระบบ 3) หลกัการคดัสรรและ
เลือกใชส้มรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็น และ4) หลกัการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อก าหนด
สมรรถนะของศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัพื้นท่ี และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทาง 
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

 3. วธีิการด าเนินงานของรูปแบบเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 วธีิไดแ้ก่ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และการเรียนรู้จากระบบ
หน่วยงาน  
 4. การประเมินรูปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศกต์ามสมรรถนะทั้ง 
10 สมรรถนะในดา้นความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์
ต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
 5. เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์มีดงัน้ี  
1) ศึกษานิเทศกป์ระเมินสมรรถนะและวธีิพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบอยา่งจริงใจและตาม 
ความเป็นจริง 2) ศึกษานิเทศกน์ าสมรรถนะและวธีิการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไปใชใ้น 
การพฒันาตนเอง และ 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารูปแบบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันา
ศึกษานิเทศกต่์อไป 
 ตอนท่ี 4. การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยการประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ พบวา่ 

1. ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกอ์ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( 84.4X ,S.D.= 0.19)   

2. ความเป็นไปไดโ้ดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกอ์ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( 51.4X ,S.D.= 0.35) 

3.ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( 69.4X ,S.D.= 0.29) 

 
อภิปรายผล 

ผลการวจิยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและ 
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 1. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การบริการท่ีดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกนั
คุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์ 11) การวจิยัเพื่อพฒันการศึกษา 
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม   
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดชันี
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา จ านวน 10 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( 24.0X ) การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร ( 23.0X ) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา ( 22.0X ) การ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ( 21.0X ) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ ( 21.0X ) การมีวสิัยทศัน์ 
( 20.0X ) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ ( 20.0X ) การส่ือสารและจูงใจ ( 19.0X ) การประกนั
คุณภาพการศึกษา ( 17.0X ) การท างานเป็นทีม( 16.0X ) ตามล าดบั  

 ตอนท่ี 3. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ  านวน 5 องคป์ระกอบ มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ด าเนินงานโดย
อาศยัหลกัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการส่วนร่วม 2) หลกัการเชิงระบบ 3) หลกัการคดัสรรและ
เลือกใชส้มรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็น และ4) หลกัการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
 2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อก าหนด
สมรรถนะของศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัพื้นท่ี และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทาง 
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

 3. วธีิการด าเนินงานของรูปแบบเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 วธีิไดแ้ก่ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และการเรียนรู้จากระบบ
หน่วยงาน  
 4. การประเมินรูปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศกต์ามสมรรถนะทั้ง 
10 สมรรถนะในดา้นความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์
ต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
 5. เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์มีดงัน้ี  
1) ศึกษานิเทศกป์ระเมินสมรรถนะและวธีิพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบอยา่งจริงใจและตาม 
ความเป็นจริง 2) ศึกษานิเทศกน์ าสมรรถนะและวธีิการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไปใชใ้น 
การพฒันาตนเอง และ 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารูปแบบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันา
ศึกษานิเทศกต่์อไป 
 ตอนท่ี 4. การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยการประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ พบวา่ 

1. ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกอ์ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( 84.4X ,S.D.= 0.19)   

2. ความเป็นไปไดโ้ดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกอ์ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( 51.4X ,S.D.= 0.35) 

3.ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( 69.4X ,S.D.= 0.29) 

 
อภิปรายผล 

ผลการวจิยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและ 
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งานวจิยัของนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
และสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ดจ้  านวน 13 สมรรถนะไดแ้ก่  
1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์  
5) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและ
จูงใจ 8) การประกนัคุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์  
11) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก์ตอ้งมีสมรรถนะพื้นฐานซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงสมรรถนะดงักล่าวยงัอยูก่รอบของสมรรถนะของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส านกังานเลขาธิการคุรุสภาและไดรั้บขอ้สนบัสนุนจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงสมรรถนะดงักล่าวศึกษานิเทศกพ์ึงควรมีท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการศึกษา
ของประเทศไทยในยคุ 4.0 และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์
จ  าเป็นตอ้งมีประยกุตใ์ช ้ICT ในการนิเทศ สามารถวเิคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวทางใน 
การพฒันาการศึกษาไดต้รงตามเป้าหมายและตามความตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดั สอดคลอ้ง
กบัแนวคิด Office of the Civil Service Commission (2005 : 11) ท่ีกล่าวถึงวา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งมี
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้มีคุณภาพมีท างานเชิง
รุก มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีการพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิด Office of Basic Education Commission (2015 : 49-51) ท่ีกล่าวถึงวา่ 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมเป็นผูท่ี้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยยอมรับฟัง
ความคิดเห็น โดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน เสริมแรงใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั Luis and Juan (2013: 454-455) ท่ีกล่าววา่การปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบ
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท าใหง้านบรรลุผลวตัถุประสงค ์โดยอาศยัการบริการท่ีดีอ านวยความสะดวกแก่ผู ้
มารับบริการและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand (2013 : 65) ท่ีกล่าวถึง
วา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งมีสมรรถนะการประกนัคุณภาพการศึกษาถือเป็นความสามารถในการขบัเคล่ือน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งน้ียงัคน้พบวา่มีบางสมรรถนะท่ีแตกต่างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยั คือ สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Experts (2016 : Interview) ท่ีกล่าววา่ 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีนิเทศออนไลน์ ศึกษานิเทศกต์อ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมี
คุณลกัษณะการมีภาวะผูน้ าทางวชิาการเพื่อสร้างเช่ือมัน่ ความศรัทธาแก่ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้ริง 

2.  ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์จ านวน 10 
สมรรถนะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การไดม้าซ่ึงสมรรถนะไดจ้ากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และระเบียบวธีิการวจิยัท่ีเป็นระบบในขั้นตอนท่ี 2 จึง
ถือไดว้า่เป็นสมรรถนะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาจริงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็น
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงกบัสภาพท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิด สอดคลอ้งกบัแนวคิด Wongwanich 
(2015: 263) ท่ีกล่าววา่ การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเป็นขั้นท่ีระบุความตอ้งการ
จ าเป็นซ่ึงเป็นการวเิคราะห์สาเหตุและการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท าให้เกิดการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความสมบูรณ์โดยวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นแต่ละประเด็นแลว้น ามาจดั
เรียงล าดบัความส าคญัมากไปหานอ้ยช่วยใหส้ามารถวางแผนการด าเนินการในการพฒันาสอดคลอ้ง
กบัสภาพเป็นจริงในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด Kaufman, Rojas and Mayer (1993 : 5) ท่ีกล่าววา่ 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นกระบวนการท่ีใชเ้พื่อหาช่องวา่งระหวา่งผลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ี
ตอ้งการจะใหเ้กิดแลว้จดัล าดบัความส าคญัของช่องวา่ง (Gaps) ท่ีส าคญัท่ีสุดมาเป็นประเด็นท่ีตอ้ง
ด าเนินการ 

3. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์ป็นรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดและหลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ  
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งานวจิยัของนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
และสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ดจ้  านวน 13 สมรรถนะไดแ้ก่  
1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์  
5) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและ
จูงใจ 8) การประกนัคุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์  
11) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก์ตอ้งมีสมรรถนะพื้นฐานซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงสมรรถนะดงักล่าวยงัอยูก่รอบของสมรรถนะของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส านกังานเลขาธิการคุรุสภาและไดรั้บขอ้สนบัสนุนจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงสมรรถนะดงักล่าวศึกษานิเทศกพ์ึงควรมีท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการศึกษา
ของประเทศไทยในยคุ 4.0 และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์
จ  าเป็นตอ้งมีประยกุตใ์ช ้ICT ในการนิเทศ สามารถวเิคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวทางใน 
การพฒันาการศึกษาไดต้รงตามเป้าหมายและตามความตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดั สอดคลอ้ง
กบัแนวคิด Office of the Civil Service Commission (2005 : 11) ท่ีกล่าวถึงวา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งมี
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้มีคุณภาพมีท างานเชิง
รุก มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีการพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิด Office of Basic Education Commission (2015 : 49-51) ท่ีกล่าวถึงวา่ 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมเป็นผูท่ี้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยยอมรับฟัง
ความคิดเห็น โดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน เสริมแรงใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั Luis and Juan (2013: 454-455) ท่ีกล่าววา่การปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบ
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท าใหง้านบรรลุผลวตัถุประสงค ์โดยอาศยัการบริการท่ีดีอ านวยความสะดวกแก่ผู ้
มารับบริการและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand (2013 : 65) ท่ีกล่าวถึง
วา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งมีสมรรถนะการประกนัคุณภาพการศึกษาถือเป็นความสามารถในการขบัเคล่ือน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งน้ียงัคน้พบวา่มีบางสมรรถนะท่ีแตกต่างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยั คือ สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
การมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Experts (2016 : Interview) ท่ีกล่าววา่ 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีนิเทศออนไลน์ ศึกษานิเทศกต์อ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมี
คุณลกัษณะการมีภาวะผูน้ าทางวชิาการเพื่อสร้างเช่ือมัน่ ความศรัทธาแก่ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้ริง 

2.  ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์จ านวน 10 
สมรรถนะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การไดม้าซ่ึงสมรรถนะไดจ้ากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และระเบียบวธีิการวจิยัท่ีเป็นระบบในขั้นตอนท่ี 2 จึง
ถือไดว้า่เป็นสมรรถนะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาจริงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็น
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริงกบัสภาพท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิด สอดคลอ้งกบัแนวคิด Wongwanich 
(2015: 263) ท่ีกล่าววา่ การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเป็นขั้นท่ีระบุความตอ้งการ
จ าเป็นซ่ึงเป็นการวเิคราะห์สาเหตุและการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท าให้เกิดการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความสมบูรณ์โดยวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นแต่ละประเด็นแลว้น ามาจดั
เรียงล าดบัความส าคญัมากไปหานอ้ยช่วยใหส้ามารถวางแผนการด าเนินการในการพฒันาสอดคลอ้ง
กบัสภาพเป็นจริงในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด Kaufman, Rojas and Mayer (1993 : 5) ท่ีกล่าววา่ 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นกระบวนการท่ีใชเ้พื่อหาช่องวา่งระหวา่งผลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ี
ตอ้งการจะใหเ้กิดแลว้จดัล าดบัความส าคญัของช่องวา่ง (Gaps) ท่ีส าคญัท่ีสุดมาเป็นประเด็นท่ีตอ้ง
ด าเนินการ 

3. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกเ์ป็นรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดและหลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ  
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4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบ ซ่ึงรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศกน้ี์มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยรวมใน 
การปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มี 3 วธีิการ ดงัน้ี 

3.1 การเรียนรู้จากสถานท่ีจริงเป็นการปฏิบติัจริงในสถานท่ีท างานจริงท าใหศึ้กษานิเทศกไ์ด้
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ วธีิการดงักล่าวท าใหศึ้กษานิเทศกไ์ด้
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ร่วมคิดร่วมท า ลงปฏิบติัในภาคสนามจริง ท างานเชิงรุกร่วมกบัครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงท าให้ศึกษานิเทศกไ์ดร่้วมวางแผนในทุกขั้นตอนเห็น
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การออกแบบแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนัตรงกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนถือวา่เป็นวธีิการท่ีจะสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิด Office of 
Basic Education Commission (2011 : 226-230)  ท่ีกล่าวถึงวา่ การพฒันาศึกษานิเทศกต์อ้งพฒันาใน
ลกัษณะองคร์วมท่ีบูรณาการทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดีใชว้ธีิการพฒันาหลายวธีิ ควบคู่
กบัการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์เป็นการพฒันารายบุคคลและกลุ่มเล็ก ๆ 
เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Phutvithayapun (2016 : 35-38) ท่ีกล่าว
วา่ วธีิการพฒันาท่ีมุ่งการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในสถานท่ีท างานจริงบุคคลนั้นเกิดประสบการณ์
การพฒันาสมรรถนะโดยตรงเกิดผลส าเร็จของงานได ้และสอดคลอ้งกบั Experts (2017: Focus 
group discussion) ท่ีกล่าววา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งลงพื้นท่ีปฏิบติัจริงร่วมท างานกบัครูและผูบ้ริหารอยา่ง
เป็นกลัยาณมิตรจึงสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้

3.2 การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนเป็นวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยการเรียนรู้
ร่วมกนัคนอ่ืนอนัไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ผูบ้งัคบับญัชาโดยออ้ม เพื่อนร่วมงานทั้งภายใน
หน่วยงานและต่างหน่วยงาน และผูรั้บการนิเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศกต์อ้งอาศยัเครือข่ายการพฒันาทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานตอ้งประสาน 
ความร่วมมือทั้งงานวชิาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไปซ่ึงวธีิการดงักล่าวท า
ใหศึ้กษานิเทศกไ์ดเ้รียนรู้จากตน้แบบจากการสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง เรียนรู้จากผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงานเกิดแนวคิด แนวทางการท างานใหม่ ๆ ท าใหส้ามารถต่อยอดการพฒันางานไดร้วดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Phutvithayapun (2016: 35-38) ท่ีกล่าววา่ เป็นการมุ่งเนน้
การเรียนรู้จากผูอ่ื้นซ่ึงตอ้งอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี  ความไวว้างใจ ความเช่ือถือศรัทธาซ่ึงกนัและ
กนั เพื่อใหเ้กิดมุมมองและแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาสมรรถนะเกิดผลส าเร็จของงาน และ
สอดคลอ้งกบั แนวคิด Spark and Loucks-Horsley (1989: 45-46) ท่ีกล่าววา่ การสอนงานและ 
การเป็นพี่เล้ียงเป็นวธีิการท่ีนิยมจบัคู่กนัระหวา่งผูมี้ประสบการณ์สูงและประสบผลส าเร็จแลว้กบั
บุคคลท่ีเร่ิมงานใหม่หรือท่ีมีประสบการณ์ความคิดเห็นถือเป็นกลยทุธ์ท่ีจะใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและการสะทอ้นถึงวธีิการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3.3 การเรียนรู้จากระบบหน่วยงาน เป็นวธีิการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการจากหลกัสูตรหรือ 
โปรแกรมท่ีถูกจดัวางไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อใหศึ้กษานิเทศกเ์กิด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและขั้นตอนของการพฒันาตนเองใหเ้กิดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ์ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานของศึกษานิเทศกต์อ้งเรียนรู้วฒันธรรม 
การท างานขององคก์รให้เกิดความเป็นเอกภาพเน่ืองจากศึกษานิเทศกเ์ป็นผูข้บัเคล่ือนงานนโยบายสู่
การปฏิบติัในสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะตามระบบ
หน่วยงานจดัไวท้  าใหก้ารพฒันาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
Phutvithayapun (2016 : 35-38) ท่ีกล่าววา่ การมุ่งเรียนรู้แบบเป็นทางการจากหลกัสูตรหรือโปรแกรม
ท่ีถูกจดัวางไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและขั้นตอน
การพฒันาตนเองใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะเกิดผลส าเร็จของงาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Robert 
(1999 : 44) และ Seldin (1988 : 112) กล่าววา่ วธีิการฝึกอบรมและพฒันา การท าคู่มือเป็นวธีิ 
การพฒันาสมรรถนะ และสอดคลอ้งกบั Experts (2016 : Interview) เห็นดว้ยกบัวธีิการพฒันาแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์สามารถพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ด ้ 

4.  การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์สังกดัส านกังาน                    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่เม่ือน ารูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ปใชต้อ้งบรรลุตามวตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ก าหนด
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4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบ ซ่ึงรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศกน้ี์มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยรวมใน 
การปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มี 3 วธีิการ ดงัน้ี 

3.1 การเรียนรู้จากสถานท่ีจริงเป็นการปฏิบติัจริงในสถานท่ีท างานจริงท าใหศึ้กษานิเทศกไ์ด้
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ วธีิการดงักล่าวท าใหศึ้กษานิเทศกไ์ด้
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ร่วมคิดร่วมท า ลงปฏิบติัในภาคสนามจริง ท างานเชิงรุกร่วมกบัครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงท าให้ศึกษานิเทศกไ์ดร่้วมวางแผนในทุกขั้นตอนเห็น
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การออกแบบแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนัตรงกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนถือวา่เป็นวธีิการท่ีจะสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิด Office of 
Basic Education Commission (2011 : 226-230)  ท่ีกล่าวถึงวา่ การพฒันาศึกษานิเทศกต์อ้งพฒันาใน
ลกัษณะองคร์วมท่ีบูรณาการทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดีใชว้ธีิการพฒันาหลายวธีิ ควบคู่
กบัการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์เป็นการพฒันารายบุคคลและกลุ่มเล็ก ๆ 
เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Phutvithayapun (2016 : 35-38) ท่ีกล่าว
วา่ วธีิการพฒันาท่ีมุ่งการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในสถานท่ีท างานจริงบุคคลนั้นเกิดประสบการณ์
การพฒันาสมรรถนะโดยตรงเกิดผลส าเร็จของงานได ้และสอดคลอ้งกบั Experts (2017: Focus 
group discussion) ท่ีกล่าววา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งลงพื้นท่ีปฏิบติัจริงร่วมท างานกบัครูและผูบ้ริหารอยา่ง
เป็นกลัยาณมิตรจึงสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาได ้

3.2 การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนเป็นวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกโ์ดยการเรียนรู้
ร่วมกนัคนอ่ืนอนัไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ผูบ้งัคบับญัชาโดยออ้ม เพื่อนร่วมงานทั้งภายใน
หน่วยงานและต่างหน่วยงาน และผูรั้บการนิเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศกต์อ้งอาศยัเครือข่ายการพฒันาทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานตอ้งประสาน 
ความร่วมมือทั้งงานวชิาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไปซ่ึงวธีิการดงักล่าวท า
ใหศึ้กษานิเทศกไ์ดเ้รียนรู้จากตน้แบบจากการสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง เรียนรู้จากผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงานเกิดแนวคิด แนวทางการท างานใหม่ ๆ ท าใหส้ามารถต่อยอดการพฒันางานไดร้วดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Phutvithayapun (2016: 35-38) ท่ีกล่าววา่ เป็นการมุ่งเนน้
การเรียนรู้จากผูอ่ื้นซ่ึงตอ้งอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี  ความไวว้างใจ ความเช่ือถือศรัทธาซ่ึงกนัและ
กนั เพื่อใหเ้กิดมุมมองและแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาสมรรถนะเกิดผลส าเร็จของงาน และ
สอดคลอ้งกบั แนวคิด Spark and Loucks-Horsley (1989: 45-46) ท่ีกล่าววา่ การสอนงานและ 
การเป็นพี่เล้ียงเป็นวธีิการท่ีนิยมจบัคู่กนัระหวา่งผูมี้ประสบการณ์สูงและประสบผลส าเร็จแลว้กบั
บุคคลท่ีเร่ิมงานใหม่หรือท่ีมีประสบการณ์ความคิดเห็นถือเป็นกลยทุธ์ท่ีจะใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและการสะทอ้นถึงวธีิการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3.3 การเรียนรู้จากระบบหน่วยงาน เป็นวธีิการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการจากหลกัสูตรหรือ 
โปรแกรมท่ีถูกจดัวางไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบของหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อใหศึ้กษานิเทศกเ์กิด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและขั้นตอนของการพฒันาตนเองใหเ้กิดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ์ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ การปฏิบติังานของศึกษานิเทศกต์อ้งเรียนรู้วฒันธรรม 
การท างานขององคก์รให้เกิดความเป็นเอกภาพเน่ืองจากศึกษานิเทศกเ์ป็นผูข้บัเคล่ือนงานนโยบายสู่
การปฏิบติัในสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะตามระบบ
หน่วยงานจดัไวท้  าใหก้ารพฒันาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
Phutvithayapun (2016 : 35-38) ท่ีกล่าววา่ การมุ่งเรียนรู้แบบเป็นทางการจากหลกัสูตรหรือโปรแกรม
ท่ีถูกจดัวางไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและขั้นตอน
การพฒันาตนเองใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะเกิดผลส าเร็จของงาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Robert 
(1999 : 44) และ Seldin (1988 : 112) กล่าววา่ วธีิการฝึกอบรมและพฒันา การท าคู่มือเป็นวธีิ 
การพฒันาสมรรถนะ และสอดคลอ้งกบั Experts (2016 : Interview) เห็นดว้ยกบัวธีิการพฒันาแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์สามารถพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ด ้ 

4.  การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์สังกดัส านกังาน                    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่เม่ือน ารูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกไ์ปใชต้อ้งบรรลุตามวตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ก าหนด
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สมรรถนะของศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นตรงตามความตอ้งการพฒันาศึกษานิเทศกใ์น
ระดบัพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานตน้ และ 2) เสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยวธีิการประเมินแนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะ
จ านวน 10 สมรรถนะ และประเมินความพึงพอใจของศึกษานิเทศกต่์อสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
สอดคลอ้งกบั Experts (2017 : Focus group discussion) ท่ีกล่าววา่การด าเนินงานรูปแบบควร
ด าเนินการตามท่ีออกแบบไวแ้ละเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนตอ้งก าหนดแนวทางใน 
การพฒันารูปแบบอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 
 
สรุปผล 
 ผลการวจิยัรูปการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ี
ดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ 
การส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ า ทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์ 11) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา  
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม และวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
จ านวน 8 วธีิ ไดแ้ก่  1) การฝึกอบรมและพฒันา 2) การพฒันาตนเอง 3) การพฒันาในรูปแบบ
โปรแกรมต่าง ๆ  (การนิเทศออนไลน์, การใชโ้ปรแกรม TEPE online, การศึกษาแบบ Learning 
package) 4) การศึกษาดูงาน 5) การศึกษาเป็นกลุ่ม 6) การประชุมสัมมนา 7) การสอนงานและ 
การเป็นพี่เล้ียง และ 8) การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 2.  ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ สมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความตอ้งการจ าเป็นใน 
การพฒันา จ านวน 10 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( X  = 0.24) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสาร ( X  = 0.23) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา ( X  = 0.22 ) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

( X  = 0.21) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ ( X  = 0.21) การมีวิสัยทศัน์ ( X  = 0.20) การมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการ ( X  = 0.20) การส่ือสารและจูงใจ ( X  = 0.19) การประกนัคุณภาพการศึกษา ( X  = 0.17) 
การท างานเป็นทีม ( X  = 0.16) ตามล าดบั  
 3.  การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ในการตรวจร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดและ
หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เง่ือนไข
ความส าเร็จของการใชรู้ปแบบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     3.1  แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด าเนินงาน 
โดยอาศยัหลกัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการส่วนร่วม 2) หลกัการเชิงระบบ 3) หลกัการคดัสรร
และเลือกใชส้มรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็น และ 4) หลกัการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
     3.2  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 1) เพื่อก าหนดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัพื้นท่ีและ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
     3.3  วธีิการด าเนินงานของรูปแบบเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และการเรียนรู้จาก
ระบบหน่วยงาน  
     3.4  การประเมินรูปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศกต์ามสมรรถนะ
ทั้ง 10 สมรรถนะในดา้นความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจ ของ
ศึกษานิเทศกต่์อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
ในการประเมิน 
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สมรรถนะของศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นตรงตามความตอ้งการพฒันาศึกษานิเทศกใ์น
ระดบัพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานตน้ และ 2) เสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์โดยวธีิการประเมินแนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะ
จ านวน 10 สมรรถนะ และประเมินความพึงพอใจของศึกษานิเทศกต่์อสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
สอดคลอ้งกบั Experts (2017 : Focus group discussion) ท่ีกล่าววา่การด าเนินงานรูปแบบควร
ด าเนินการตามท่ีออกแบบไวแ้ละเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนตอ้งก าหนดแนวทางใน 
การพฒันารูปแบบอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 
 
สรุปผล 
 ผลการวจิยัรูปการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ี
ดี 3) การท างานเป็นทีม 4) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ 
การส่ือสาร 6) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ า ทางวชิาการ 10) การมีวสิัยทศัน์ 11) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา  
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม และวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
จ านวน 8 วธีิ ไดแ้ก่  1) การฝึกอบรมและพฒันา 2) การพฒันาตนเอง 3) การพฒันาในรูปแบบ
โปรแกรมต่าง ๆ  (การนิเทศออนไลน์, การใชโ้ปรแกรม TEPE online, การศึกษาแบบ Learning 
package) 4) การศึกษาดูงาน 5) การศึกษาเป็นกลุ่ม 6) การประชุมสัมมนา 7) การสอนงานและ 
การเป็นพี่เล้ียง และ 8) การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 2.  ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ สมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความตอ้งการจ าเป็นใน 
การพฒันา จ านวน 10 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( X  = 0.24) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสาร ( X  = 0.23) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา ( X  = 0.22 ) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

( X  = 0.21) การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ ( X  = 0.21) การมีวิสัยทศัน์ ( X  = 0.20) การมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการ ( X  = 0.20) การส่ือสารและจูงใจ ( X  = 0.19) การประกนัคุณภาพการศึกษา ( X  = 0.17) 
การท างานเป็นทีม ( X  = 0.16) ตามล าดบั  
 3.  การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ในการตรวจร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดและ
หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เง่ือนไข
ความส าเร็จของการใชรู้ปแบบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     3.1  แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด าเนินงาน 
โดยอาศยัหลกัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการส่วนร่วม 2) หลกัการเชิงระบบ 3) หลกัการคดัสรร
และเลือกใชส้มรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็น และ 4) หลกัการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
     3.2  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 1) เพื่อก าหนดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกท่ี์มีความตอ้งการจ าเป็นในระดบัพื้นท่ีและ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
     3.3  วธีิการด าเนินงานของรูปแบบเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และการเรียนรู้จาก
ระบบหน่วยงาน  
     3.4  การประเมินรูปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศกต์ามสมรรถนะ
ทั้ง 10 สมรรถนะในดา้นความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจ ของ
ศึกษานิเทศกต่์อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
ในการประเมิน 
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     3.5  เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดงัน้ี 1) ศึกษานิเทศก์
ประเมินสมรรถนะและวธีิพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบอยา่งจริงใจและตามความเป็นจริง  
2) ศึกษานิเทศกน์ าสมรรถนะและวธีิการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 
และ 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารูปแบบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันาศึกษานิเทศกต่์อไป 
 4.  การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และความเป็นประโยชน์ พบวา่ 
     4.1  ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X  = 4.84, S.D. = 0.19)   
     4.2  ความเป็นไปไดโ้ดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X  = 4.51, S.D. = 0.35)  
      4.3  ความเป็นประโยชน์โดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X  = 4.69, S.D. = 0.29)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  น าเสนอดงัน้ี 

     1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศก ์ควรน ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกไ์ปบูรณาการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัเป็นแบบองค์

รวม ในการก าหนดมาตรการในการด าเนินงานตลอดจนการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์ห้
สอดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงาน ตลอดก ากบัติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
ระดบัปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 

     2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศก ์สามารถไปใชใ้นการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกต์อ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาท่ี
สะทอ้นถึงสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนัและควรมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

     3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศกค์วรใชว้ธีิการในการพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ์3 วธีิการไดแ้ก่ วธีิการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง วธีิการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และวธีิ 
การเรียนรู้จากระบบหน่วยงาน ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะท าใหส้มรรถนะของศึกษานิเทศกสู์งข้ึนไดถ้า้หาก
ไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไปออกแบบเป็นวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ น าเสนอมีดงัน้ี 
     1) การด าเนินงานนโยบายจะส าเร็จไดอ้ยูท่ี่การน ารูปแบบไปปฏิบติั ซ่ึงศึกษานิเทศก์

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิรูปการศึกษา ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศกจ์ะด าเนิน 
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกบ์รรลุผลส าเร็จตอ้งสอดคลอ้งกบัสมรรถนะตามความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันา สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีและแนวทางการพฒันาสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ 
นั้น ๆ 

     2) การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกจ์ะส าเร็จไดต้อ้งมีการก าหนดสมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาในบริบทเชิงพื้นท่ี ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ศึกษานิเทศกค์วรก าหนดสมรรถนะใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์

     3) การก าหนดแผนงาน/โครงการในการพฒันาศึกษานิเทศกท่ี์น าไปสู่การพฒันาท่ีเป็น
รูปธรรมไดน้ั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศกค์วรก าหนดแผนงานในแต่ละปีใหค้รอบคลุม
สมรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการพฒันา
ศึกษานิเทศกใ์นแต่ละหน่วยงาน 
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     3.5  เง่ือนไขความส าเร็จของการใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดงัน้ี 1) ศึกษานิเทศก์
ประเมินสมรรถนะและวธีิพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบอยา่งจริงใจและตามความเป็นจริง  
2) ศึกษานิเทศกน์ าสมรรถนะและวธีิการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 
และ 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารูปแบบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันาศึกษานิเทศกต่์อไป 
 4.  การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และความเป็นประโยชน์ พบวา่ 
     4.1  ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X  = 4.84, S.D. = 0.19)   
     4.2  ความเป็นไปไดโ้ดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X  = 4.51, S.D. = 0.35)  
      4.3  ความเป็นประโยชน์โดยรวมของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X  = 4.69, S.D. = 0.29)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  น าเสนอดงัน้ี 

     1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศก ์ควรน ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกไ์ปบูรณาการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัเป็นแบบองค์

รวม ในการก าหนดมาตรการในการด าเนินงานตลอดจนการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์ห้
สอดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงาน ตลอดก ากบัติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
ระดบัปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 

     2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศก ์สามารถไปใชใ้นการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกต์อ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาท่ี
สะทอ้นถึงสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนัและควรมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

     3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศกค์วรใชว้ธีิการในการพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ์3 วธีิการไดแ้ก่ วธีิการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง วธีิการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และวธีิ 
การเรียนรู้จากระบบหน่วยงาน ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะท าใหส้มรรถนะของศึกษานิเทศกสู์งข้ึนไดถ้า้หาก
ไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไปออกแบบเป็นวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์

1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ น าเสนอมีดงัน้ี 
     1) การด าเนินงานนโยบายจะส าเร็จไดอ้ยูท่ี่การน ารูปแบบไปปฏิบติั ซ่ึงศึกษานิเทศก์
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    4) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกส์ังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เกิดความส าเร็จไดน้ั้นศึกษานิเทศกต์อ้งประเมิน
สมรรถนะและวธีิพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบอยา่งจริงใจและตามความเป็นจริงและน าสมรรถนะ
และวธีิการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 

2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาวจิยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์หค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้ง

ประเทศ 
     2.2 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
     2.3 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์นระดบัภาคหรือใน

ระดบัประเทศ 
     2.4 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะของศึกษานิเทศกก์บั

ความส าเร็จของงานตามบทบาทหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก ์
     2.5 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบวธีิการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์
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บทคัดย่อ  

การน าองคก์รโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัหอ้งสมุด เพื่อ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แห่งอนาคต ช่วยใหผู้เ้รียนรู้สามารถคน้ควา้หาความรู้ไดต้ลอดเวลา 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบของห้องสมุด 4.0 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
กบังานหอ้งสมุด 4.0 และศึกษาปัจจยัการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 ดว้ยการส ารวจ
ขอ้มูลจากงานวจิยัและผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารห้องสมุด จ านวน 30 ราย เพื่อประมวลขอ้มูล
ทางสถิติ ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบหอ้งสมุด 4.0 เป็นห้องสมุดเสมือนจริง เป็นปัญญาประดิษฐท่ี์
ประมวลขอ้มูลจากเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์เป็นความรู้ใหก้บัผูสื้บคน้ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศกบัหอ้งสมุด 4.0 ตอ้งสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการ และเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์และเครือข่าย ส่วนการน าองคก์รของผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 ตอ้งมีความเขา้ใจเทคโนโลยี
ดา้นหอ้งสมุดแนวใหม่ มีการก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่รูปแบบการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ พฒันาบุคลากรมีสมรรถนะดา้นดิจิทลั และบริหารจดัการเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนโฉม
รูปแบบห้องสมุด 
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Abstract  
The leadership which employs information technology (IT) for a library, was to provide 

the future learning resources. This helped the learners to search the knowledge on demand.  The 
objectives of this work are to study the model of Library 4.0, to study the use of IT for Library 4.0, 
and to study the leadership factors for the library. The data were collected from 30 education 
leaders and directors, which is then analyzed by statistics. The research was found that the Library 
4.0 model could be viewed as virtual library that used artificial intelligence to process e-
Documents into knowledge. The IT usage for a library required the development of innovative 
services and the preparedness of hardware, software and computer network. The director of 
Library 4.0 must apply emerging technology for changing a library, declare vision and mission for 
e-Service, build the digital staff, and manage the disruptive technology for this virtual library.  

 
Keywords: leadership, information technology, pedagogy, library of thing, library 4.0  
 
บทน า  

จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นยคุผลิตภาพ เนน้เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
เพื่อใหไ้ทยมีเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง จากโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท านอ้ย ไดม้าก” ท่ีปรับ
ภาคอุตสาหกรรมใหข้บัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ภาคการเกษตร
แบบเป็นผูป้ระกอบการ ภาคเอสเอม็อีเป็นธุรกิจแบบสมาร์ตหรือเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ภาค 
การบริการท่ีมีมูลค่าสูง และภาคแรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะสูง เพื่อใหเ้ป็นโมเดล “มัน่คง มัง่คัง่ 
และย ัง่ยนื” (Academic Office, 2016; Division of Research Administration and Educational Quality 
Assurance, 2016) การบรรลุผลไดต้อ้งสานพลงัประชารัฐท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สถาบนัอุดมศึกษานบัเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
การคิดคน้นวตักรรม เพื่อพฒันาคนไทย 4.0 ใหร้องรับการพฒันาประเทศ 

การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ การเป็นคนไทยท่ีมีปัญญา
เฉียบแหลม (Head) มีทกัษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแขง็แรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม 
(Heart) โดยสนองต่อแนวคิด “การพฒันาคน คนเพื่อการพฒันา” ท่ีตอ้งปรับกระบวนการเรียนรู้ 

(Pedagogy) ของคนไทยใหเ้รียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะ 
(Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ (Mindful Learning) และการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ (Outcome Based Learning) (Division of Research Administration and 
Educational Quality Assurance, 2016) Sinlalat (2016) น าเสนอโมเดล CCPR ท่ีแสดงวธีิการเรียน
การสอนในยคุการศึกษา 4.0 ท่ีประกอบดว้ยการเรียนรู้แบบคิดวเิคราะห์ (Critical Learning)  
การเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค ์(Creative Learning) การเรียนรู้แบบเนน้ผลงาน (Productive Learning) 
และการเรียนรู้แบบมีความรับผดิชอบ (Responsible Learning) ดงันั้นการวดัประเมินผลการศึกษา 
ควรพิจารณาจากดชันีของชุมชนหรือสังคมท่ีมีความสุข (Happiness Index) การสนบัสนุนเรียนรู้
จ าเป็นตอ้งมีห้องสมุด 4.0 ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพร้อมใชง้านผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 การขบัเคล่ือนผลงานท่ีมีคุณภาพนั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั คือ การน าองคก์รหรือผูน้ า จาก
แนวคิดการบริหารจดัการเพื่อการเป็นองคก์รแห่งคุณภาพตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของ Baldrige ได้
ก าหนดประเด็นส าคญัไว ้7 ดา้น คือ การน าองคก์ร กลยทุธ์ ลูกคา้ การวดัการวเิคราะห์-การจดัการ
ความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบติัการ และการรายงานผล (Bureau of Higher Education Standards and 
Quality, 2015) ดงันั้นงานวจิยัน้ีจะเนน้การจดัการเพื่อสนองต่อรูปแบบหอ้งสมุด 4.0 ในมิติของ 
การน าองคก์รหรือความเป็นผูน้ าดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเปล่ียนรูปแบบการ
ใหบ้ริการ 

หอ้งสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรส าคญัเพื่อการสนบัสนุนการเรียนรู้ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการพฒันาหอ้งสมุดมีคุณภาพ แต่ละหอ้งสมุดมีบทบาทและ
หนา้ท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ผา่นเวบ็ การบริการขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ การสนบัสนุน eDLTV ท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ ภายใต้
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (Office of Academic Resources 
and Information Technology, 2017) การบริการระบบและขอ้มูลหอ้งสมุดดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น ระบบการบริหารจดัการการด าเนินงานภายในองคก์ร การคน้หาทรัพยากรการเรียนรู้ หนงัสือ
และวารสารออนไลน์ และการใชบ้ริการซอฟตแ์วร์เพื่อสนบัสนุนการศึกษาและวจิยั เป็นตน้ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 
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(Pedagogy) ของคนไทยใหเ้รียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะ 
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ภาพท่ี 1: การใหบ้ริการระบบและขอ้มูลดา้นหอ้งสมุดดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
การใหบ้ริการของห้องสมุดหลายแห่ง พบวา่มีปัญหาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรการ

เรียนรู้ โดยผูบ้ริหารมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีไม่สมดุล เน่ืองจากการปรับกลยทุธ์เร่งด่วนภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากดั ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเขา้ห้องสมุดเพื่อคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง บรรณารักษท่ี์มีงาน
บริการลน้มือ หอ้งสมุดตอ้งใชง้บประมาณลงทุนจ านวนมาก ทั้งดา้นสถานท่ี หนงัสือ ต าราและส่ือ
การเรียนรู้ หลายห้องสมุดมีการลงทุนซ ้ าซอ้น และมีขอ้จ ากดัในการใชท้รัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั 
โดยเฉพาะห้องสมุดต่างๆ ของสถาบนัการศึกษาของรัฐ รวมทั้งการปรับเปล่ียนเป็นห้องสมุด
อตัโนมติัยงัต่างคนต่างท า มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ บุคลากร ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ (Achalisangkad, 2010) ดงันั้นการบริหารห้องสมุด เพื่อใชง้านร่วมกนัดว้ย
เทคโนโลยท่ีีพลิกโฉม (Disruptive Technology) ใหเ้ป็นห้องสมุดเสมือนจริง หรือห้องสมุดแบบ
สมาร์ต จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบหอ้งสมุดใหม่ และการน าองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพโดยผูบ้ริหารหอ้งสมุด
ยคุใหม่ 

งานวิจยัน้ีเนน้การน าองคก์รของผูบ้ริหารห้องสมุดท่ีตอ้งน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการใหบ้ริการในรูปแบบหอ้งสมุด 4.0 ตามแนวทางการด าเนินการท่ีเป็นเลิศของ Baldrige  
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบของห้องสมุด 4.0 
2. เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใหบ้ริการห้องสมุด 4.0 

      3. เพื่อศึกษาปัจจยัในการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพลิกโฉมห้องสมุดจาก
มุมมองของผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุดในประเทศไทย 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

ประชากรของการวจิยัน้ี คือ ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุดในประเทศไทย ส่วน
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุดจ านวน 30 ราย โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  

ดา้นเคร่ืองมือในการวจิยั คือ เอกสาร (Existing Document) จากวารสารและหรือวชิาการจาก
เวบ็ เพื่อน ามาวเิคราะห์สังเคราะห์ และใชแ้บบสอบถามในการส ารวจความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร
การศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุด ทั้งน้ีแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนใชแ้นวคิดของ Baldrige และผา่น 
การทดสอบความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ราย  

งานวจิยัน้ีเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี
มีอยูปั่จจุบนัและจากแบบสอบถาม จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ การใชค้่าเฉล่ีย 
(Mean) เพื่อแสดงผลการวจิยั การอภิปรายผล และการสรุปผลจากการวจิยั 
 
 ผลการวจัิย  
1. ผลการศึกษารูปแบบของห้องสมุด 4.0  

จากการศึกษาวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ รูปแบบของหอ้งสมุดมีววิฒันาการเร่ิมจาก
หอ้งสมุด 1.0 ในตน้ศตวรรษท่ี 20 ดว้ยการใหบ้ริการยมืคืนหนงัสือโดยบรรณารักษ ์(Achalisangkad, 
2010) สู่หอ้งสมุด 2.0 ท่ีใหบ้ริการผา่นเทคโนโลยเีวบ็ (Holmberg, 2008) และหอ้งสมุด 3.0 ท่ี
สนบัสนุนการเขา้ถึงห้องสมุดจากทุกหนแห่งท่ีเรียกวา่ Library in Pocket (AlEnezi, 2012) ส่วนความ
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ตอ้งการของห้องสมุด 4.0 ท่ีใหบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่ 
(Emerging Technology) ท าใหผู้เ้รียนตอ้งการห้องสมุด 4.0 ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็น
การใชบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในช่วงเวลาใดก็ไดย้ามเม่ือตอ้งการ โดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา  
เป็นการพฒันามาเป็นรูปแบบของหอ้งสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต 
(Internet Library) หรือหอ้งสมุดแห่งจินตนาการ (Imaginary Library) (Noh, 2015) 

หอ้งสมุด 4.0 เพื่อสนบัสนุนประเทศไทย 4.0 ควรประกอบดว้ย การมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง  มีทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทลั การเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์า้นเทคโนโลย ีการสร้างส่ือดิจิทลั การบริการอจัฉริยะหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
การลงทุนในทรัพยากรดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลและการท างานของหน่วยงานรัฐเขา้ร่วมกนั  
การพฒันาทกัษะของคนในดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั และความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Arunpaiboon, 2017) 
 
2. ผลการการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการให้บริการห้องสมุด 4.0 

การส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการให้บริการ
หอ้งสมุด 4.0 แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  
ค่าเฉลี่ยของด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับการให้บริการห้องสมดุ 4.0 

ประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 
ก) ระบบเทคโนโลยสารสนทศกบัการด าเนินงานของหอ้งสมุด 3.68 
1 การใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อติดตามการด าเนินการของหอ้งสมุด 3.63 
2 การเลือกและใชข้อ้มูลเปรียบเทียบเพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 3.40 
3 การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ของผูใ้ชบ้ริการ 3.33 
4 การปรับปรุงผลการด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ 3.57 
5 การสร้างนวตักรรมการให้บริการ 4.47 
ข) การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.08 
6 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ของหอ้งสมุด 3.67 
7 การสร้างความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศและไซเบอร์ 4.20 
8 การสร้างขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมยัและพร้อมใชง้านตลอดเวลา 4.20 
9 การเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.27 

ตารางท่ี 1 ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลลพัธ์ดา้นการสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.47 ตามมาดว้ยการเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 อนัดบัสามคือ ขอ้มูลสารสนเทศมีความทนัสมยัและพร้อมใช้
ตลอดเวลา และการสร้างความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.20 ส่วน
การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ของผูใ้ชบ้ริการมีเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 3.33 
 
3. ผลการศึกษาปัจจยัในการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 

การส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามประเด็นดา้นปัจจยัส าคญัต่อการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหาร
หอ้งสมุด 4.0 แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 2 ผลการส ารวจพบวา่ ผลลพัธ์ดา้นการก าหนดวสิัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร และการมีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของห้องสมุด 4.0 มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากนัคือ 4.70 ตามมาดว้ยการก ากบัดูแลองคก์รอยา่งมีความรับผดิชอบเสมือนธุรกิจตน และ



ROMMAYASAN 439Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

ตอ้งการของห้องสมุด 4.0 ท่ีใหบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่ 
(Emerging Technology) ท าใหผู้เ้รียนตอ้งการห้องสมุด 4.0 ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็น
การใชบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในช่วงเวลาใดก็ไดย้ามเม่ือตอ้งการ โดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา  
เป็นการพฒันามาเป็นรูปแบบของหอ้งสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต 
(Internet Library) หรือหอ้งสมุดแห่งจินตนาการ (Imaginary Library) (Noh, 2015) 

หอ้งสมุด 4.0 เพื่อสนบัสนุนประเทศไทย 4.0 ควรประกอบดว้ย การมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง  มีทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทลั การเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์า้นเทคโนโลย ีการสร้างส่ือดิจิทลั การบริการอจัฉริยะหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
การลงทุนในทรัพยากรดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลและการท างานของหน่วยงานรัฐเขา้ร่วมกนั  
การพฒันาทกัษะของคนในดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั และความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Arunpaiboon, 2017) 
 
2. ผลการการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการให้บริการห้องสมุด 4.0 

การส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการให้บริการ
หอ้งสมุด 4.0 แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  
ค่าเฉลี่ยของด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับการให้บริการห้องสมดุ 4.0 

ประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 
ก) ระบบเทคโนโลยสารสนทศกบัการด าเนินงานของหอ้งสมุด 3.68 
1 การใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อติดตามการด าเนินการของหอ้งสมุด 3.63 
2 การเลือกและใชข้อ้มูลเปรียบเทียบเพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 3.40 
3 การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ของผูใ้ชบ้ริการ 3.33 
4 การปรับปรุงผลการด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ 3.57 
5 การสร้างนวตักรรมการให้บริการ 4.47 
ข) การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.08 
6 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ของหอ้งสมุด 3.67 
7 การสร้างความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศและไซเบอร์ 4.20 
8 การสร้างขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมยัและพร้อมใชง้านตลอดเวลา 4.20 
9 การเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.27 

ตารางท่ี 1 ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลลพัธ์ดา้นการสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.47 ตามมาดว้ยการเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 อนัดบัสามคือ ขอ้มูลสารสนเทศมีความทนัสมยัและพร้อมใช้
ตลอดเวลา และการสร้างความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.20 ส่วน
การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ของผูใ้ชบ้ริการมีเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 3.33 
 
3. ผลการศึกษาปัจจยัในการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 

การส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามประเด็นดา้นปัจจยัส าคญัต่อการน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหาร
หอ้งสมุด 4.0 แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 2 ผลการส ารวจพบวา่ ผลลพัธ์ดา้นการก าหนดวสิัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร และการมีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของห้องสมุด 4.0 มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากนัคือ 4.70 ตามมาดว้ยการก ากบัดูแลองคก์รอยา่งมีความรับผดิชอบเสมือนธุรกิจตน และ
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ความสามารถจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยคะแนนเท่ากนัท่ี 
4.67 ส่วนการส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพนักบับุคลากรและผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 4.37 
ตารางท่ี 2  
ค่าเฉลี่ยของการน าองค์กรเพ่ือการบริหารห้องสมดุ 4.0 

ประเด็นดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 ค่าเฉล่ีย 
ก) ปัจจยัส าคญัต่อการน าองคก์รเพื่อหอ้งสมุด 4.0 4.57 
1 มีการก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 4.70 
2 มีการก ากบัดูแลองคก์ารอยา่งมีความรับผดิชอบเสมือนธุรกิจตน 4.67 
3 การปฏิบตัตนและส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมตามกฏระเบียบและมีจริยธรรม 4.50 
4 การสร้างห้องสมุด 4.0 สู่ความส าเร็จตามพนัธกิจ เช่น ผลการด าเนินงานดี ความ
ร่วมมือกบัพนัธมิตร และรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ 4.60 
5 มีการส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพนักบับุคลากรและผูใ้ชบ้ริการ 4.37 
ข) การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อหอ้งสุมด 4.0 4.63 
6. มีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 4.0  4.70 
7 สามารถจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.67 
8 มีระบบสารสนเทศของหอ้งสมุด 4.0 ท่ีพร้อมใหบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.50 
9 บุคลากรมีความสามารถดา้นการใหบ้ริการทางดิจิทลั 4.63 

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัจากกระบวนการวิจยัทั้งจากงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและแบบสอบถาม
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุดแลว้ สามารถจ าแนกตามวตัถุประสงค ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษารูปแบบของหอ้งสมุด 4.0 เป็นห้องสมุดเสมือนจริง ท่ีผูเ้รียนในอนาคตสามารถ
เรียนรู้ผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเองมากข้ึน จ าเป็นตอ้งเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
สามารถใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุดไซเบอร์ หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดออนไลน์ หรือ
หอ้งสมุดในศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้ ห้องสมุด 4.0 เป็นการใหบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีสามารถ

เขา้ถึงไดด้ว้ยการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Chauhan 
(2009) หอ้งสมุด 4.0 สามารถแสดงความหลากหลายไดด้งัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2: หอ้งสมุด 4.0 ในรูปแบบต่าง ๆ 

ดงันั้นการลงทุนสร้างหอ้งสมุดในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา สามารถใชป้ระโยชน์มากข้ึนจาก
งบประมาณท่ีมีจ ากดั จากปัจจุบนัมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing) ในขอบเขตท่ี
ค่อนขา้งจ ากดั ต่างคนต่างท า สู่การลงทุนพฒันาห้องสมุด 4.0 ร่วมกนั ท่ีเป็นรูปแบบการใหบ้ริการ
ดว้ยส่ือดิจิทลัผา่นเครือข่าย ท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

2. ประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใหบ้ริการหอ้งสมุด 4.0 พบวา่ควรมี 
การสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนโฉม การเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้รองรับขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัและพร้อมใชง้าน เช่น 
การมีซอฟตแ์วร์ช่วยสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลทุกประเภทสกดัออกมาเป็น
ความรู้ การดาวน์โหลดหนงัสือ ต าราอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ อีกทั้งควรสร้างความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของหอ้งสมุด 4.0 เน่ืองจากห้องสมุด 4.0 
นบัวา่เป็นแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรท่ีรองรับการเรียนรู้ในอนาคต สู่การพฒันาเป็นห้องสมุดพลวตัร
ท่ีพร้อมขบัเคล่ือนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือเป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวิตท่ีเขา้ถึงไดทุ้กหนทุก
แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Noh (2015) และการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
เปล่ียนโฉมการใหบ้ริการของหอ้งสมุด 4.0 จึงเป็นการลงทุนจากหอ้งสมุดทางกายภาพท่ีมีอาคาร 
พื้นท่ีการเรียนรู้ หนงัสือ ต ารา ทรัพยากรการเรียนรู้เดิม ๆ สู่การลงทุนหอ้งสมุดเสมือนจริงท่ีใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร ทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทลั ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามภาพท่ี 3 
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ความสามารถจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยคะแนนเท่ากนัท่ี 
4.67 ส่วนการส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพนักบับุคลากรและผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 4.37 
ตารางท่ี 2  
ค่าเฉลี่ยของการน าองค์กรเพ่ือการบริหารห้องสมดุ 4.0 

ประเด็นดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหารห้องสมุด 4.0 ค่าเฉล่ีย 
ก) ปัจจยัส าคญัต่อการน าองคก์รเพื่อหอ้งสมุด 4.0 4.57 
1 มีการก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 4.70 
2 มีการก ากบัดูแลองคก์ารอยา่งมีความรับผดิชอบเสมือนธุรกิจตน 4.67 
3 การปฏิบตัตนและส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมตามกฏระเบียบและมีจริยธรรม 4.50 
4 การสร้างห้องสมุด 4.0 สู่ความส าเร็จตามพนัธกิจ เช่น ผลการด าเนินงานดี ความ
ร่วมมือกบัพนัธมิตร และรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ 4.60 
5 มีการส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพนักบับุคลากรและผูใ้ชบ้ริการ 4.37 
ข) การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อหอ้งสุมด 4.0 4.63 
6. มีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 4.0  4.70 
7 สามารถจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.67 
8 มีระบบสารสนเทศของหอ้งสมุด 4.0 ท่ีพร้อมใหบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.50 
9 บุคลากรมีความสามารถดา้นการใหบ้ริการทางดิจิทลั 4.63 

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัจากกระบวนการวิจยัทั้งจากงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและแบบสอบถาม
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารหอ้งสมุดแลว้ สามารถจ าแนกตามวตัถุประสงค ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษารูปแบบของหอ้งสมุด 4.0 เป็นห้องสมุดเสมือนจริง ท่ีผูเ้รียนในอนาคตสามารถ
เรียนรู้ผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเองมากข้ึน จ าเป็นตอ้งเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
สามารถใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุดไซเบอร์ หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดออนไลน์ หรือ
หอ้งสมุดในศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้ ห้องสมุด 4.0 เป็นการใหบ้ริการทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีสามารถ

เขา้ถึงไดด้ว้ยการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Chauhan 
(2009) หอ้งสมุด 4.0 สามารถแสดงความหลากหลายไดด้งัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2: หอ้งสมุด 4.0 ในรูปแบบต่าง ๆ 

ดงันั้นการลงทุนสร้างหอ้งสมุดในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา สามารถใชป้ระโยชน์มากข้ึนจาก
งบประมาณท่ีมีจ ากดั จากปัจจุบนัมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั (Resource Sharing) ในขอบเขตท่ี
ค่อนขา้งจ ากดั ต่างคนต่างท า สู่การลงทุนพฒันาห้องสมุด 4.0 ร่วมกนั ท่ีเป็นรูปแบบการใหบ้ริการ
ดว้ยส่ือดิจิทลัผา่นเครือข่าย ท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

2. ประเด็นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใหบ้ริการหอ้งสมุด 4.0 พบวา่ควรมี 
การสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนโฉม การเตรียมพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้รองรับขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัและพร้อมใชง้าน เช่น 
การมีซอฟตแ์วร์ช่วยสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลทุกประเภทสกดัออกมาเป็น
ความรู้ การดาวน์โหลดหนงัสือ ต าราอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ อีกทั้งควรสร้างความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของหอ้งสมุด 4.0 เน่ืองจากห้องสมุด 4.0 
นบัวา่เป็นแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรท่ีรองรับการเรียนรู้ในอนาคต สู่การพฒันาเป็นห้องสมุดพลวตัร
ท่ีพร้อมขบัเคล่ือนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือเป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวิตท่ีเขา้ถึงไดทุ้กหนทุก
แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Noh (2015) และการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
เปล่ียนโฉมการใหบ้ริการของหอ้งสมุด 4.0 จึงเป็นการลงทุนจากหอ้งสมุดทางกายภาพท่ีมีอาคาร 
พื้นท่ีการเรียนรู้ หนงัสือ ต ารา ทรัพยากรการเรียนรู้เดิม ๆ สู่การลงทุนหอ้งสมุดเสมือนจริงท่ีใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสาร ทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทลั ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3: หอ้งสมุด 4.0 บนฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายไดว้า่การน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 ควรมี 
การก าหนด วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร และมีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 
4.0 ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนองคก์รใหร้องรับการศึกษาในอนาคตท่ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต
มากข้ึน จึงตอ้งมีแผนแม่บทฯและแปลงเป็นแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ
ใหบ้รรลุผลต่อไปประการถดัมาการน าองคก์รของผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 ควรก ากบัดูแลหอ้งสมุด
ดว้ยความรับผิดชอบเสมือนธุรกิจตน เพื่อให้เกิดความทุ่มเทและเสียสละผลกัดนัการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rogers and Blonski (2010) และ Horth and Vehar 
(2014) เน่ืองจากห้องสมุด 4.0 เป็นการใหบ้ริการท่ีตอ้งการเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดงันั้นผูบ้ริหารหอ้งสมุดควรมีสมรรถนะในการบริหารจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน และพฒันาบุคลากรหอ้งสมุดใหมี้ความสามารถบริการดิจิทลั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการน าองคก์รของ Baldrige (Bureau of Higher Education Standards and Quality, 
2015) โดยการน าองคก์รและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศจะขบัเคล่ือนสู่การเป็น
หอ้งสมุดในอนาคต หรือห้องสมุด 4.0 ใหร้องรับการใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
หอ้งสมุดเสมือนจริง ท่ีอาจจะใชช่ื้อท่ีแตกต่างกนัไปเช่น หอ้งสมุดอตัโนมติั ห้องสมุดอจัฉริยะ 
หอ้งสมุดโมบาย ห้องสมุดอินเตอร์เน็ตหรือห้องสมุดแห่งจินตนาการ เป็นตน้ ซ่ึงก็คือห้องสมุด
เสมือนจริงในยคุ 4.0 จากผลการวจิยัสามารถแสดงแนวคิดความสัมพนัธ์ของการน าองคก์รของ
ผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 บุคลากร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้งัภาพท่ี 4 

ประการถดัมา ความส าเร็จของการพฒันาหอ้งสมุด 4.0 จ าเป็นตอ้งอาศยัเครือข่ายความร่วมมือ
กบัพนัธมิตร การสร้างความร่วมมือของห้องสมุดระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ร่วมกนั เช่น การพฒันาซอฟตแ์วร์กลาง อุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ท่ีเดิมแต่ละสถาบนัการศึกษาลงทุนกนัเอง เพื่อจดัแหล่งเรียนรู้กลางของชาติ 
หรือ หอ้งสมุดเสมือนจริง เพื่อความรับผดิชอบร่วมกนัและการสร้างนวตักรรมการบริการ ท่ีผูเ้รียน
ทุกสถาบนัการศึกษา หรือประชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและ
พร้อมใชง้านผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความซ ้ าซอ้นในการลงทุน ท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Noh (2015) เพื่อความเพียงพอในการเรียนรู้ ห้องสมุด 4.0 จึงควรประกอบดว้ย 1) ฐานขอ้มูลเพื่อการ
อา้งอิง เช่น Google Scholar, LISA และ EbscoHost เป็นตน้ 2) เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการ
ใหบ้ริการท่ีทนัสมยั (Cutting-edge Technology หรือ Emerging Technology) เพื่อความเป็นห้องสมุด
แห่งอนาคต (Next Generation Library) 3) การบริการแบบหอ้งสมุดพลวตัร เป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวติท่ี
เขา้ถึงไดทุ้กหนทุกแห่ง (Ubiquitous Library) และ 4) การใชปั้ญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 
เพื่อการเช่ือมต่อหรือสกดัขอ้มูลท่ีตอ้งการในรูปแบบต่าง ๆ จากขอ้มูลจ านวนมากได ้ 

 

 
ภาพท่ี 4: แนวคิดของการน าองคก์รและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อหอ้งสมุด 4.0  

 
สรุปผล 

จากประเทศไทย 4.0 ท่ีตอ้งพฒันาคนไทย 4.0 ดว้ยระบบการศึกษา 4.0 ท่ีตอ้งพึ่งพาทรัพยากร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางหอ้งสมุด 4.0 ซ่ึงจะเป็นห้องสมุดในรูปแบบท่ีเป็นหอ้งสมุดเสมือน
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ภาพท่ี 3: หอ้งสมุด 4.0 บนฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายไดว้า่การน าองคก์รส าหรับผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 ควรมี 
การก าหนด วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร และมีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 
4.0 ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนองคก์รใหร้องรับการศึกษาในอนาคตท่ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต
มากข้ึน จึงตอ้งมีแผนแม่บทฯและแปลงเป็นแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ
ใหบ้รรลุผลต่อไปประการถดัมาการน าองคก์รของผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 ควรก ากบัดูแลหอ้งสมุด
ดว้ยความรับผิดชอบเสมือนธุรกิจตน เพื่อให้เกิดความทุ่มเทและเสียสละผลกัดนัการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rogers and Blonski (2010) และ Horth and Vehar 
(2014) เน่ืองจากห้องสมุด 4.0 เป็นการใหบ้ริการท่ีตอ้งการเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดงันั้นผูบ้ริหารหอ้งสมุดควรมีสมรรถนะในการบริหารจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน และพฒันาบุคลากรหอ้งสมุดใหมี้ความสามารถบริการดิจิทลั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการน าองคก์รของ Baldrige (Bureau of Higher Education Standards and Quality, 
2015) โดยการน าองคก์รและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศจะขบัเคล่ือนสู่การเป็น
หอ้งสมุดในอนาคต หรือห้องสมุด 4.0 ใหร้องรับการใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
หอ้งสมุดเสมือนจริง ท่ีอาจจะใชช่ื้อท่ีแตกต่างกนัไปเช่น หอ้งสมุดอตัโนมติั ห้องสมุดอจัฉริยะ 
หอ้งสมุดโมบาย ห้องสมุดอินเตอร์เน็ตหรือห้องสมุดแห่งจินตนาการ เป็นตน้ ซ่ึงก็คือห้องสมุด
เสมือนจริงในยคุ 4.0 จากผลการวจิยัสามารถแสดงแนวคิดความสัมพนัธ์ของการน าองคก์รของ
ผูบ้ริหารหอ้งสมุด 4.0 บุคลากร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้งัภาพท่ี 4 

ประการถดัมา ความส าเร็จของการพฒันาหอ้งสมุด 4.0 จ าเป็นตอ้งอาศยัเครือข่ายความร่วมมือ
กบัพนัธมิตร การสร้างความร่วมมือของห้องสมุดระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ร่วมกนั เช่น การพฒันาซอฟตแ์วร์กลาง อุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ท่ีเดิมแต่ละสถาบนัการศึกษาลงทุนกนัเอง เพื่อจดัแหล่งเรียนรู้กลางของชาติ 
หรือ หอ้งสมุดเสมือนจริง เพื่อความรับผดิชอบร่วมกนัและการสร้างนวตักรรมการบริการ ท่ีผูเ้รียน
ทุกสถาบนัการศึกษา หรือประชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและ
พร้อมใชง้านผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความซ ้ าซอ้นในการลงทุน ท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Noh (2015) เพื่อความเพียงพอในการเรียนรู้ ห้องสมุด 4.0 จึงควรประกอบดว้ย 1) ฐานขอ้มูลเพื่อการ
อา้งอิง เช่น Google Scholar, LISA และ EbscoHost เป็นตน้ 2) เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการ
ใหบ้ริการท่ีทนัสมยั (Cutting-edge Technology หรือ Emerging Technology) เพื่อความเป็นห้องสมุด
แห่งอนาคต (Next Generation Library) 3) การบริการแบบหอ้งสมุดพลวตัร เป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวติท่ี
เขา้ถึงไดทุ้กหนทุกแห่ง (Ubiquitous Library) และ 4) การใชปั้ญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 
เพื่อการเช่ือมต่อหรือสกดัขอ้มูลท่ีตอ้งการในรูปแบบต่าง ๆ จากขอ้มูลจ านวนมากได ้ 

 

 
ภาพท่ี 4: แนวคิดของการน าองคก์รและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อหอ้งสมุด 4.0  

 
สรุปผล 

จากประเทศไทย 4.0 ท่ีตอ้งพฒันาคนไทย 4.0 ดว้ยระบบการศึกษา 4.0 ท่ีตอ้งพึ่งพาทรัพยากร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางหอ้งสมุด 4.0 ซ่ึงจะเป็นห้องสมุดในรูปแบบท่ีเป็นหอ้งสมุดเสมือน



444 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

จริง (Virtual Library) ท่ีสามารถเป็นดงัหอ้งสมุดของสรรพส่ิง (Library of Things) เป็นหอ้งสมุดท่ีมี
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีลิกโฉม (Disruptive Technology) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าในรูปแบบของส่ือดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้น
เวลาและสถานท่ี เป็นหอ้งสมุดแห่งอนาคตท่ีสนบัสนุนแนวคิดหอ้งสมุดเสมือนจริง หอ้งสมุดโมบาย 
หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต หรือห้องสมุดจินตนาการ ซ่ึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบั 
การใหบ้ริการหอ้งสมุด 4.0 ตอ้งมีการค านึงถึงการเตรียมความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์และระบบ
เครือข่ายท่ีตอ้งรองรับขอ้มูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทท่ีมีมหาศาล และการท างานใน
รูปแบบเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ส่วนซอฟตแ์วร์ตอ้งชาญฉลาดเป็นลกัษณะปัญญาประดิษฐท่ี์ท า 
การสืบคน้จากส่ิงท่ีผูใ้ชส้นใจจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แลว้ท าการประมวลขอ้มูลสกดั
ออกมาเป็นความรู้ใหก้บัผูสื้บคน้ไดท้นัที เป็นนวตักรรมตามแนวคิด “ท านอ้ย ไดม้าก” คือ ผูใ้ชห้รือ
ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลานอ้ยในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และไดค้วามรู้ท่ีมากข้ึนกวา่เดิม ส่วนปัจจยัใน
การน าองคก์รห้องสมุด 4.0 ใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัคือผูบ้ริหาร 
บุคลากรและเทคโนโลย ีผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหลกัในการน าองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จท่ีตอ้งท า
ความเขา้ใจถึงหอ้งสมุดแนวใหม่ มีการก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบั
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป รับผิดชอบการบริหารจดัการห้องสมุดเสมือนเป็นธุรกิจตน มีการถ่ายทอด
ส่ือสารถึงบุคลากรท่ีตอ้งปรับการบริการแบบดิจิทลั มีการปฏิบติัตนและส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรม
ตามกฎระเบียบและมีจริยธรรม และการมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือใน 
การขบัเคล่ือนหอ้งสมุด 4.0 ใหป้ระสบความส าเร็จได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัท่ีควรท าต่อไปเพื่อขยายผลหอ้งสมุด 4.0 ดว้ยการเพิ่มปัจจยัตามแนวคิดในรูปท่ี 4 ให้
รองรับการเรียนรู้ระดบักวา้งและเป็นหอ้งสมุดของทุกคน (Library for All)  กระบวนการใหบ้ริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด 4.0 จ าเป็นตอ้งศึกษาวเิคราะห์คุณลกัษณะของบรรณารักษใ์นยคุไซเบอร์ 
(Cyber) ท่ีเรียกวา่ Cybrarian เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหอ้งสมุด 4.0 ใหเ้ป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวติ 
หรือเป็นห้องสมุดแห่งองคก์ร (Enterprise Library) (Microsoft, 2008)  
 
 

เอกสารอ้างองิ  
กองบริการงานวจิยัและประกนัคุณภาพการศึกษา. (2559). พิมพ์เขยีว Thailand 4.0 โมเดลขบัเคล่ือน 

ประเทศไทยสู่ความมัน่คง มั่งค่ัง และยัง่ยืน. คน้เม่ือ 19 ตุลาคม 2560 จาก
http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf  

บุญเลิศ อรุณไพบูลย.์ (2560). ห้องสมดุ 4.0 ตามแนวทางแผน Thailand 4.0. คน้เม่ือ 19 กรกฎาคม  
2561 จาก http://www.thailibrary.in.th/2017/12/03/library-thailand-4-0/ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2559). การศึกษาไทย 4.0 เป็นย่ิงกว่าการศึกษา, เอกสารประกอบการบรรยาย  
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์24 กนัยายน 2559. 

ส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). เกณฑ์ 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางท่ีเป็นระบบสู่การ 
ปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร (Education Criteria for Performance Excellence). 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์. (2560). แนะน า 
ห้องสมดุ. คน้เม่ือ 21 พฤศจิกายน 2560 จาก http://library.pcru.ac.th/index_main.php?id=89  
ส านกัวชิาการ, ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร์. (2559). ประเทศไทย 4.0. คน้เม่ือ 19 
ตุลาคม 2560 จาก http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/jul2559-5.pdf 

อรรัมภา อญัชลิสังกาศ. (2553). สภาพและปัญหาการใช้ห้องสมดุอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียน 
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

AlEnezi, A.K. (2012). Library 3.0: the art of Virtual Library Services. Received on 18 October  
2017 from  
https://www.researchgate.net/publication/299452604_library_30_the_art_of_virtual_librar
y_services  

Chauhan, S.K. (2009). Library 4.0. Received on 16 September 2017 from  
http://key2information.blogspot.com/2009/11/library-40.html   

Holmberg, K. (2008). What is Library 2.0? Received on 22 November 2017 from  
http://kimholmberg.fi/papers/WhatIsLibrary20_preprint.pdf  

 



ROMMAYASAN 445Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

จริง (Virtual Library) ท่ีสามารถเป็นดงัหอ้งสมุดของสรรพส่ิง (Library of Things) เป็นหอ้งสมุดท่ีมี
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีลิกโฉม (Disruptive Technology) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าในรูปแบบของส่ือดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้น
เวลาและสถานท่ี เป็นหอ้งสมุดแห่งอนาคตท่ีสนบัสนุนแนวคิดหอ้งสมุดเสมือนจริง หอ้งสมุดโมบาย 
หอ้งสมุดอินเทอร์เน็ต หรือห้องสมุดจินตนาการ ซ่ึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบั 
การใหบ้ริการหอ้งสมุด 4.0 ตอ้งมีการค านึงถึงการเตรียมความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์และระบบ
เครือข่ายท่ีตอ้งรองรับขอ้มูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทท่ีมีมหาศาล และการท างานใน
รูปแบบเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ส่วนซอฟตแ์วร์ตอ้งชาญฉลาดเป็นลกัษณะปัญญาประดิษฐท่ี์ท า 
การสืบคน้จากส่ิงท่ีผูใ้ชส้นใจจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แลว้ท าการประมวลขอ้มูลสกดั
ออกมาเป็นความรู้ใหก้บัผูสื้บคน้ไดท้นัที เป็นนวตักรรมตามแนวคิด “ท านอ้ย ไดม้าก” คือ ผูใ้ชห้รือ
ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลานอ้ยในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และไดค้วามรู้ท่ีมากข้ึนกวา่เดิม ส่วนปัจจยัใน
การน าองคก์รห้องสมุด 4.0 ใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัคือผูบ้ริหาร 
บุคลากรและเทคโนโลย ีผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหลกัในการน าองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จท่ีตอ้งท า
ความเขา้ใจถึงหอ้งสมุดแนวใหม่ มีการก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบั
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป รับผิดชอบการบริหารจดัการห้องสมุดเสมือนเป็นธุรกิจตน มีการถ่ายทอด
ส่ือสารถึงบุคลากรท่ีตอ้งปรับการบริการแบบดิจิทลั มีการปฏิบติัตนและส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรม
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Circumstance of the Problems of Health Sports Management  
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   Department of Physical Education and Exercise Science, Faculty of Education, Naresuan University 
 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสภาพ 
ปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจ าแนกเป็น 1) รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2) ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 3) หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 4) ผูจ้ดั
กิจกรรม 5) นกัศึกษา/บุคลากร การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคท่ีตั้งแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 มหาวทิยาลยั ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 15 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัละ 5 คน รวมเป็น 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีมีค่าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Item Objective Congruence) และท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ผลการวจิยัพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 75 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีวฒิุการศึกษาใน
สาขาวชิาพลศึกษา/สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีงบประมาณดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพและนนัทนาการนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏัในมหาวิทยาลยั 



ROMMAYASAN 449Vol. 16  No. 2 (May-August) 2018

สภาพปัญหาการจัดการกฬีาเพ่ือสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
Circumstance of the Problems of Health Sports Management  

in Rajabhat Universities 
 

พรพมิล รุ่งเรืองศิลป์1 / ปัญญา สังขวดี2 / ขจรศักดิ์ รุ่นประพนัธ์3 / พงษ์เอก สุกใส4 

Pornpimon Rungruangsin / Panya Sungkawadee /  
Khajohnsak Roonprapan / Phong-ek Suksai 

1สาขาวชิาการศึกษา แขนงวชิาการจดัการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
  Program of Sports Management, Faculty of Education, Naresuan University 
2-4ภาควชิาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลงักาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
   Department of Physical Education and Exercise Science, Faculty of Education, Naresuan University 
 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสภาพ 
ปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจ าแนกเป็น 1) รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2) ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 3) หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 4) ผูจ้ดั
กิจกรรม 5) นกัศึกษา/บุคลากร การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคท่ีตั้งแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 มหาวทิยาลยั ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 15 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัละ 5 คน รวมเป็น 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีมีค่าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Item Objective Congruence) และท าการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ผลการวจิยัพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 75 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีวฒิุการศึกษาใน
สาขาวชิาพลศึกษา/สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีงบประมาณดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพและนนัทนาการนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏัในมหาวิทยาลยั 



450 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร

ราชภฏัแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นบุคลากร 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นวสัดุ อุปกรณ์
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความ 4) ดา้นการจดัการ ซ่ึงทุกดา้นมีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพอยูใ่น
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This survey research aimed to investigate stakeholders’ opinions about circumstance of 
the problems of health sports management in Rajabhat Universities. The stakeholders involved 
with this issue consisted of 1) Vice President of Students Affairs, 2) Director of the Department of 
Students Affairs, 3) Head of Sports Section, 4) Activity Organizer, and 5) Students/ Personnel. The 
samples were selected through stratified random sampling into five groups based on regional 
location. Each group included 3 universities, covered totally 15 universities and 75 people 
altogether. The instruments used for data collection was the questionnaire analyzed for Content 
Validity and Item Objective Congruence (IOC) from 0.6 up. The data were then analyzed by 
descriptive statistics. The results of the research revealed that most of the samples were males (58 
from 75 samples) or 77.3%. Forty-four samples or 58.7% had no education qualifications in 
Physical Education, Sports Science, or other related fields. Thirty-nine samples or 52% had 1-5 
years of working experience. Fifty-seven samples or 76.1% had the budget for health sports and 
recreation management less than five million baht per year. For the level of opinions towards the 
circumstance of the problems of health sports management in Rajabhat Universities, it was found 
that the circumstance of the management of all  aspects of 1) man, 2) money, 3) materials, place 
and facilities, and 4) management was at the same level, the medium level, with the mean and 
standard deviation at (�̅�𝑥=3.18, S.D.=1.18), (�̅�𝑥=3.30, S.D.=1.12), (�̅�𝑥=3.34, S.D.=1.10) and (�̅�𝑥=3.29, 
S.D.=1.06) respectively.  
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บทน า 

การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้มุ่งพฒันาคนและ
สังคมไทยใหค้รอบคลุม คือการพฒันาคนไทยใหมี้คุณธรรมน าความรู้ โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบั 
การพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวติ ตั้งแต่วยัเด็กใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แขง็ มี
ทกัษะชีวติ พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของก าลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลก
ของการท างานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพ สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะใน 
การสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้  ส่งเสริมใหค้นไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่ตั้งแต่ระดบัชุมชนถึงประเทศ 
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพ
แขง็แรงทั้งกายและใจ  เนน้การพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั 
การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 

Office of the Higher Education Commission (2013) ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ของการอุดมศึกษา
ไทย ระหวา่งปี 2555 – 2559 ไวว้า่การอุดมศึกษาไทย เป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้และพฒันาก าลงัคน
ระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอยา่งย ัง่ยนื สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) บนพื้นฐานปรัชญาโดยยดึหลกั “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”“การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9-12 และยดึหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและ
ขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดบั
นานาชาติ ส่งเสริมการพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยใหมี้คุณภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมีศกัยภาพตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มี
คุณธรรม มีความรับผดิชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีก าลงัปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบักระแสแห่ง 
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การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยท่ีพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
ก าหนดให้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญา
ของแผน่ดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวทิยา เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการการบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา 
ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพ ชั้นสูง ท าการสอนวจิยัใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนปรับปรุงถ่ายทอด
และพฒันาเทคโนโลย ีท านุ บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู และใน
มาตรา 8 ไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี ของมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี  

1. แสวงหาความจริง เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล   

2. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน เพื่อช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
การผลิตบณัฑิตดงักล่าว จะตอ้งให้มีจ  านวนและคุณภาพสอดคล้องกบัแผนการผลิตบณัฑิตของ
ประเทศ  

3. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และของชาติ  

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ินให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

5. เสริมสร้างความเขม้แข็งของวชิาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหา วิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน   

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ให้
เหมาะสม กบัการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล และย ัง่ยนื  

8. ศึกษาวจิยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบติั 
ภารกิจของมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน (Rajabhat University Act 1999, 1999) ทั้งน้ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏั ยงัตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหก้บัผูท่ี้มี
ความประสงคใ์นการศึกษาไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั เพื่อลดช่องวา่งทางสังคมใหมี้การพฒันาตนไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั มาตรา 9 ไดก้ าหนดไวว้า่ มหาวทิยาลยัจะปฏิเสธ 
การรับสมคัรผูใ้ดเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัหรือยติุหรือชะลอการศึกษาของนกัศึกษาผูใ้ดดว้ยเหตุเพียง
วา่ผูน้ั้นขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลยัมิได ้
จากพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏัดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีอนั ส าคญั
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูเ้รียน
ในทอ้งถ่ินใหส้ามารถยกฐานะทางสังคมใหสู้งข้ึน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนซ่ึง เป็น
รากฐานของการพฒันาประเทศ โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นแหล่งการศึกษาท าหนา้ท่ีในการผลิต 
และพฒันาก าลงัคนในระดบัอุดมศึกษาท่ีกระจายตวัอยูทุ่กภูมิภาคทัว่ประเทศ 

ปัจจุบนัการกีฬาไดรั้บความนิยมจากคนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงในภาครัฐและเอกชน ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันากีฬา ซ่ึงในการท่ีจะพฒันากีฬาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ 
ทดัเทียมเท่ากบันานาประเทศนั้น จะตอ้งมีการปูพื้นฐานท่ีดีซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งไดรั้บ 
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย และมีความสอดคลอ้งกบั Gallien (2006) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาดา้นกีฬา
ถือเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งหน่ึงเพราะส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดการพฒันาคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน สถาบนัการศึกษาจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะน ากีฬามาใชใ้นการ
พฒันาก าลงัคน จะเห็นไดว้า่การเล่นกีฬามีความส าคญัส าหรับนิสิต นกัศึกษา การส่งเสริมกีฬาจึงเป็น
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของสถาบนัศึกษา สร้างสังคมสุขภาวะและยงัไดมี้การก าหนดองคก์รท่ีร่วม
รับผดิชอบในการด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ช่นเดียวกบัท่ีในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคม จึงควร
พิจารณาจดัใหมี้กีฬาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในระดบัต่างๆ ใหต่้อเน่ืองกนั ซ่ึงสนบัสนุนหลกัการ
และเหตุผลดงัท่ี Sukayanudit (1998) กล่าววา่ บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาเอง ไดจ้ดัใหมี้ 
การส่งเสริมกีฬาในสถาบนัฯ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีแนว
ทางการพฒันากีฬาท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของแต่ละสถาบนัฯ 
โดยมีหลกัในการพฒันากีฬามหาวทิยาลยัและการส่งเสริมกีฬาไว ้2 แนวทาง คือ กีฬาเพื่อสุขภาพ 
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การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยท่ีพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
ก าหนดให้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญา
ของแผน่ดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวทิยา เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการการบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา 
ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพ ชั้นสูง ท าการสอนวจิยัใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนปรับปรุงถ่ายทอด
และพฒันาเทคโนโลย ีท านุ บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู และใน
มาตรา 8 ไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี ของมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี  

1. แสวงหาความจริง เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล   

2. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน เพื่อช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
การผลิตบณัฑิตดงักล่าว จะตอ้งให้มีจ  านวนและคุณภาพสอดคล้องกบัแผนการผลิตบณัฑิตของ
ประเทศ  

3. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และของชาติ  

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ินให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

5. เสริมสร้างความเขม้แข็งของวชิาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหา วิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน   

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ให้
เหมาะสม กบัการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล และย ัง่ยนื  

8. ศึกษาวจิยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบติั 
ภารกิจของมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน (Rajabhat University Act 1999, 1999) ทั้งน้ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏั ยงัตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหก้บัผูท่ี้มี
ความประสงคใ์นการศึกษาไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั เพื่อลดช่องวา่งทางสังคมใหมี้การพฒันาตนไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั มาตรา 9 ไดก้ าหนดไวว้า่ มหาวทิยาลยัจะปฏิเสธ 
การรับสมคัรผูใ้ดเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัหรือยติุหรือชะลอการศึกษาของนกัศึกษาผูใ้ดดว้ยเหตุเพียง
วา่ผูน้ั้นขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลยัมิได ้
จากพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏัดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีอนั ส าคญั
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูเ้รียน
ในทอ้งถ่ินใหส้ามารถยกฐานะทางสังคมใหสู้งข้ึน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนซ่ึง เป็น
รากฐานของการพฒันาประเทศ โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นแหล่งการศึกษาท าหนา้ท่ีในการผลิต 
และพฒันาก าลงัคนในระดบัอุดมศึกษาท่ีกระจายตวัอยูทุ่กภูมิภาคทัว่ประเทศ 

ปัจจุบนัการกีฬาไดรั้บความนิยมจากคนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงในภาครัฐและเอกชน ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันากีฬา ซ่ึงในการท่ีจะพฒันากีฬาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ 
ทดัเทียมเท่ากบันานาประเทศนั้น จะตอ้งมีการปูพื้นฐานท่ีดีซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งไดรั้บ 
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย และมีความสอดคลอ้งกบั Gallien (2006) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาดา้นกีฬา
ถือเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งหน่ึงเพราะส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดการพฒันาคุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน สถาบนัการศึกษาจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะน ากีฬามาใชใ้นการ
พฒันาก าลงัคน จะเห็นไดว้า่การเล่นกีฬามีความส าคญัส าหรับนิสิต นกัศึกษา การส่งเสริมกีฬาจึงเป็น
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของสถาบนัศึกษา สร้างสังคมสุขภาวะและยงัไดมี้การก าหนดองคก์รท่ีร่วม
รับผดิชอบในการด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ช่นเดียวกบัท่ีในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคม จึงควร
พิจารณาจดัใหมี้กีฬาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในระดบัต่างๆ ใหต่้อเน่ืองกนั ซ่ึงสนบัสนุนหลกัการ
และเหตุผลดงัท่ี Sukayanudit (1998) กล่าววา่ บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาเอง ไดจ้ดัใหมี้ 
การส่งเสริมกีฬาในสถาบนัฯ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีแนว
ทางการพฒันากีฬาท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของแต่ละสถาบนัฯ 
โดยมีหลกัในการพฒันากีฬามหาวทิยาลยัและการส่งเสริมกีฬาไว ้2 แนวทาง คือ กีฬาเพื่อสุขภาพ 
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(Sports for health) ท่ีมุ่งหวงัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดร่้วมกิจกรรม ไดอ้อกก าลงักาย ส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง ร่างกายสมบูรณ์จิตใจแจ่มใสร่าเริงมีความสามคัคีในหมู่คณะอนัเป็น
ปัจจยัพื้นฐานของมนุษยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันา
กีฬาของสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ดงัน้ีเพื่อให้นกักีฬาท่ีมีความสามารถท่ีโดด
เด่นไดฝึ้กซอ้มกีฬาสู่ความเป็นเลิศและร่วมแข่งขนัระดบัชาตินานาชาติเพิ่มช่ือเสียงเกียรติยศของ
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นความภาคภูมิใจของนิสิตในสถาบนัฯ และบุคลากรของสถาบนัฯ เป็น 
การประกาศศกัด์ิศรี เกียรติคุณของสถาบนัฯ เป็นพื้นฐานในการท่ีจะส่งเสริมนกักีฬาของสถาบนัฯ ท่ี
มีความสามารถพิเศษไดก้า้ว เขา้สู่สังกดัสโมสร สมาคมกีฬาและเป็นตวัแทนของทีมชาติต่อไป และ
เพื่อยกระดบัมาตรฐานของกีฬาสถาบนัฯ เพื่อกา้วไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติและนานาชาติ 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การออกก าลงักายเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ
ใหน้กัศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและส่งผลต่อจิตใจใหส้ดช่ืน แจ่มใส มีชีวติชีวาอยา่งมี
ความสุขในสังคมปัจจุบนั ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นผูศึ้กษาทางดา้นการจดัการกีฬามีความตระหนกั
และเห็นถึงความส าคญัของการจดัการกีฬาท่ีจะใชพ้ฒันาสุขภาพของนกัศึกษา ใหมี้ความพร้อมใน
การใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
สภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการกีฬา
เพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

วธีิการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
กลุ่มตัวอย่าง 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎั จ าแนกเป็น 1) รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2) ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 3) หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 4) ผูจ้ดั
กิจกรรม 5) นกัศึกษา/บุคลากร การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคท่ีตั้งแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มๆ ละ 3 มหาวทิยาลยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 15 มหาวทิยาลยัๆ ละ 5 คน รวมเป็น 75 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามการศึกษาสภาพ และปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามรายขอ้และใช้
เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น
ลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั เป็นรายดา้นประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการจดัการ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเสนอแนะปัญหาอ่ืนๆ 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวรถึง

มหาวทิยาลยัราชภฏัทั้ง 15 แห่ง 
2. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาค านวณหาค่าสถิติโดยด าเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียดงัน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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(Sports for health) ท่ีมุ่งหวงัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดร่้วมกิจกรรม ไดอ้อกก าลงักาย ส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง ร่างกายสมบูรณ์จิตใจแจ่มใสร่าเริงมีความสามคัคีในหมู่คณะอนัเป็น
ปัจจยัพื้นฐานของมนุษยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันา
กีฬาของสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ดงัน้ีเพื่อให้นกักีฬาท่ีมีความสามารถท่ีโดด
เด่นไดฝึ้กซอ้มกีฬาสู่ความเป็นเลิศและร่วมแข่งขนัระดบัชาตินานาชาติเพิ่มช่ือเสียงเกียรติยศของ
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นความภาคภูมิใจของนิสิตในสถาบนัฯ และบุคลากรของสถาบนัฯ เป็น 
การประกาศศกัด์ิศรี เกียรติคุณของสถาบนัฯ เป็นพื้นฐานในการท่ีจะส่งเสริมนกักีฬาของสถาบนัฯ ท่ี
มีความสามารถพิเศษไดก้า้ว เขา้สู่สังกดัสโมสร สมาคมกีฬาและเป็นตวัแทนของทีมชาติต่อไป และ
เพื่อยกระดบัมาตรฐานของกีฬาสถาบนัฯ เพื่อกา้วไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติและนานาชาติ 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การออกก าลงักายเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ
ใหน้กัศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและส่งผลต่อจิตใจใหส้ดช่ืน แจ่มใส มีชีวติชีวาอยา่งมี
ความสุขในสังคมปัจจุบนั ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นผูศึ้กษาทางดา้นการจดัการกีฬามีความตระหนกั
และเห็นถึงความส าคญัของการจดัการกีฬาท่ีจะใชพ้ฒันาสุขภาพของนกัศึกษา ใหมี้ความพร้อมใน
การใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
สภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการกีฬา
เพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

วธีิการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
กลุ่มตัวอย่าง 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎั จ าแนกเป็น 1) รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2) ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 3) หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 4) ผูจ้ดั
กิจกรรม 5) นกัศึกษา/บุคลากร การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคท่ีตั้งแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มๆ ละ 3 มหาวทิยาลยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 15 มหาวทิยาลยัๆ ละ 5 คน รวมเป็น 75 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามการศึกษาสภาพ และปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามรายขอ้และใช้
เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น
ลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั เป็นรายดา้นประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการจดัการ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเสนอแนะปัญหาอ่ืนๆ 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวรถึง

มหาวทิยาลยัราชภฏัทั้ง 15 แห่ง 
2. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาค านวณหาค่าสถิติโดยด าเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียดงัน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯ อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภพใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนาความเรียง 

 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีผลการวิจยั
ดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

77.3 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวชิาพลศึกษา /สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การกีฬาหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การท างาน 
1-5 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52  มีงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพและนนัทนาการนอ้ยกวา่ 
5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1  ตามล าดบั  

 
ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัญหาการจัดการกฬีาเพ่ือสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบุคลากร (n=75) 

สภาพปัญหาด้านบุคลากร (Man)  ( X ) ( ..DS ) ระดับ 
1. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพมี
จ านวนไม่เพียงพอ 
2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ขาดความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจในการจดั
กีฬาตลอดจนประสบการณ์ในการท างาน 
3. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
ความรู้ กฎ กติกาและวธีิการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในชนิดต่าง ๆ  

3.49 
 

3.31 
 

 
3.00 

 

1.12 
 

1.21 
 
 

1.51 
 

ปานกลาง 
     

ปานกลาง 
     
    

ปานกลาง 
 

4. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ขาดประสบการณ์ ทกัษะทางกีฬา 

3.07 
 

1.15 
 

ปานกลาง 
 

5. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
แรงจูงใจ 

3.21 1.20 ปานกลาง 

6. นกัศึกษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏั
ขาดความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

3.19 
 

1.21 
 

ปานกลาง 
 

7. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
ระเบียบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

3.16 
 

1.19 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.18       1.11     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ

สุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นบุคคล (Man) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.18  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.11  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีสภาพปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพมีจ านวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 อยู่
ในระดบัปานกลาง   
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3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯ อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภพใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนาความเรียง 

 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีผลการวิจยั
ดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

77.3 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวชิาพลศึกษา /สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การกีฬาหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การท างาน 
1-5 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52  มีงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพและนนัทนาการนอ้ยกวา่ 
5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1  ตามล าดบั  

 
ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัญหาการจัดการกฬีาเพ่ือสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบุคลากร (n=75) 

สภาพปัญหาด้านบุคลากร (Man)  ( X ) ( ..DS ) ระดับ 
1. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพมี
จ านวนไม่เพียงพอ 
2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ขาดความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจในการจดั
กีฬาตลอดจนประสบการณ์ในการท างาน 
3. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
ความรู้ กฎ กติกาและวธีิการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในชนิดต่าง ๆ  

3.49 
 

3.31 
 

 
3.00 

 

1.12 
 

1.21 
 
 

1.51 
 

ปานกลาง 
     

ปานกลาง 
     
    

ปานกลาง 
 

4. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ขาดประสบการณ์ ทกัษะทางกีฬา 

3.07 
 

1.15 
 

ปานกลาง 
 

5. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
แรงจูงใจ 

3.21 1.20 ปานกลาง 

6. นกัศึกษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏั
ขาดความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

3.19 
 

1.21 
 

ปานกลาง 
 

7. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาด
ระเบียบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

3.16 
 

1.19 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.18       1.11     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ

สุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นบุคคล (Man) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.18  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.11  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีสภาพปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพมีจ านวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 อยู่
ในระดบัปานกลาง   
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ตาราง 2  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงบประมาณ (n=75) 

สภาพปัญหาด้านงบประมาณ (Money)  ( X )  ( ..DS ) ระดับ 
1.แผนการจดัสรรงบประมาณโดยตรงทางดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพ ขาดความชดัเจน 

3.27 
 

1.18 
 

ปานกลาง 
 

2. งบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
จดัหาอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับกีฬาเพื่อ
สุขภาพมีไม่เพียงพอ 

3.44 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
 

3. การด าเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ค่าใชจ่้ายดา้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในแต่ละปี
มีการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 

3.48 
 
 

1.30 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4. กระบวนการใชจ่้ายงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อ
สุขภาพขาดการจดัระบบ 

3.20 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

5. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถการ
จดัการงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

3.17 
 

1.21 
 

ปานกลาง 
 

6. งบประมาณสนบัสนุนจากทางรัฐบาลดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพท่ีค่อนขา้งจ ากดั 

3.57 
 

1.07 
 

มาก 
 

7. การใชจ่้ายงบประมาณขาดการควบคุม ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

3.21 
 

1.31 
 

ปานกลาง 
 

8. ขาดการรายงานผลขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย ดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

3.08 
 

1.16 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.30       1.12     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการกีฬา

เพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นงบประมาณ  (Money) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีสภาพปัญหามากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ งบประมาณสนบัสนุนจากทางรัฐบาลดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีค่อนขา้งจ ากดั มีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07 อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตาราง 3  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านวสัดุอุปกรณ์สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก (n=75) 
สภาพปัญหาด้านวสัดุ อุปกรณ์ สถานที ่และส่ิง

อ านวยความสะดวก (Materials)  ( X )  ( ..DS ) ระดับ 

1. จ านวนสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้

3.40 
 
 

1.12 
 
 

ปานกลาง 
 
 

2. สถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพขาดการ
แนะน าใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้าน 

3.31 
 
 

1.07 
 
 

ปานกลาง 
 
 

3. เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน
ท่ีทนัสมยัมีจ านวนไม่เพียงพอ 

3.40 
 

1.05 
 

ปานกลาง 
 

4. การจดัเก็บอุปกรณ์ ดูแลสถานท่ี และเคร่ือง
อ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพจดัไม่เป็นระบบ 

3.27 
 

1.18 
 

ปานกลาง 
 

5. สถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่มี
ความปลอดภยั 

3.32 
 

1.13 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.34       1.10     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ

สุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก (Materials) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีสภาพปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ จ านวนสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้น
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ตาราง 2  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงบประมาณ (n=75) 

สภาพปัญหาด้านงบประมาณ (Money)  ( X )  ( ..DS ) ระดับ 
1.แผนการจดัสรรงบประมาณโดยตรงทางดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพ ขาดความชดัเจน 

3.27 
 

1.18 
 

ปานกลาง 
 

2. งบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
จดัหาอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับกีฬาเพื่อ
สุขภาพมีไม่เพียงพอ 

3.44 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
 

3. การด าเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ค่าใชจ่้ายดา้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในแต่ละปี
มีการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 

3.48 
 
 

1.30 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4. กระบวนการใชจ่้ายงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อ
สุขภาพขาดการจดัระบบ 

3.20 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

5. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถการ
จดัการงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

3.17 
 

1.21 
 

ปานกลาง 
 

6. งบประมาณสนบัสนุนจากทางรัฐบาลดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพท่ีค่อนขา้งจ ากดั 

3.57 
 

1.07 
 

มาก 
 

7. การใชจ่้ายงบประมาณขาดการควบคุม ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

3.21 
 

1.31 
 

ปานกลาง 
 

8. ขาดการรายงานผลขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย ดา้น
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

3.08 
 

1.16 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.30       1.12     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการกีฬา

เพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นงบประมาณ  (Money) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีสภาพปัญหามากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ งบประมาณสนบัสนุนจากทางรัฐบาลดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีค่อนขา้งจ ากดั มีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07 อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตาราง 3  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านวสัดุอุปกรณ์สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก (n=75) 
สภาพปัญหาด้านวสัดุ อุปกรณ์ สถานที ่และส่ิง

อ านวยความสะดวก (Materials)  ( X )  ( ..DS ) ระดับ 

1. จ านวนสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้

3.40 
 
 

1.12 
 
 

ปานกลาง 
 
 

2. สถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพขาดการ
แนะน าใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้าน 

3.31 
 
 

1.07 
 
 

ปานกลาง 
 
 

3. เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน
ท่ีทนัสมยัมีจ านวนไม่เพียงพอ 

3.40 
 

1.05 
 

ปานกลาง 
 

4. การจดัเก็บอุปกรณ์ ดูแลสถานท่ี และเคร่ือง
อ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพจดัไม่เป็นระบบ 

3.27 
 

1.18 
 

ปานกลาง 
 

5. สถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่มี
ความปลอดภยั 

3.32 
 

1.13 
 

ปานกลาง 
 

รวม   3.34       1.10     ปานกลาง 
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ

สุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก (Materials) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีสภาพปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ จ านวนสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้น
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กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้และเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังานท่ีทนัสมยัมีจ านวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   
 
ตาราง 4  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการจัดการ (n=75) 

สภาพปัญหาด้านการจัดการ (Management) ( X ) ( ..DS ) ระดับ 
1. การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพใหก้บั
นกัศึกษาขาดความต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ 

3.25 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

2. การด าเนินงานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาดความ
ร่วมมือกบัทางชมรมกีฬา และฝ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.36 
 

1.05 
 

ปานกลาง 
 

3. การใหบ้ริการสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาดการ
จดัระบบ 

3.27 
 

1.03 
 

ปานกลาง 
 

4. ขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงานดา้นกีฬา
เพื่อสุขภาพขาดการจดัท าระบบ 

3.32 
 

1.08 
 

ปานกลาง 
 

5. การก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้

3.24 
 

        0.99 
 

ปานกลาง 
 

6. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ  3.35 1.07 ปานกลาง 
ต่างๆท่ีมีบริการในมหาวทิยาลยัราชภฏัไม่มี
ประสิทธิภาพ 
7. การประเมินผลการด าเนินงานดา้นกีฬาเพื่อ
สุขภาพไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 

 
3.27 

 
1.12 

 
ปานกลาง 

รวม   3.29       1.06     ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ
สุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นการจดัการ (Management) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีสภาพปัญหามากท่ีสุด  
ได้แก่ การด าเนินงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพขาดความร่วมมือกับทางชมรมกีฬา และฝ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งมีค่าเฉล่ีย 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
อภิปรายผล 

ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจยัพบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  58.7 มี
ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และนนัทนาการนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ตามล าดบั 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัญหาการจัดการกฬีาเพ่ือสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกิจกรรมทางกายของนกัศึกษาใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 1. ดา้นบุคลากร มีสภาพการจดัการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=3.18, S.D.=1.18)  2. ดา้นงบประมาณ มีสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(�̅�𝑥=3.30, S.D.=1.12) 3. ดา้นวสัดุ อุปกรณ์สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก มีสภาพการจดัการอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=3.34, S.D.=1.10) 4. ดา้นการจดัการ มีสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(�̅�𝑥=3.29, S.D.=1.06) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560- 2564)  ท่ี
มุ่งเนน้การสร้างความตระหนกัและการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  การออกก าลงักายและการกีฬาเพื่อ
สุขภาพมากข้ึน รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของการกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นโอกาสและช่วงเวลาอนัดีของประเทศไทยในการก าหนดแนวทาง 
การปฏิรูปการกีฬาของประเทศท่ีชดัเจนเพื่อน าพาใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ซ่ึงสนบัสนุน
หลกัการและเหตุผลดงัท่ี Sukayanudit (1998) กล่าววา่ บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาเอง ไดจ้ดัใหมี้
การส่งเสริมกีฬาในสถาบนัฯ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีแนว
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กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้และเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังานท่ีทนัสมยัมีจ านวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   
 
ตาราง 4  
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพ่ือสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการจัดการ (n=75) 

สภาพปัญหาด้านการจัดการ (Management) ( X ) ( ..DS ) ระดับ 
1. การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพใหก้บั
นกัศึกษาขาดความต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ 

3.25 
 

1.10 
 

ปานกลาง 
 

2. การด าเนินงานดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาดความ
ร่วมมือกบัทางชมรมกีฬา และฝ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.36 
 

1.05 
 

ปานกลาง 
 

3. การใหบ้ริการสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพขาดการ
จดัระบบ 

3.27 
 

1.03 
 

ปานกลาง 
 

4. ขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงานดา้นกีฬา
เพื่อสุขภาพขาดการจดัท าระบบ 

3.32 
 

1.08 
 

ปานกลาง 
 

5. การก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้

3.24 
 

        0.99 
 

ปานกลาง 
 

6. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ  3.35 1.07 ปานกลาง 
ต่างๆท่ีมีบริการในมหาวทิยาลยัราชภฏัไม่มี
ประสิทธิภาพ 
7. การประเมินผลการด าเนินงานดา้นกีฬาเพื่อ
สุขภาพไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 

 
3.27 

 
1.12 

 
ปานกลาง 

รวม   3.29       1.06     ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการจดัการกีฬาเพื่อ
สุขภาพในมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นการจดัการ (Management) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีสภาพปัญหามากท่ีสุด  
ได้แก่ การด าเนินงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพขาดความร่วมมือกับทางชมรมกีฬา และฝ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งมีค่าเฉล่ีย 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
อภิปรายผล 

ข้อมูลทัว่ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจยัพบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

58 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  58.7 มี
ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีงบประมาณดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และนนัทนาการนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท/ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 ตามล าดบั 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพปัญหาการจัดการกฬีาเพ่ือสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการกิจกรรมทางกายของนกัศึกษาใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 1. ดา้นบุคลากร มีสภาพการจดัการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=3.18, S.D.=1.18)  2. ดา้นงบประมาณ มีสภาพการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(�̅�𝑥=3.30, S.D.=1.12) 3. ดา้นวสัดุ อุปกรณ์สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก มีสภาพการจดัการอยูใ่น
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การส่งเสริมกีฬาในสถาบนัฯ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีแนว
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ทางการพฒันากีฬาท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของแต่ ละสถาบนั
ฯ โดยมีหลกัในการพฒันากีฬามหาวทิยาลยัและการส่งเสริมกีฬาไว ้2 แนวทาง คือ กีฬาเพื่อสุขภาพ 
(Sports for health) ท่ีมุ่งหวงัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดร่้วมกิจกรรม ไดอ้อกก าลงักาย ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยั ใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง ร่างกายสมบูรณ์จิตใจแจ่มใสร่าเริงมีความสามคัคีในหมู่คณะอนัเป็น 
ปัจจยัพื้นฐานของมนุษยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันา 
กีฬาของสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ดงัน้ีเพื่อให้นกักีฬาท่ีมีความสามารถท่ีโดด
เด่น ได ้ฝึกซอ้มกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และร่วมแข่งขนัระดบัชาตินานาชาติเพิ่มช่ือเสียงเกียรติยศของ
สถาบนั อุดมศึกษา เป็นความภาคภูมิใจของนิสิตในสถาบนัฯ และบุคลากรของสถาบนัฯ เป็น 
การประกาศศกัด์ิศรี เกียรติคุณของสถาบนัฯ เป็นพื้นฐานในการท่ีจะส่งเสริมนกักีฬาของสถาบนัฯ ท่ี
มีความสามารถพิเศษไดก้า้ว เขา้สู่สังกดัสโมสร สมาคมกีฬาและเป็นตวัแทนของทีมชาติต่อไป 
 
บทสรุป 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฎั 
จ าแนกเป็น 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2) ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 3) หวัหนา้ฝ่าย
กีฬา 4) ผูจ้ดักิจกรรม  5) นกัศึกษา/บุคลากร ควรท่ีจะมีวุฒิการศึกษาในสาขาวชิาพลศึกษา/สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะท าใหก้ารด าเนินการจดัการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัในมหาวทิยาลยัราชภฏั ในดา้น 1. ดา้นบุคลากร  2. ดา้นงบประมาณ 3. ดา้น
วสัดุ อุปกรณ์สถานท่ี และส่ิงอ านวยความ 4. ดา้นการจดัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพท่ี

เหมาะสมในมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อไปได ้
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการท าวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการ

จดัการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีประสิทธิภาพได ้
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และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมดา้นหลกัความรับผดิชอบควรมีความกระตือรือร้นในการแกไ้ข
ปัญหาการปฏิบติังาน  ดา้นหลกันิติธรรมควรมีการด าเนินการใหมี้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดดา้นหลกัการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานและชุมชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นหลกัคุณธรรมควรมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 
ความซ่ือสัตย ์สุจริตบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามทศันคติของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  คือควร
ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกดัมีวนิยั ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน โดยไม่ยดึถือต าแหน่ง
หนา้ท่ี  ควรยอมรับขอ้ผดิพลาดแลว้ และรีบด าเนินการแกไ้ขใหท้นัท่วงที ควรประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผดิชอบต่อประชาชนในการน าปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนไปด าเนินการแกไ้ขอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
 
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล, องคก์ร,  บริหารงาน,  ภาครัฐ 
 
Abstracts 
 The purposes of this research were to study good governance in local administrative 
organization based on the opinions of graduate students at Ubon Ratchathani Rajabhat University 
and to study recommendations on good governance practices based on the attitude of graduate 
students at Ubon Ratchathani Rajabhat University. The samples of this research were 242 graduate 
students. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, and standard deviation. The research results revealed that the good governance 
in the administration of local administrative organizations based on the opinions of the graduate 
students in the Ubon Ratchathani Ratchathani University in principle of transparency aspect, there 
should be description, instruction and suggestion on everything useful to the people who obtain the 

services. The value aspect showed that there should be the effective application of limited 
resources to make the best use of value and benefit to the public. The responsibility aspect showed 
that there should be enthusiasm to resolve operational problems. The rule of law aspects showed 
that there should be the performance to ensure compliance with the rules and regulations strictly. 
The participation aspects showed that there should be an opportunity provided for personnel in the 
organization and community to participate in performance assessment. The ethics aspect showed 
that there should be the operation with integrity, goodness, and faith on the basis of morality and 
ethics. Suggestions on operating according to the principles of good governance based on the 
attitudes of graduate students at Ubon Ratchathani Rajabhat University were as follows: there 
should be an encouragement for personnel to be affiliated with the discipline of holding honesty, 
ethics and professional ethics, and do their duties with fairness, and administer the best benefits to 
the people without sticking in the position and should learn about the problems and then find the 
solutions of the problems in time, should give information to the people to understand about the 
rules. Executives had to have responsibility to the public to solve the problems and needs of the 
people effectively and perfectly.  
 
Keywords: organization, governance, administration, government 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไดใ้ห้
ความส าคญักบัการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นกิจการของภาครัฐโดยไดก้ าหนดในหมวด 4 หนา้ท่ีของ
ชนชาวไทยมาตรา 74 บญัญติัไวว้า่บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการพนกังานลูกจา้งของหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐรัฐวสิาหกิจหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐมีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของ 
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การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนท่ี 3 แนวนโยบายดา้น 
การบริหารราชการแผน่ดินมาตรา 78 บญัญติัไวว้า่รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหาร
ราชการแผน่ดินซ่ึงเป็นการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชเ้พื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน 
การสร้างประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนืหากประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารมากเพียงใดก็จะช่วยใหมี้ 
การตรวจสอบผูบ้ริหารมากข้ึนผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนอีกทั้งยงัเป็นการป้องกนั
นกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมนั้นๆ (Burikul, 2002) 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
ก าหนดใหมี้การบริหารราชการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) กล่าวคือตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐความมีประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบติังานการลดภารกิจ
และยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ินการกระจายอ านาจ
ตดัสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเพื่อเป็นการสร้าง
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการปรับเปล่ียนวถีิทางและวฒันธรรมการท างานอยา่งจริงจงัรวมไปจนถึงมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในเชิงบวกธรรมาภิบาลยิ่งมี
ความส าคญัต่อประเทศไทยมากข้ึนเม่ือผลการจดัล าดบัธรรมาภิบาลในปีพ.ศ. 2543 โดยสถาบนั 
International Institute for Management Development (IMD) ระบุวา่ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลอยูใ่น
ล าดบัท่ี 33 ซ่ึงถือวา่ค่อนขา้งดอ้ย (ล าดบัท่ี 1 หมายถึงดีท่ีสุด) จากทั้งหมด 46 ประเทศในขณะท่ีสถาบนั 
Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) ไดร้ายงานผลการจดัล าดบัธรรมาภิบาลของประเทศไทยวา่มี
คะแนนอยูท่ี่ 2.8 จาก 10 คะแนน (อา้งอิงจากเวบ็ไซดส์ถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย- TDRI 
และโครงการเพื่อการพฒันาแห่งองคก์ารสหประชาชาติ-UNDP : 2545) ดงันั้นรัฐบาลจึงไดส่้งเสริมธรร
มาภิบาลและก าหนดใหธ้รรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติโดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
แห่งชาติเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาธรรมาภิบาลและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุนซ่ึง
เป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมารัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการบริหารราชการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีรายละเอียดส าคญัคือเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอน 
การปฏิบติังานท่ีเกินจ าเป็นมีการปรับปรุงกิจการของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ประเมินผล 
การปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงจดัเป็นกฎหมายท่ีส าคญัท่ีส่งเสริมการจดัการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในการบริหารราชการแผน่ดินในหน่วยงานของรัฐผลจากการล่มสลายของ
เศรษฐกิจไทยเร่ิมตน้เม่ือพ.ศ. 2539 หรือท่ีเรียกวา่ “โรคตม้ย  ากุง้” นั้นเกิดข้ึนจากความเลวร้ายทาง 
การปกครองท่ีประกอบดว้ยการฉ้อราษฎร์บงัหลวงการเอาพรรคพวกเขา้สวมต าแหน่งงานต่างๆการเล่น
พวกสร้างกลุ่มอิทธิพลและการเลือกปฏิบติั การบริหารจดัการท่ีผิดพลาดเช่นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 
การประพฤติปฏิบติัท่ีฟุ่มเฟือยประสิทธิภาพของงานต ่าและปัจจยัน าเขา้พื้นฐานไม่เพียงพอทั้งปัจจยัทาง
กายภาพและทรัพยากรบุคคลทั้งหมดน้ีเป็นผลจากการขาดการปกครองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลทั้งในส่วน
ของรัฐบริษทัธุรกิจเอกชนและองคก์ารมหาชน (Suwanmala, 2003) 
 เม่ือเกิดภาวะวิกฤติดงักล่าวข้ึนท าให้รัฐมีการปฏิรูประบบราชการท่ีมีความลา้สมยัและขาด
ประสิทธิภาพซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศและไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน
และการเปล่ียนแปลงของสังคมโดยรัฐท าการลดขนาดของหน่วยงานราชการและปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อประหยดังบประมาณและใชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดดงันั้นแนว
ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่คือการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัให้เป็น
องคก์รสมยัใหม่ยึดหลกัธรรมาภิบาลโดยปรับเปล่ียนระบบการบริหารจดัการของภาครัฐในดา้นวธีิ 
การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและเนน้ผลงานการปรับลกัษณะการบริหารงานใหเ้ป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบไดแ้ละปรับบทบาทภารกิจและกลยทุธ์โดยให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมแนวคิด 
การบริหารโดยหลกัธรรมาภิบาลจึงเขา้มามีบทบาทต่อหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน 
(Nimitkul, 2000) 
 ปัจจุบนัเร่ืองของหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นหลกัของการบริหารจดัการท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัอนัจะ
เป็นรากฐานในการลดทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีก าลงัแผข่ยายสู่สังคมและยงัเป็นรากฐานของการพฒันาสังคม
ใหเ้ป็นสังคมประชาธิปไตยในอนาคตเพราะประชาธิปไตยตอ้งเร่ิมท่ีชุมชนและประชาชนในชุมชน
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การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนท่ี 3 แนวนโยบายดา้น 
การบริหารราชการแผน่ดินมาตรา 78 บญัญติัไวว้า่รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหาร
ราชการแผน่ดินซ่ึงเป็นการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชเ้พื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน 
การสร้างประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนืหากประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารมากเพียงใดก็จะช่วยใหมี้ 
การตรวจสอบผูบ้ริหารมากข้ึนผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนอีกทั้งยงัเป็นการป้องกนั
นกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมนั้นๆ (Burikul, 2002) 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
ก าหนดใหมี้การบริหารราชการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) กล่าวคือตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐความมีประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบติังานการลดภารกิจ
และยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ินการกระจายอ านาจ
ตดัสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเพื่อเป็นการสร้าง
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการปรับเปล่ียนวถีิทางและวฒันธรรมการท างานอยา่งจริงจงัรวมไปจนถึงมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในเชิงบวกธรรมาภิบาลยิ่งมี
ความส าคญัต่อประเทศไทยมากข้ึนเม่ือผลการจดัล าดบัธรรมาภิบาลในปีพ.ศ. 2543 โดยสถาบนั 
International Institute for Management Development (IMD) ระบุวา่ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลอยูใ่น
ล าดบัท่ี 33 ซ่ึงถือวา่ค่อนขา้งดอ้ย (ล าดบัท่ี 1 หมายถึงดีท่ีสุด) จากทั้งหมด 46 ประเทศในขณะท่ีสถาบนั 
Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) ไดร้ายงานผลการจดัล าดบัธรรมาภิบาลของประเทศไทยวา่มี
คะแนนอยูท่ี่ 2.8 จาก 10 คะแนน (อา้งอิงจากเวบ็ไซดส์ถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย- TDRI 
และโครงการเพื่อการพฒันาแห่งองคก์ารสหประชาชาติ-UNDP : 2545) ดงันั้นรัฐบาลจึงไดส่้งเสริมธรร
มาภิบาลและก าหนดใหธ้รรมาภิบาลเป็นวาระแห่งชาติโดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
แห่งชาติเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาธรรมาภิบาลและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุนซ่ึง
เป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมารัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์
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และการเปล่ียนแปลงของสังคมโดยรัฐท าการลดขนาดของหน่วยงานราชการและปรับปรุงใหมี้
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ทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่คือการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัให้เป็น
องคก์รสมยัใหม่ยึดหลกัธรรมาภิบาลโดยปรับเปล่ียนระบบการบริหารจดัการของภาครัฐในดา้นวธีิ 
การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและเนน้ผลงานการปรับลกัษณะการบริหารงานใหเ้ป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบไดแ้ละปรับบทบาทภารกิจและกลยทุธ์โดยให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมแนวคิด 
การบริหารโดยหลกัธรรมาภิบาลจึงเขา้มามีบทบาทต่อหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน 
(Nimitkul, 2000) 
 ปัจจุบนัเร่ืองของหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นหลกัของการบริหารจดัการท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัอนัจะ
เป็นรากฐานในการลดทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีก าลงัแผข่ยายสู่สังคมและยงัเป็นรากฐานของการพฒันาสังคม
ใหเ้ป็นสังคมประชาธิปไตยในอนาคตเพราะประชาธิปไตยตอ้งเร่ิมท่ีชุมชนและประชาชนในชุมชน
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รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐมีการพฒันาดา้นหลกัธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งหวงัใหส้ามารถปฏิบติั
ภารกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตวักนัของประชาชน 
การลดทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสถูกตอ้งตามระเบียบเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
ประชาชนจึงมีส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัใหก้ารพฒันา เป็นไปตามท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจไวล้ด
ช่องวา่งในการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อท่ีจะน าขอ้มูล
จากการศึกษาไปใชเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงการบริหารงานองคก์รใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นการสร้างเสริมภาพลกัษณ์องคก์รภาครัฐดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 2.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัอย่าง คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970 : 
107) จ านวนทั้งส้ิน  242 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 
 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทศันคติของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ไดแ้ก่หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส
หลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบหลกัความคุม้ค่า  
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ท าการวจิยัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนกนัยายน  2560 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดท้ราบถึงธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามทศันคติของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 2.ได้ทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลตามทศันคติของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากร  คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  จ  านวน  644  คน 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัอยา่ง คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970 : 
107)  ไดจ้  านวนทั้งส้ิน  242 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงมี  3  ตอน  
ดงัน้ี 
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รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐมีการพฒันาดา้นหลกัธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งหวงัใหส้ามารถปฏิบติั
ภารกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตวักนัของประชาชน 
การลดทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสถูกตอ้งตามระเบียบเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
ประชาชนจึงมีส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัใหก้ารพฒันา เป็นไปตามท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจไวล้ด
ช่องวา่งในการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อท่ีจะน าขอ้มูล
จากการศึกษาไปใชเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงการบริหารงานองคก์รใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นการสร้างเสริมภาพลกัษณ์องคก์รภาครัฐดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 2.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัอย่าง คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970 : 
107) จ านวนทั้งส้ิน  242 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 
 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทศันคติของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ไดแ้ก่หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส
หลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบหลกัความคุม้ค่า  
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ท าการวจิยัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนกนัยายน  2560 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดท้ราบถึงธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามทศันคติของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 2.ได้ทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลตามทศันคติของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากร  คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  จ  านวน  644  คน 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัอยา่ง คือ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970 : 
107)  ไดจ้  านวนทั้งส้ิน  242 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงมี  3  ตอน  
ดงัน้ี 
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  ตอนท่ี  1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  ตอนท่ี  3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติ
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา บทความ และส่ิงตีพิมพ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการวิจยัและสร้างค าถาม   
  2. น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3ท่าน  ตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา 
  3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
เสนอแนะ  
  4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยไปใชใ้นการวิจยั เพื่อเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยัไดป้ระชุมทีมงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเพื่อเก็บขอ้มูลในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี 
  2.  เก็บแบบสอบถามคืนโดยผูว้ิจ ัยและทีมงานเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและ
บางส่วนขอความร่วมมือให้ผูต้อบแบบสอบถามน าส่งดว้ยตนเอง 

  3. ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวผู้ว้ิจยัจดัส่งแบบสอบถาม
ไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ ้ าอีกคร้ัง 
  4.น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีรับคืนมา และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติ และเสนอค่าสถิติเป็น
ตอนๆ ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัทัว่ไปได้แก่เพศอายุอาชีพคณะท่ีสังกดัใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
   ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ขอ้มูลธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  น ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมทั้งฉบบัเพื่อใชใ้น
การประเมินค่าและแปลความหมายของคะแนน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติ
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมทั้งฉบบัเพื่อใชใ้นการประเมินค่าและแปลความหมายของ
คะแนน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2. ท าการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  3. เกณฑก์ารให้คะแนนระดบัแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5ระดบั 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จากนั้นน าค่าท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ียและดูการกระจายของขอ้มูล โดยใช้สถิติ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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  ตอนท่ี  1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  ตอนท่ี  3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติ
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา บทความ และส่ิงตีพิมพ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการวิจยัและสร้างค าถาม   
  2. น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3ท่าน  ตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา 
  3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
เสนอแนะ  
  4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยไปใชใ้นการวิจยั เพื่อเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยัไดป้ระชุมทีมงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเพื่อเก็บขอ้มูลในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี 
  2.  เก็บแบบสอบถามคืนโดยผูว้ิจ ัยและทีมงานเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและ
บางส่วนขอความร่วมมือให้ผูต้อบแบบสอบถามน าส่งดว้ยตนเอง 

  3. ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวผู้ว้ิจยัจดัส่งแบบสอบถาม
ไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ ้ าอีกคร้ัง 
  4.น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีรับคืนมา และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติ และเสนอค่าสถิติเป็น
ตอนๆ ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัทัว่ไปได้แก่เพศอายุอาชีพคณะท่ีสังกดัใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
   ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ขอ้มูลธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  น ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมทั้งฉบบัเพื่อใชใ้น
การประเมินค่าและแปลความหมายของคะแนน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติ
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมทั้งฉบบัเพื่อใชใ้นการประเมินค่าและแปลความหมายของ
คะแนน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2. ท าการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  3. เกณฑก์ารให้คะแนนระดบัแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5ระดบั 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จากนั้นน าค่าท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ียและดูการกระจายของขอ้มูล โดยใช้สถิติ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
  1.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ความถ่ี  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. การวิเคราะห์ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของ
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีสถิติท่ีใช้ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.45อาย3ุ0 – 39 
ปี  คิดเป็นร้อยละ 64.46 อาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ 59.09 มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 51.65 ส่วนใหญ่สังกดัคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.24 
 2.  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.89เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นหลกัความโปร่งใสค่าเฉล่ีย  
4.22 ดา้นหลกัความคุม้ค่าค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นหลกัความรับผิดชอบค่าเฉล่ีย 3.95ดา้นหลกันิติธรรม
ค่าเฉล่ีย  3.89 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมค่าเฉล่ีย  3.70 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือดา้นหลกัคุณธรรม
ค่าเฉล่ีย  3.52 ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถสรุปในรายดา้นไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่อธิบาย ช้ีแจงและเสนอแนะในทุกเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการค่าเฉล่ีย 4.79 การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ผลการด าเนินงาน/

โครงการให้ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมาค่าเฉล่ีย 4.23 และเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้/ส่วนร่วมในการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.19 
  2.2   ดา้นหลกัความคุม้ค่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกคือ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมค่าเฉล่ีย4.53 ประชาชนไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีตามโครงการต่าง ๆ 
ขององคก์รภาครัฐ ค่าเฉล่ีย 4.37 และการควบคุมการใชท้รัพยากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมค่าเฉล่ีย 4.27 
  2.3  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่ความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา
การปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.16 การยอมรับผลการกระท าเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.09  
และติดตามและเอาใจใส่ต่อผูท่ี้มารับบริการอยา่งสม ่าเสมอค่าเฉล่ีย 4.01 
  2.4   ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่การด าเนินการใหมี้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดค่าเฉล่ีย 4.12กฎหมายท่ีใชใ้นงานองคก์รภาครัฐ มีความทนัสมยัเป็นธรรม
ค่าเฉล่ีย 4.07และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์รภาครัฐเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของประชาชน
ค่าเฉล่ีย  3.97 
  2.5  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานและชุมชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.06 มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ประชาชนไดมี้ขอ้เสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นค่าเฉล่ีย 3.92 และมีช่องทางรับฟังเร่ือง
ร้องเรียนและความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับความคิดเห็นค่าเฉล่ีย 3.90 
  2.6  ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตบน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมค่าเฉล่ีย 4.84 การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
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 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
  1.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ความถ่ี  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. การวิเคราะห์ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของ
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีสถิติท่ีใช้ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.45อาย3ุ0 – 39 
ปี  คิดเป็นร้อยละ 64.46 อาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ 59.09 มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 51.65 ส่วนใหญ่สังกดัคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.24 
 2.  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.89เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นหลกัความโปร่งใสค่าเฉล่ีย  
4.22 ดา้นหลกัความคุม้ค่าค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นหลกัความรับผิดชอบค่าเฉล่ีย 3.95ดา้นหลกันิติธรรม
ค่าเฉล่ีย  3.89 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมค่าเฉล่ีย  3.70 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือดา้นหลกัคุณธรรม
ค่าเฉล่ีย  3.52 ตามล าดบั  ซ่ึงสามารถสรุปในรายดา้นไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่อธิบาย ช้ีแจงและเสนอแนะในทุกเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการค่าเฉล่ีย 4.79 การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ผลการด าเนินงาน/

โครงการให้ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมาค่าเฉล่ีย 4.23 และเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้/ส่วนร่วมในการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.19 
  2.2   ดา้นหลกัความคุม้ค่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกคือ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมค่าเฉล่ีย4.53 ประชาชนไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีตามโครงการต่าง ๆ 
ขององคก์รภาครัฐ ค่าเฉล่ีย 4.37 และการควบคุมการใชท้รัพยากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมค่าเฉล่ีย 4.27 
  2.3  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่ความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา
การปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.16 การยอมรับผลการกระท าเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.09  
และติดตามและเอาใจใส่ต่อผูท่ี้มารับบริการอยา่งสม ่าเสมอค่าเฉล่ีย 4.01 
  2.4   ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่การด าเนินการใหมี้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดค่าเฉล่ีย 4.12กฎหมายท่ีใชใ้นงานองคก์รภาครัฐ มีความทนัสมยัเป็นธรรม
ค่าเฉล่ีย 4.07และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์รภาครัฐเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของประชาชน
ค่าเฉล่ีย  3.97 
  2.5  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานและชุมชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานค่าเฉล่ีย 4.06 มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ประชาชนไดมี้ขอ้เสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นค่าเฉล่ีย 3.92 และมีช่องทางรับฟังเร่ือง
ร้องเรียนและความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับความคิดเห็นค่าเฉล่ีย 3.90 
  2.6  ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกพบวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตบน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมค่าเฉล่ีย 4.84 การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
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ส่วนรวมเป็นหลกั  ค่าเฉล่ีย 3.82 และ การปฏิบติัหนา้ท่ีตรงต่อเวลาท าใหป้ระชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
ไดรั้บความสะดวกค่าเฉล่ีย 3.67 
 2. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  คือส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกดัมีวนิยั ยึดมัน่ใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรมบริหารงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน โดยไม่ยดึถือต าแหน่งหนา้ท่ี
ควรยอมรับขอ้ผิดพลาดแลว้ และรีบด าเนินการแกไ้ขใหท้นัท่วงทีควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้
เขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผดิชอบต่อประชาชนในการน าปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนไปด าเนินการแกไ้ขอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีสามารถน าผลมาอภิปรายได ้ ดงัน้ี 
 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี สามารถน าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดมาอภิปรายผล คือ 
ดา้นหลกันิติธรรมเจา้หนา้ท่ีองคก์รภาครัฐแจง้หลกักฎหมายและแนะน าประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
องคก์รภาครัฐถือไดว้า่มีความใกลชิ้ดประชาชนจึงการถ่ายทอดขอ้มูลดา้นกฎระเบียบใหป้ระชาชนได้
รับรู้และตอ้งด าเนินงานอยา่งเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบติั ดา้นหลกัคุณธรรมปฏิบติังานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีผลประโยชน์ดา้นการเงินท่ีขดัต่อการปฏิบติังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากองคก์รภาครัฐ
ส่วนมากมุ่งเนน้การจดัองคก์รใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและมีการสั่งการตาม 
สายงานอยา่งเป็นระบบเพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวด้า้นหลกัความโปร่งใส  
มีการส าเนาเอกสารในการปฏิบติังานมอบใหแ้ก่ประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ ทั้งน้ีการวธีิ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆและปิดประกาศกฎหมายระเบียบค าสั่งใหป้ระชาชนรับทราบแต่อาจยงัไม่ทัว่ถึง
และสม ่าเสมอ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมภาครัฐ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน 

การปฏิบติังานขององคก์รภาครัฐ  ทั้งน้ีการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยมีการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเอกสารส าคญัจึงยากท่ีจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด การปฏิบติังานภายในองคก์ร
ภาครัฐอ านาจสั่งการจะอยูท่ี่ผูบ้ริหารสูงสุด  ท าใหไ้ม่เกิดการริเร่ิมความคิดสร้างสรรคท่ี์จะท าให้ 
การด าเนินงานขององคก์รมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ดา้นหลกัความคุม้ค่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานมีการให้บริการประชาชนอยา่ง
เต็มความสามารถมีการรณรงคใ์หบุ้คลากรในหน่วยงานในการใชท้รัพยากรใหใ้ชท้รัพยากรอยา่ง
ประหยดัเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Chawong, 2011) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวจิยัพบวา่  ผลการวจิยัพบวา่สภาพการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงินและการคลงัและดา้นการบริการ
ประชาชนตามล าดบัปัญหาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
สูดคือดา้นการบริหารจดัการรองลงมาไดแ้ก่ดา้นงานบุคคลและกิจการสภาอยูใ่นระดบัปานกลางและ
ดา้นการเงินและการคลงัตามล าดบัความตอ้งการของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดไดแ้ก่ดา้นการเงินและการคลงัรองลงมาไดแ้ก่ดา้นงานบุคคลและ
กิจการสภาดา้นการบริหารจดัการและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดไดแ้ก่ดา้นการบริการประชาชนตามล าดบั 
แนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชรผลการวจิยัพบวา่ดา้นการบริหารจดัการตอ้งการใหมี้เวทีประชาคมพบปัญหา 
ความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัน าโครงการเขา้แผนพฒันา 3 ปีน าโครงเขา้แผนปฏิบติังานน าปัญหา
ความตอ้งการซ่ึงเป็นโครงการเขา้ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการด าเนินงานตาม
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีดา้นงานบุคคลและกิจการสภาพตอ้งการใหมี้การก าหนด
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ส่วนรวมเป็นหลกั  ค่าเฉล่ีย 3.82 และ การปฏิบติัหนา้ท่ีตรงต่อเวลาท าใหป้ระชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
ไดรั้บความสะดวกค่าเฉล่ีย 3.67 
 2. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามทศันคติของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  คือส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกดัมีวนิยั ยึดมัน่ใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรมบริหารงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน โดยไม่ยดึถือต าแหน่งหนา้ท่ี
ควรยอมรับขอ้ผิดพลาดแลว้ และรีบด าเนินการแกไ้ขใหท้นัท่วงทีควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้
เขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผดิชอบต่อประชาชนในการน าปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนไปด าเนินการแกไ้ขอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีสามารถน าผลมาอภิปรายได ้ ดงัน้ี 
 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคก์รภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี สามารถน าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดมาอภิปรายผล คือ 
ดา้นหลกันิติธรรมเจา้หนา้ท่ีองคก์รภาครัฐแจง้หลกักฎหมายและแนะน าประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
องคก์รภาครัฐถือไดว้า่มีความใกลชิ้ดประชาชนจึงการถ่ายทอดขอ้มูลดา้นกฎระเบียบใหป้ระชาชนได้
รับรู้และตอ้งด าเนินงานอยา่งเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบติั ดา้นหลกัคุณธรรมปฏิบติังานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีผลประโยชน์ดา้นการเงินท่ีขดัต่อการปฏิบติังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากองคก์รภาครัฐ
ส่วนมากมุ่งเนน้การจดัองคก์รใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและมีการสั่งการตาม 
สายงานอยา่งเป็นระบบเพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวด้า้นหลกัความโปร่งใส  
มีการส าเนาเอกสารในการปฏิบติังานมอบใหแ้ก่ประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ ทั้งน้ีการวธีิ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆและปิดประกาศกฎหมายระเบียบค าสั่งใหป้ระชาชนรับทราบแต่อาจยงัไม่ทัว่ถึง
และสม ่าเสมอ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมภาครัฐ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน 

การปฏิบติังานขององคก์รภาครัฐ  ทั้งน้ีการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยมีการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเอกสารส าคญัจึงยากท่ีจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด การปฏิบติังานภายในองคก์ร
ภาครัฐอ านาจสั่งการจะอยูท่ี่ผูบ้ริหารสูงสุด  ท าใหไ้ม่เกิดการริเร่ิมความคิดสร้างสรรคท่ี์จะท าให้ 
การด าเนินงานขององคก์รมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ดา้นหลกัความคุม้ค่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานมีการให้บริการประชาชนอยา่ง
เต็มความสามารถมีการรณรงคใ์หบุ้คลากรในหน่วยงานในการใชท้รัพยากรใหใ้ชท้รัพยากรอยา่ง
ประหยดัเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Chawong, 2011) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวจิยัพบวา่  ผลการวจิยัพบวา่สภาพการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงินและการคลงัและดา้นการบริการ
ประชาชนตามล าดบัปัญหาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
สูดคือดา้นการบริหารจดัการรองลงมาไดแ้ก่ดา้นงานบุคคลและกิจการสภาอยูใ่นระดบัปานกลางและ
ดา้นการเงินและการคลงัตามล าดบัความตอ้งการของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงามจงัหวดัก าแพงเพชรอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดไดแ้ก่ดา้นการเงินและการคลงัรองลงมาไดแ้ก่ดา้นงานบุคคลและ
กิจการสภาดา้นการบริหารจดัการและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดไดแ้ก่ดา้นการบริการประชาชนตามล าดบั 
แนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชรผลการวจิยัพบวา่ดา้นการบริหารจดัการตอ้งการใหมี้เวทีประชาคมพบปัญหา 
ความตอ้งการตามล าดบัความส าคญัน าโครงการเขา้แผนพฒันา 3 ปีน าโครงเขา้แผนปฏิบติังานน าปัญหา
ความตอ้งการซ่ึงเป็นโครงการเขา้ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการด าเนินงานตาม
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีดา้นงานบุคคลและกิจการสภาพตอ้งการใหมี้การก าหนด
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นโยบายการบริการอยา่งต่อเน่ืองปฏิบติังานบริการแลว้เสร็จตามหว้งระยะเวลาและระเบียบท่ีก าหนด
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการอยา่งต่อเน่ืองคน้หาวิธีการรูปแบบการท างานแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งต่อเน่ืองปรับปรุงวธีิการท างานอยา่งสม ่าเสมอดา้นการเงิน
และการคลงัใหมี้การพิจารณาตามล าดบัความส าคญัของปัญหาปฏิบติักบัทุกคนดว้ยความเสมอภาคเท่า
เทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายดา้นการบริการประชาชนใหมี้การใชง้บประมาณนอ้ย
ท่ีสุดแต่เกิดประโยชน์และเกิดความคุม้ค่าแก่ประชาชนมากท่ีสุดควรใชส่ิ้งของหรือวสัดุท่ีสามารถ
ทดแทนกนัไดโ้ดยเป็นไปดว้ยความประหยดัและคุม้ค่ามากท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
(Visetwan, 2011) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอกอ าเภอธวชับุรีจงัหวดั
ร้อยเอด็และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอกอ าเภอธวชับุรีจงัหวดัร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบวา่ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองพอกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นหลกัความโปร่งใสอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดส่วนดา้นหลกันิติธรรมดา้นหลกัคุณธรรมดา้นหลกัความรับผดิชอบดา้นหลกั 
ความคุม้ค่าอยูใ่นระดบัมากและดา้นหลกัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลางผลการศึกษาขอ้เสนอแนะ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอกโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพบวา่ดา้นหลกันิติธรรมมีการใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายจดัตั้ง
และกฎหมายอ่ืนๆในการน ามาก าหนดเป็นนโยบายขององคก์รและมีการตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมาบงัคบัใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอกอยา่งถูกตอ้งและรัดกุมดา้นหลกั
คุณธรรมไดบ้ริหารงานโดยการจดักิจกรรมต่างๆและใหค้วามเคารพในสิทธิความเสมอภาคของทุกคน
ในต าบลหนองพอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมพร้อมท่ีจะใหบ้ริการประชาชนทุกคนท่ีเดือดร้อนโดยท่ี
ไม่มีการเลือกปฏิบติัและปฏิบติังานโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนดา้น
หลกัความโปร่งใสไดบ้ริหารงานโดยการแต่งตั้งตวัแทนประชาชนหรือคณะกรรมการหมู่บา้นให้เขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัซ้ือ/จดัจา้งตรวจงานจา้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ 

การบริหารงานไดเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดด้า้นหลกัการมีส่วนร่วมไดใ้หป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานการจดัท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆแผนพฒันาต าบลและขอ้บญัญติั
งบประมาณดา้นหลกัความรับผดิชอบไดก้ารบริหารงานโดยการตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลอยา่งเคร่งครัดค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อประชาชนใส่ใจต่อปัญหาของ
ชุมชนและมีความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและดา้นหลกั 
ความคุม้ค่าไดบ้ริหารงานโดยมีการใชท้รัพยากร/งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
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นโยบายการบริการอยา่งต่อเน่ืองปฏิบติังานบริการแลว้เสร็จตามหว้งระยะเวลาและระเบียบท่ีก าหนด
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการอยา่งต่อเน่ืองคน้หาวิธีการรูปแบบการท างานแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งต่อเน่ืองปรับปรุงวธีิการท างานอยา่งสม ่าเสมอดา้นการเงิน
และการคลงัใหมี้การพิจารณาตามล าดบัความส าคญัของปัญหาปฏิบติักบัทุกคนดว้ยความเสมอภาคเท่า
เทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายดา้นการบริการประชาชนใหมี้การใชง้บประมาณนอ้ย
ท่ีสุดแต่เกิดประโยชน์และเกิดความคุม้ค่าแก่ประชาชนมากท่ีสุดควรใชส่ิ้งของหรือวสัดุท่ีสามารถ
ทดแทนกนัไดโ้ดยเป็นไปดว้ยความประหยดัและคุม้ค่ามากท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
(Visetwan, 2011) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอกอ าเภอธวชับุรีจงัหวดั
ร้อยเอด็และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อการพฒันาสังคมของ
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อทิธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
ของเทศบาลต าบลในจังหวดัสกลนคร 
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1สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 Public Administration Program, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิผลการบริหารงาน 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงาน 3) หาแนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็น
พนกังานเทศบาลต าบลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จ  านวน 334 คน 
จากจ านวนประชากร 2007 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยวธีิการแบบขั้นตอน (Stepwise) ก าหนดระดบัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดั
สกลนครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นหลกันิติธรรม ( X = 3.73) รองลงมาคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม       ( X = 3.71) ดา้น
หลกัความโปร่งใส ( X = 3.64)ดา้นหลกัความคุม้ค่า ( X = 3.63)ดา้นหลกัความรับผดิชอบ   ( X = 
3.60 )และ ดา้นหลกัคุณธรรม( X = 3.49)  2)ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดัสกลนครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีประสิทธิผล
การบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
( X = 3.66) รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาองคก์าร ( X = 3.65) ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติั
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ราชการ ( X = 3.61) และดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ ( X = 3.60) 3. วเิคราะห์อิทธิพล
ของการบริหารงานตามหลกั      ธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลใน
จงัหวดัสกลนคร พบวา่ปัจจยับางประการของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 5 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความคุม้ค่า มีค่า
สัมประสิทธ์ิมากท่ีสุดเท่ากบั 0.55 รองลงมาคือ ดา้นหลกัความรับผดิชอบ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
0.16 ดา้นหลกัคุณธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.14 ดา้นความโปร่งใส มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
0.10 และดา้นหลกัการมีส่วนร่วมมีค่าสัมประสิทธ์ินอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.09 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ หรือ ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) 
เท่ากบั 0.88 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์เท่ากบั 0.94 และ 4. แนวทางการ
พฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมีจ านวน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัคุณธรรม 2) ดา้นหลกั
ความรับผดิชอบ และ 3) ดา้นหลกัความคุม้ค่า 

 
ค าส าคัญ: อิทธิพล, ธรรมาภิบาล, ประสิทธิผล   
 
Abstract 

The objective of this study were to 1)investigate a degree of good governance based on 
administration and administrative effectiveness, 2)examine the influence of good governance 
based administration on administrative effectiveness, and 3) suggest a way to development of good 
governance based administration on administrative effectiveness of sub-district municipalities in 
Sakon Nakhon province. A sample used in study was 334 employees of 65 sub-district 
municipalities in Sakon Nakhon province. The instrument used in data collection was a 
questionnaire; and statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and stepwise multiple regression analysis. The statistical significance was determined at 
the .05 level. 

Findings of the study were as follows: 1) The overall administration based on the 
principles of good governance of sub-district municipalities in Sakon Nakhon province was at high 

 
 

level ( X = 3.64). Considering as each aspect, the aspect that gained the highest mean score was 
the rule of law principle ( X = 3.73), followed by the participation principle aspect ( X = 3.71), the 
transparency principle aspect ( X = 3.64), the value-for- money principle aspect ( X = 3.63), the 
accountability principle aspect ( X = 3.60), and the morality principle aspect ( X = 3.49), 
respectively. 2) The administrative effectiveness of sub-district municipalities in Sakon Nakhon 
province as a whole was at high level ( X = 3.63). Considering as each aspect, all the aspects of 
administrative effectiveness were at high level. The aspect that gained the highest mean score was 
of service quality ( X = 3.66), followed by the aspects of organizational development ( X = 3.65), 
official practice efficiency ( X = 3.61), and effectiveness based on the official practice plan ( X = 
3.60), respectively. 3) The analysis of influence of good governance based administration on 
administrative effectiveness of sub-district municipalities in Sakon Nakhon province found that 
some factors of good governance based administration which had significant influence on 
administrative effectiveness at the .05 level were those concerning 5 aspects of principles of good 
governance based administration as arranged in the following descending order: the value-for-
money  principle aspect which had the highest co-efficient of 0.55, followed by the accountability 
principle aspect which had a coefficient of 0.16, the morality principle aspect which had a 
coefficient of 0.14, the transparency principle aspect which had a coefficient of 0.10, and the 
participation principle aspect which had the lowest coefficient of 0.09, respectively. The multiple 
correlation coefficient of all the independent variables was able to explain the variance of the 
dependent variable (R2) with a value of 0.88 and able to make a prediction of the equation value by 
analysis equal to 0.94, and 4.Guidelines for developing the good governance based administration 
consist of 3 aspects: 1) morality principle aspect, 2) accountability principle aspect, and 3) value-
for-money principle aspect. 

 
Keywords: influence, good governance, effectiveness 
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บทน า 
การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานการพฒันาประเทศ มี

ความส าคญัต่อการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมี
ปัญหาสังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ท าใหรั้ฐบาลในหลาย
ประเทศไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจจากส่วนกลาง มาสู่การปกครองแบบ
การกระจายอ านาจมากข้ึน เพื่อใหสิ้ทธิแก่ชุมชนในการตดัสินใจด าเนินภารกิจของทอ้งถ่ิน และถือ
เป็นสถาบนัฝึกปฏิบติัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Phuangngam, 2007 : 11) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการกระจายอ านาจในการสนอง
ความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน มีการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และการให้บริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน การบริหารของรัฐลงสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายใหส่้วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า โดยมุ่งสร้างองคก์รใหเ้ป็นไปตาม
หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการใหบ้ริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Phuangngam, 2009 : 427-428) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามแนวทาง
และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้พื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย แนวทางการบริหารราชการ
เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า ลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมตนเอง (Sudharmpaeng, 2012 : 2) 

ตามหลกัการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบของเทศบาล มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดมา
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีท าให ้
การปกครองทอ้งถ่ินไม่สามารถอ านวยประโยชน์ใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามวตัถุประสงคใ์น
การปกครองประเทศ โดยเฉพาะวตัถุประสงคห์ลกัในการปกครองทอ้งถ่ินคือ การใหป้ระชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง โดยมีตวัแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนท่ี

 
 

ท าหนา้แทนประชาชนในการบริหารเทศบาล ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดีไว ้6 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้า่ “การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี” (Department of Local Administration, 2003) 

เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารสอดส่องและ
เสนอแนะการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจงัหวดัเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั (ก.ธ.จ.) ซ่ึงมีบทบาทในการเผยแพร่ผล 
การปฏิบติัหนา้ท่ีต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร  จึงท าให้เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร   
ตอ้งมีการบริหารงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ตามขอ้กฎหมาย  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร เพื่อใหท้ราบแนวทางใน 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงและสอดคลอ้งกบันโยบายทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิด 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
สกลนคร การตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยชดัเจนต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
3. เพื่อหาแนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
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บทน า 
การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานการพฒันาประเทศ มี

ความส าคญัต่อการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมี
ปัญหาสังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ท าใหรั้ฐบาลในหลาย
ประเทศไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจจากส่วนกลาง มาสู่การปกครองแบบ
การกระจายอ านาจมากข้ึน เพื่อใหสิ้ทธิแก่ชุมชนในการตดัสินใจด าเนินภารกิจของทอ้งถ่ิน และถือ
เป็นสถาบนัฝึกปฏิบติัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Phuangngam, 2007 : 11) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการกระจายอ านาจในการสนอง
ความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน มีการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และการให้บริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน การบริหารของรัฐลงสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายใหส่้วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า โดยมุ่งสร้างองคก์รใหเ้ป็นไปตาม
หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการใหบ้ริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Phuangngam, 2009 : 427-428) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามแนวทาง
และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้พื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย แนวทางการบริหารราชการ
เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า ลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมตนเอง (Sudharmpaeng, 2012 : 2) 

ตามหลกัการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบของเทศบาล มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดมา
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีท าให ้
การปกครองทอ้งถ่ินไม่สามารถอ านวยประโยชน์ใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามวตัถุประสงคใ์น
การปกครองประเทศ โดยเฉพาะวตัถุประสงคห์ลกัในการปกครองทอ้งถ่ินคือ การใหป้ระชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง โดยมีตวัแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนท่ี

 
 

ท าหนา้แทนประชาชนในการบริหารเทศบาล ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดีไว ้6 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้า่ “การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี” (Department of Local Administration, 2003) 

เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารสอดส่องและ
เสนอแนะการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจงัหวดัเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั (ก.ธ.จ.) ซ่ึงมีบทบาทในการเผยแพร่ผล 
การปฏิบติัหนา้ท่ีต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร  จึงท าให้เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร   
ตอ้งมีการบริหารงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ตามขอ้กฎหมาย  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร เพื่อใหท้ราบแนวทางใน 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงและสอดคลอ้งกบันโยบายทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิด 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
สกลนคร การตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยชดัเจนต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
3. เพื่อหาแนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
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วธีิการวจัิย 
1. ประชากรในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดั

สกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จ านวน 2007 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบล
ในเขตจงัหวดัสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จ านวน 334 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้  านวณตามสูตร
ของ Yamane (1973: 127) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนได้
ร้อยละ 5 และด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบเทียบสัดส่วน (Proportional Sampling) และการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามล าดบั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้จิยัได้
จดัท าข้ึนจากกรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมมาจากหนงัสือวทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ีคือ ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานเทศบาลต าบล
ในเขตจงัหวดัสกลนคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์
การท างาน และสถานะ ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที ่2 ความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร 6 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  ตอนที ่3 เป็นความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร จ านวน 4  ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติัราชการ และดา้นการพฒันาองคก์าร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และตอนที ่4 เป็นค าถามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและเสริมสร้างการบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงาน ของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โครงสร้างรูปแบบ และขอ้
ค าถามไดค้่า IOC=1 แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งในเขตจงัหวดันครพนม จ านวน 30 ฉบบั น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าแลว้ มา

 
 

วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งน้ีท าการวเิคราะห์แบบสอบถามดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .953 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการทางสถิติ และดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

4. สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดย
ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวจัิย 

จากการวิจัยอิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนครพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง 
จ านวน 334 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.89 มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 47.31 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.19 มีรายไดต่้อเดือน 
ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.43 และมีประสบการณ์การท างาน 6 – 10 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.32 

2. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้น
หลกันิติธรรม ( X  = 3.73) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ( X  = 3.71) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก ดา้นหลกัความ
โปร่งใส มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) ดา้น
หลกัความรับผดิชอบ มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.60) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ( X  = 3.49) มีการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง 
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วธีิการวจัิย 
1. ประชากรในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดั

สกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จ านวน 2007 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบล
ในเขตจงัหวดัสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จ านวน 334 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้  านวณตามสูตร
ของ Yamane (1973: 127) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนได้
ร้อยละ 5 และด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบเทียบสัดส่วน (Proportional Sampling) และการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามล าดบั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้จิยัได้
จดัท าข้ึนจากกรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมมาจากหนงัสือวทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ีคือ ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานเทศบาลต าบล
ในเขตจงัหวดัสกลนคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์
การท างาน และสถานะ ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที ่2 ความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร 6 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  ตอนที ่3 เป็นความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร จ านวน 4  ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติัราชการ และดา้นการพฒันาองคก์าร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และตอนที ่4 เป็นค าถามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและเสริมสร้างการบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงาน ของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โครงสร้างรูปแบบ และขอ้
ค าถามไดค้่า IOC=1 แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งในเขตจงัหวดันครพนม จ านวน 30 ฉบบั น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าแลว้ มา

 
 

วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งน้ีท าการวเิคราะห์แบบสอบถามดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .953 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการทางสถิติ และดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

4. สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดย
ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
 
ผลการวจัิย 

จากการวิจัยอิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนครพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง 
จ านวน 334 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.89 มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 47.31 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.19 มีรายไดต่้อเดือน 
ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.43 และมีประสบการณ์การท างาน 6 – 10 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.32 

2. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้น
หลกันิติธรรม ( X  = 3.73) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ( X  = 3.71) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก ดา้นหลกัความ
โปร่งใส มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) ดา้น
หลกัความรับผดิชอบ มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.60) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ( X  = 3.49) มีการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง 
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3. ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร  ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ( X  = 3.66) รองลงมาคือ ดา้นการ
พฒันาองคก์าร ( X  = 3.65) ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ มีประสิทธิผลการบริหารงาน
อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.61) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบติั
ราชการ ( X  = 3.60)  

4. อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .939 และยงัพบวา่ อิทธิพลของ 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ไดร้้อยละ 88.20 ส่วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปร
อ่ืน ๆ 

5. แนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร สรุปไดว้า่แนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
จ านวน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัคุณธรรม 2) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และ3) ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
และแนวทางพฒันาประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร 
จ านวน 2 ดา้น คือ 1) ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ และ 2) ดา้นประสิทธิภาพของ 
การปฏิบติัราชการ 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดัสกลนครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นหลกันิติธรรม ( X  = 3.73) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน 
ระดบัมาก รองลงมาคือดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( X  = 3.71) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นหลกัคุณธรรม ( X  = 3.49) มีการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง โดยดา้นหลกันิติธรรม ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มี 

 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก ทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เทศบาลฯ 
ไดป้รับลดขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารบริการแก่ประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย รองลงมาคือ เทศบาลฯ ไดมี้การด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนของศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
เทศบาลฯบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นหลกัคุณธรรม มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เทศบาลฯ บริหารงานโดยมุ่งประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นส าคญั มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก รองลงมาคือ 
เทศบาลฯบริหารงานโดยยดึหลกัความถูกตอ้งและเท่ียงธรรมมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการบริหารงานของเทศบาลฯปราศจากการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง  

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Udchachon, et.al (2015) ไดท้  าการศึกษา 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบา้นฝาง 
อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชห้ลกั 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( =3.91) เม่ือ
พิจารณารายวธีิพบวา่ หลกันิติธรรม ( =4.07) หลกัคุณธรรม ( =4.02) หลกัความโปร่งใส (
=3.85) หลกัการมีส่วนร่วม ( =4.05) หลกัความรับผดิชอบ (  =3.63) และหลกัความคุม้ค่า (
=3.84) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากตามล าดบั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee 
(2015) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
องคก์ารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ระดบั
ค่าเฉล่ียของธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคเหนือมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thiannan, (2013) ไดท้  าการศึกษาการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอ
เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดสรุปไดว้า่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผล 
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3. ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร  ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ( X  = 3.66) รองลงมาคือ ดา้นการ
พฒันาองคก์าร ( X  = 3.65) ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ มีประสิทธิผลการบริหารงาน
อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.61) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบติั
ราชการ ( X  = 3.60)  

4. อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .939 และยงัพบวา่ อิทธิพลของ 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ไดร้้อยละ 88.20 ส่วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปร
อ่ืน ๆ 

5. แนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร สรุปไดว้า่แนวทางพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
จ านวน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัคุณธรรม 2) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และ3) ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
และแนวทางพฒันาประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร 
จ านวน 2 ดา้น คือ 1) ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ และ 2) ดา้นประสิทธิภาพของ 
การปฏิบติัราชการ 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดัสกลนครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.64) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นหลกันิติธรรม ( X  = 3.73) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน 
ระดบัมาก รองลงมาคือดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( X  = 3.71) มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นหลกัคุณธรรม ( X  = 3.49) มีการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง โดยดา้นหลกันิติธรรม ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มี 

 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก ทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เทศบาลฯ 
ไดป้รับลดขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารบริการแก่ประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย รองลงมาคือ เทศบาลฯ ไดมี้การด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนของศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
เทศบาลฯบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นหลกัคุณธรรม มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เทศบาลฯ บริหารงานโดยมุ่งประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นส าคญั มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก รองลงมาคือ 
เทศบาลฯบริหารงานโดยยดึหลกัความถูกตอ้งและเท่ียงธรรมมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการบริหารงานของเทศบาลฯปราศจากการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัปานกลาง  

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Udchachon, et.al (2015) ไดท้  าการศึกษา 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบา้นฝาง 
อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชห้ลกั 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( =3.91) เม่ือ
พิจารณารายวธีิพบวา่ หลกันิติธรรม ( =4.07) หลกัคุณธรรม ( =4.02) หลกัความโปร่งใส (
=3.85) หลกัการมีส่วนร่วม ( =4.05) หลกัความรับผดิชอบ (  =3.63) และหลกัความคุม้ค่า (
=3.84) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากตามล าดบั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee 
(2015) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
องคก์ารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ระดบั
ค่าเฉล่ียของธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคเหนือมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thiannan, (2013) ไดท้  าการศึกษาการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอ
เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดสรุปไดว้า่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผล 

X

X X X

X X X



492 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร  
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอเมืองจนัทบุรีจงัหวดัจนัทบุรี ใน
ดา้นหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Uksonthueng (2013). ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัปัจจยัความส าเร็จกบั
ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปปฏิบติั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.56, S.D.=0.91) 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนครในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ รองลงมาคือดา้นการพฒันาองคก์าร ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ มีประสิทธิผลการบริหารงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เทศบาลฯ
ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ รองลงมาคือเทศบาลฯไดมี้การปรับปรุงและ
พฒันาระบบการบริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือผลการบริหารงาน
ของเทศบาลฯไดส้ร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบติัราชการมีประสิทธิผลการบริหารงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  
การบริหารงานของเทศบาลฯก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รองลงมาคือเทศบาลฯบริหารงาน
บรรลุตามภารกิจท่ีไดแ้ถลงนโยบายไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือผลการปฏิบติังานของ
เทศบาลฯ สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดว้างแผนไว ้

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cha-oom (2014) ไดท้  าการศึกษาระดบั
ประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิผลของ
เทศบาลต าบลในภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย อนัดบัแรกคือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ รองลงมาคือการพฒันา
องคก์าร กระบวนการภายใน ผลลพัธ์การด าเนินการ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการจดัหาและการ
จดัสรรทรัพยากร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee (2015) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพล
ของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหารส่วน
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ต าบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ระดบัค่าเฉล่ียของธรรมาภิบาล 
วฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคเหนือ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

3. ผลการวจิยัพบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .939 และยงั
พบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ไดร้้อยละ 88.20 ส่วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee (2015) ไดท้  าการศึกษา
อิทธิพลของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์าร
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 12.00 ของความแปรปรวน
ของประสิทธิผลองคก์ารสามารถถูกอธิบายโดยธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์าร และมีค่าดชันี
ความเหมาะสม 2/df เท่ากบั 2.583 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.063 ค่า CFI เท่ากบั 0.972 และค่า NNFI 
เท่ากบั 0.960 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Uksonthueng (2013) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบัปัจจยัความส าเร็จกบัระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา: เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัปัจจยัความส าเร็จ
ของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกดา้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sudharmpaeng (2012) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว 
จงัหวดัสกลนคร พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล 
การบริหารงานโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
สรุปผลวจัิย 

ผลการวจิยัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นหลกันิติ
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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าชา้ง อ าเภอเมืองจนัทบุรีจงัหวดัจนัทบุรี ใน
ดา้นหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Uksonthueng (2013). ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัปัจจยัความส าเร็จกบั
ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปปฏิบติั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.56, S.D.=0.91) 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนครในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ รองลงมาคือดา้นการพฒันาองคก์าร ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ มีประสิทธิผลการบริหารงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เทศบาลฯ
ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ รองลงมาคือเทศบาลฯไดมี้การปรับปรุงและ
พฒันาระบบการบริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือผลการบริหารงาน
ของเทศบาลฯไดส้ร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบติัราชการมีประสิทธิผลการบริหารงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ มีประสิทธิผลการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  
การบริหารงานของเทศบาลฯก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รองลงมาคือเทศบาลฯบริหารงาน
บรรลุตามภารกิจท่ีไดแ้ถลงนโยบายไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือผลการปฏิบติังานของ
เทศบาลฯ สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีไดว้างแผนไว ้

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cha-oom (2014) ไดท้  าการศึกษาระดบั
ประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิผลของ
เทศบาลต าบลในภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย อนัดบัแรกคือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ รองลงมาคือการพฒันา
องคก์าร กระบวนการภายใน ผลลพัธ์การด าเนินการ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการจดัหาและการ
จดัสรรทรัพยากร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee (2015) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพล
ของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหารส่วน

X

 
 

ต าบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ระดบัค่าเฉล่ียของธรรมาภิบาล 
วฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคเหนือ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

3. ผลการวจิยัพบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .939 และยงั
พบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ไดร้้อยละ 88.20 ส่วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanananmethee (2015) ไดท้  าการศึกษา
อิทธิพลของธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์าร
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 12.00 ของความแปรปรวน
ของประสิทธิผลองคก์ารสามารถถูกอธิบายโดยธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์าร และมีค่าดชันี
ความเหมาะสม 2/df เท่ากบั 2.583 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.063 ค่า CFI เท่ากบั 0.972 และค่า NNFI 
เท่ากบั 0.960 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Uksonthueng (2013) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบัปัจจยัความส าเร็จกบัระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา: เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัปัจจยัความส าเร็จ
ของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ระดบัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกดา้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sudharmpaeng (2012) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว 
จงัหวดัสกลนคร พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล 
การบริหารงานโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
สรุปผลวจัิย 

ผลการวจิยัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นหลกันิติ
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ธรรม รองลงมาคือดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกั
ความรับผดิชอบ และ ดา้นหลกัคุณธรรม  ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดัสกลนครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีประสิทธิผลการ
บริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ รองลงมา
คือ ดา้นการพฒันาองคก์าร ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และดา้นประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบติัราชการ 

การวเิคราะห์อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนครพบวา่ ปัจจยัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยั 5 ดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ดา้นหลกัความคุม้ค่า มีค่าสัมประสิทธ์ิมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
หลกัความรับผดิชอบ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ หรือ ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปร
ตาม (R2) เท่ากบั 0.88 และสามารถท านายค่าสมการของการวเิคราะห์เท่ากบั 0.94 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ดา้นหลกัคุณธรรม โดย ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งแห่งการมีคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ร ปฏิบติัตน
ตามหลกัคุณธรรม 4 ประการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย ประกอบดว้ย หน่ึง การรักษาความสัจความจริงใจสละประโยชน์ส่วนนอ้ยเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง ประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม สอง การรู้จกัข่มใจ
ตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจ ความดี สาม การอดทน อดกลั้นและอดออม 
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ส่ี การรู้จกัและวางความชัว่ ความทุจริต และปฏิบติัตนตามประมวล
จริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ครองตนใหป้ลอดจากผลประโยชน์ทบัซอ้น มีภาวะผูน้ าท่ี
เคร่งครัดในกฎระเบียบ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น บริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ยดึเป้าหมายคือประโยชน์สุขของ

 
 

ประชาชน เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่สาธารณะ บุคลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชนและหน่วยงานอิสระอยา่งสม ่าเสมอ  

2. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้น
หลกัความรับผิดชอบ โดย การด าเนินงานท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน มีการประชุมช้ีแจง 
มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก ากบัติดตามประเมินผล มีระบบสนบัสนุนช่วยใหค้วามเช่ือมัน่ 
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ส่ือสารในรูปแบบเป็นทางการควบคู่กบัรูปแบบไม่เป็นทางการ 
เขา้ใจในในบริบทสภาพแวดลอ้มและความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รักษาระดบัอตัตาให้เหมาะสม เขา้ถึง
ขอ้มูลโดยการประชุมแลกเปล่ียนหารือ ส่ือสารสองทางให้เกียรติกนั สร้างค่านิยมร่วมรับผิดชอบ มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยการใชว้สัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยใีหคุ้ม้ค่าตามล าดบัความจ าเป็นเพื่อ
แกไ้ข ป้องกนั และพฒันา การใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงความ
ถนดัความรู้ความสามารถของบุคลากร ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งระมดัระวงัตามความจ าเป็นและบ ารุง
ดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซมอยูเ่สมอ การใหมี้การส ารวจสภาพ อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ ก าหนดให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และในการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการมีแผนพฒันา
บุคลากร ซ่ึงผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีสนใจพฒันาศกัยภาพจากสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถจดัการความรู้เพื่อประยกุตใ์ชแ้ละขยายผล 
การปฏิบติังาน 

4. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาประสิทธิผลการบริหารงาน ดา้น
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ โดยการบริหารจดัการแบบเนน้วตัถุประสงค ์ค านึงถึงผลผลิต
และผลลพัธ์ตามแผนงาน ใชก้ลไกวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอนการบริหารงาน ตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการตามทฤษฎีระบบ CIPP Model วเิคราะห์ความจ าเป็น ความรุนแรงเร่งด่วนของ
ปัญหา จดังบกลางหรือการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองใหท้นัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยุคปัจจุบนั ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมประเมินประสิทธิผลกบัความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละงบประมาณของแผนงานโครงการ มีการประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจขยาย
ผลจาการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
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ธรรม รองลงมาคือดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกั
ความรับผดิชอบ และ ดา้นหลกัคุณธรรม  ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขต
จงัหวดัสกลนครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีประสิทธิผลการ
บริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ รองลงมา
คือ ดา้นการพฒันาองคก์าร ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และดา้นประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบติัราชการ 

การวเิคราะห์อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนครพบวา่ ปัจจยัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยั 5 ดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ดา้นหลกัความคุม้ค่า มีค่าสัมประสิทธ์ิมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
หลกัความรับผดิชอบ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ หรือ ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปร
ตาม (R2) เท่ากบั 0.88 และสามารถท านายค่าสมการของการวเิคราะห์เท่ากบั 0.94 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ดา้นหลกัคุณธรรม โดย ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งแห่งการมีคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ร ปฏิบติัตน
ตามหลกัคุณธรรม 4 ประการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย ประกอบดว้ย หน่ึง การรักษาความสัจความจริงใจสละประโยชน์ส่วนนอ้ยเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง ประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม สอง การรู้จกัข่มใจ
ตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจ ความดี สาม การอดทน อดกลั้นและอดออม 
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ส่ี การรู้จกัและวางความชัว่ ความทุจริต และปฏิบติัตนตามประมวล
จริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ครองตนใหป้ลอดจากผลประโยชน์ทบัซอ้น มีภาวะผูน้ าท่ี
เคร่งครัดในกฎระเบียบ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น บริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ยดึเป้าหมายคือประโยชน์สุขของ

 
 

ประชาชน เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่สาธารณะ บุคลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชนและหน่วยงานอิสระอยา่งสม ่าเสมอ  

2. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้น
หลกัความรับผิดชอบ โดย การด าเนินงานท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน มีการประชุมช้ีแจง 
มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก ากบัติดตามประเมินผล มีระบบสนบัสนุนช่วยใหค้วามเช่ือมัน่ 
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ส่ือสารในรูปแบบเป็นทางการควบคู่กบัรูปแบบไม่เป็นทางการ 
เขา้ใจในในบริบทสภาพแวดลอ้มและความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รักษาระดบัอตัตาให้เหมาะสม เขา้ถึง
ขอ้มูลโดยการประชุมแลกเปล่ียนหารือ ส่ือสารสองทางให้เกียรติกนั สร้างค่านิยมร่วมรับผิดชอบ มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยการใชว้สัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยใีหคุ้ม้ค่าตามล าดบัความจ าเป็นเพื่อ
แกไ้ข ป้องกนั และพฒันา การใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงความ
ถนดัความรู้ความสามารถของบุคลากร ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งระมดัระวงัตามความจ าเป็นและบ ารุง
ดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซมอยูเ่สมอ การใหมี้การส ารวจสภาพ อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ ก าหนดให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และในการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการมีแผนพฒันา
บุคลากร ซ่ึงผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีสนใจพฒันาศกัยภาพจากสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถจดัการความรู้เพื่อประยกุตใ์ชแ้ละขยายผล 
การปฏิบติังาน 

4. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาประสิทธิผลการบริหารงาน ดา้น
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ โดยการบริหารจดัการแบบเนน้วตัถุประสงค ์ค านึงถึงผลผลิต
และผลลพัธ์ตามแผนงาน ใชก้ลไกวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอนการบริหารงาน ตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการตามทฤษฎีระบบ CIPP Model วเิคราะห์ความจ าเป็น ความรุนแรงเร่งด่วนของ
ปัญหา จดังบกลางหรือการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองใหท้นัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยุคปัจจุบนั ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมประเมินประสิทธิผลกบัความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละงบประมาณของแผนงานโครงการ มีการประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจขยาย
ผลจาการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
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5. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาประสิทธิผลการบริหารงาน ดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ โดยการบริหารเชิงกลยทุธ์ท าใหเ้กิดความชดัเจนของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัในยทุธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ประสิทธิภาพของ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิต ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานมีภาวะผูน้ า ทกัษะ
การมอบอ านาจและกระจายอ านาจการตดัสินใจ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การวเิคราะห์งาน 
กระจายงานใหถู้กตอ้งเหมาะสม การวิเคราะห์พิจารณาสั่งงานตามล าดบัอ านาจหนา้ท่ีและสายบงัคบั
บญัชา การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อลดขั้นตอน มีแผนผงัการบริการและ
ผูรั้บผดิชอบ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น โดยมีการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการควบคู่
กบัการส่ือสารแบบเป็นทางการมีเจา้หนา้ท่ีประจ าการท่ีจุดประชาสัมพนัธ์ดว้ยท่าทีเป็นมิตรมีจิต
บริการ มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนตามความเหมาะสม  

6. ผลการวจิยั พบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีสูง อิทธิพล
ของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการบริหารงานไดสู้ง
มาก โดยเฉพาะอิทธิพลของหลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผดิชอบ และหลกัคุณธรรม ดงันั้นในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ควรตอ้งยดึหลกัการธรรมาภิบาลและเป้าหมายของ
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นผลส าเร็จ เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารงานการ
กินดีอยูดี่มีสุขเป็นผลดีต่อชาติและประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความคุม้ค่า ความรับผิดชอบ และคุณธรรมในการ

บริหารงานเทศบาล เน่ืองจากไดท้ราบแลว้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากของการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบล 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขของก านนัผูใ้หญ่บา้นในเขตจงัหวดัสกลนคร เพื่อหาแนวทางพฒันาประสิทธิผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
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5. เทศบาลต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ควรพฒันาประสิทธิผลการบริหารงาน ดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ โดยการบริหารเชิงกลยทุธ์ท าใหเ้กิดความชดัเจนของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัในยทุธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ประสิทธิภาพของ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิต ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานมีภาวะผูน้ า ทกัษะ
การมอบอ านาจและกระจายอ านาจการตดัสินใจ การก าหนดมาตรฐานการท างาน การวเิคราะห์งาน 
กระจายงานใหถู้กตอ้งเหมาะสม การวิเคราะห์พิจารณาสั่งงานตามล าดบัอ านาจหนา้ท่ีและสายบงัคบั
บญัชา การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อลดขั้นตอน มีแผนผงัการบริการและ
ผูรั้บผดิชอบ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น โดยมีการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการควบคู่
กบัการส่ือสารแบบเป็นทางการมีเจา้หนา้ท่ีประจ าการท่ีจุดประชาสัมพนัธ์ดว้ยท่าทีเป็นมิตรมีจิต
บริการ มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนตามความเหมาะสม  

6. ผลการวจิยั พบวา่ อิทธิพลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีสูง อิทธิพล
ของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดบัประสิทธิผลการบริหารงานไดสู้ง
มาก โดยเฉพาะอิทธิพลของหลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผดิชอบ และหลกัคุณธรรม ดงันั้นในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร ควรตอ้งยดึหลกัการธรรมาภิบาลและเป้าหมายของ
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นผลส าเร็จ เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารงานการ
กินดีอยูดี่มีสุขเป็นผลดีต่อชาติและประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความคุม้ค่า ความรับผิดชอบ และคุณธรรมในการ

บริหารงานเทศบาล เน่ืองจากไดท้ราบแลว้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากของการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลต าบล 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขของก านนัผูใ้หญ่บา้นในเขตจงัหวดัสกลนคร เพื่อหาแนวทางพฒันาประสิทธิผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจงัหวดัสกลนคร 
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มุมมองเชิงทฤษฎขีองการน านโยบายไปปฏบัิต ิ
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สุปราณ ี ธรรมพิทกัษ์1 
Supranee  Thampitug 

1วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ  มหาวทิยาลยับูรพา 
Graduate School of Public Administration, Burapha University 
 
บทคัดย่อ 
 การน านโยบายไปปฏิบติัสามารถแยกออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การน านโยบายไป
ปฏิบติัแบบบนลงล่าง  เป็นแนวทางท่ีใหค้วามส าคญัท่ีตวันโยบายและการควบคุมการน านโยบายไป
ปฏิบติั  โดยผูก้  าหนดนโยบายมีความส าคญัต่อความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบติั  หรือเรียกวา่
แนวทางศูนยก์ลางนโยบาย  โดยนโยบายถูกก าหนดข้ึนจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่การปฏิบติั  
เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัระดบัล่างน าไปปฏิบติั  2) การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่างข้ึนบน  เป็นแนวคิด
ท่ีใหค้วามส าคญักบัตวัผูป้ฏิบติัระดบัล่างวา่เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบติั  มากกวา่การควบคุมจากเบ้ืองบน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี  หรือเจา้หนา้ท่ีสามารถ
ใชดุ้ลยพินิจและใกลชิ้ดกบัปัญหามากกวา่ส่วนบน  และ 3) การน านโยบายไปปฏิบติัแบบผสมผสาน 
เป็นแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัแนวทางใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ย
ของทั้งสองแนวทาง  ไดแ้ก่  การน าส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของแนวทางบนลงล่าง  ซ่ึงไดแ้ก่  องคป์ระกอบ
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลเป็นจุดเร่ิมตน้  หลงัจากนั้นไดน้ าจุดแขง็ของแนวทางล่างข้ึนบนและ
องคป์ระกอบจากตวัแบบหรือทฤษฎีอ่ืนมาผสมผสาน  ท าใหเ้ป็นท่ีมาของตวัแบบการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัท่ีเรียกวา่แนวทางแบบผสมผสาน 
 
ค าส าคัญ:  การน านโยบายไปปฏิบติั,  แนวทางบนลงล่าง,  แนวทางล่างข้ึนบน,  แนวทางผสมผสาน 
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Abstract 
 Policy implementation could be classified into three ways i.e. first, the Top-down Approach 
which prioritized the policy contents and monitoring the policy implementation that the 
policymakers prioritized success of its implementation or otherwise called the Policy Central 
Approach. The top-down approach viewed that the policy has been made from the top and 
transformed into practices so that the bottom level would apply it. Second, the Bottom-up 
Approach was a concept prioritizing with the practitioners at the bottom level that they influenced 
the success of its implementation rather than being monitored by the top. As such, the street level 
bureaucrats or the front line workers could exercise their discretion and their intimacy with 
problems rather than from the top.  Third, the Hybrid Approach is the way to implement the policy 
with new approach in order to avoid the weaknesses or the disadvantages of both approaches 
above. This was to embrace the strength of the top-down approaches, which were the efficient 
administrative components as the start. Then it was to integrate the bottom-up strengths and the 
components of other model or other theories which would entail a model of implementing the 
policy called a hybrid approach or an integrated approach.   
 
Keywords:  policy implementation, top down approach, bottom up approach, hybrid approach 
 
บทน า 
 การน านโยบายไปปฏิบติัมีฐานะเป็นสาขาวชิายอ่ยของการศึกษานโยบายสาธารณะ  เกิดใน
สหรัฐอเมริกาโดยเร่ิมจากผลงานของ Pressman  และ  Wildavshy  ท่ีศึกษาโครงการสร้างงานท่ีเมือง
โอค๊แลนด ์รัฐแคริฟอร์เนีย เม่ือปี ค.ศ. 1973  จากนั้นจึงเกิดผลงานอ่ืนๆตามมา  (Getsuwan, 2008: 
27)  โดยทัว่ไปถา้จะมีการแบ่งช่วงเวลาของพฒันาการทางดา้นกรอบแนวคิดของการน านโยบายไป
ปฏิบติั  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ช่วงคือ (Nimpanich, 2011: 338-340) 
ช่วงแรก     คือ  ช่วงพฒันากรอบแนวคิด  (ค.ศ.  1975-1980) 
ช่วงท่ีสอง  คือ ช่วงการน ากรอบแนวคิดไปทดสอบ  (ค.ศ.  1980-1985) 
ช่วงท่ีสาม  คือ  ช่วงสังเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ขกรอบแนวคิด  (ค.ศ.  1980-ปัจจุบนั) 

 
 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานเขียนของ  Goggin et al (1990: 48-54) ในประเด็นของการพฒันากรอบ
แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาวจิยัการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีไดแ้บ่งออกเป็น  3  ช่วงเช่นเดียวกนั  ดงัน้ี 

ช่วงแรก  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัไดเ้ร่ิมมีการศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ  1970  โดยเร่ิม
จากกรณีศึกษาหลายกรณี  ท่ีเป็นตวัอยา่งสะทอ้นถึงความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั  แต่
ส าหรับผลการศึกษาของ  Derthick  ในปี 1972  Pressman  และ   Wildavshy  ในปี  1973  รวมทั้ง
ของ  Bardach  ในปี  1977  มีลกัษณะตรงกนัขา้ม  ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาของนกัวชิาการเหล่าน้ีต่าง
ไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีช่ืนชมในแวดวงวชิาการดา้นการศึกษาวจิยัน านโยบายไปปฏิบติัเป็นอยา่ง
มาก โดยเฉพาะผลงานดา้นการศึกษาวจิยัของ  Pressman  และ   Wildavshy  ในปี  1973  ท่ีไดมี้
ผลกระทบต่อพฒันาการดา้นการวจิยัการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นอยา่งมาก   

ช่วงท่ีสอง  ไดมี้การพฒันาการศึกษาวจิยัการน านโยบายไปปฏิบติั  ในลกัษณะของการ
พฒันากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีกนัอยา่งกวา้งขวาง  รวมทั้งเร่ืองของการตั้งสมมติฐาน  ขณะเดียวกนั
ในช่วงหรือยคุท่ีสองน้ี  ไดมี้การอภิปรายโตเ้ถียงหรือมีการขนานนามวา่เป็นช่วงหรือยุคท่ีมีการน า
แนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน  เขา้มาสู่การศึกษาวิจยัการน า
นโยบายไปปฏิบติั  กลุ่มของนกัวชิาการท่ีใหค้วามส าคญักบัแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัจากบน
ลงล่าง  เช่น Van, Mazmaina and Sabatier  ส่วนฝ่ายท่ีใหค้วามส าคญักบัแนวทางการน านโยบายไป
ปฏิบติัจากล่างข้ึนบนไดแ้ก่  Lipsky,  Elmore,  Gjern  and Hull  เป็นตน้ 

ช่วงท่ีสาม  การศึกษาวจิยัการน านโยบายไปปฏิบติั  ไดมี้การพยายามผสมผสานหรือ
เช่ือมโยงกนัระหวา่ง 2 แนวทางดงักล่าว และต่างก็ไดมี้การพฒันาเป็นตวัแบบเชิงแนวคิดหรือทฤษฏี  
ขณะเดียวกนัไดมี้การกล่าวกนัวา่การศึกษาวจิยัตวัแบบ  หรือแนวทางแบบผสมผสานของการน า
นโยบายไปปฏิบติัในยคุน้ี  มีลกัษณะเชิงวทิยาศาสตร์มากกวา่ 2 ช่วงแรก เพราะในยดุน้ีนกัวชิาการ
เวลาท าการศึกษาวจิยั  ไดเ้นน้เร่ืองของการตั้งสมมติฐานท่ีชดัเจน  มีการนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ  
และเวลาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชว้ธีิการสังเกตเชิงประจกัษ ์ รวมทั้งมีการทดสอบสมมติฐาน 

 หากพิจารณาจากพฒันาการของกรอบแนวคิด  เก่ียวกบัการศึกษาวจิยัการน านโยบายไป
ปฏิบติั  ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่  แนวทางของการน านโยบายไปปฏิบติั  ประกอบไปดว้ย  3  
แนวทางไดแ้ก่  แนวทางแบบบนลงล่าง  แนวทางแบบล่างข้ึนบนและแนวทางแบบผสม โดยแนวทาง
ของการน านโยบายไปปฏิบติัทั้ง  3  แนวทางสอดคลอ้งกบังานของ  Pulzl and Treib (2007: 91)  ได้
แบ่งแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัออกเป็น  3  แนวทาง  ดงัภาพท่ี 1 
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policymakers prioritized success of its implementation or otherwise called the Policy Central 
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transformed into practices so that the bottom level would apply it. Second, the Bottom-up 
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ภาพท่ี 1:  Top Down, Bottom Up, and Hybrid Theories: Key Contribution. (Pulzl, H. & Treib, O.,  
    2007: 91) 
 
ทฤษฎีทีเ่ป็นรากฐานของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบติัมีรากฐานมาจากทฤษฎีและงานวจิยัเชิงประจกัษท่ี์ส าคญั  2  ทฤษฎี  
คือ  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  และทฤษฎีระบบ  (Sabatier & Mazmanian, 1983: 481-504)   
 1.ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   
 ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์นั้น มีการพูดถึงการน านโยบายไปปฏิบติัมานานแลว้  แต่ไม่ได้
เรียกวา่  “การน านโยบายไปปฏิบติั”  หากเรียกวา่  “การบริหาร”  ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะ  นกัรัฐประศาสน
ศาสตร์  ไม่ไดคิ้ดวา่การน ากฎหมายหรือนโยบายมาบริหารจะเกิดปัญหา  เน่ืองจากคิดวา่เป็นงานท่ีไม่
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ซบัซอ้น  เพียงแค่น าเอาผลของการตดัสินใจของฝ่ายบริหารส่งต่อไปยงัขา้ราชการเพื่อด าเนินการ  
และขา้ราชการคงท าหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสัตย ์ มีประสิทธิภาพและไม่คดัคา้น  แต่การศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็มองเห็นปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบติับา้งแลว้  เช่น  การศึกษาช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  พบวา่  ขา้ราชการไดรั้บผลกระทบหลายทาง  ทั้งจากการมอบหมายงานและ
พนัธะทางกฎหมาย  กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีจ านวนมาก  การแทรกแซงของฝ่ายนิติบญัญติั  
ท่ีลงมาก ากบัการท างานตามนโยบาย  และปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางการเมืองอ่ืนๆ  ยิง่กวา่นั้น  
ทฤษฎีองคก์ร  ช่วงทศวรรษท่ี  1950  ถึงตน้ทศวรรษ 1960  ยงัตั้งขอ้สังเกตอยา่งมากมายเก่ียวกบั
ปัญหาของการควบคุม  ตามชั้นการบงัคบับญัชาของหน่วยงาน  แมจ้ะเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีอยู่
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งคงท่ีก็ตาม  ยกตวัอยา่งเช่น  ปัญหาการจงรักภกัดีต่อหน่วยงานยอ่ย   
การรับรู้เหตุผลท่ีจ ากดั  การบิดเบือนการส่ือสาร  ปัญหาในการติดตามพฤติกรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และปัญหาอ่ืนๆ    
 2.ทฤษฎีระบบ   
 ส่วนท่ีสองท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาการน านโยบายไปปฏิบติั คือทฤษฎีระบบซ่ึงน ามาใช้
วเิคราะห์การเมืองโดย อีสตนั  (Easton) ทฤษฎีระบบน้ีท าใหรั้ฐประศาสนศาสตร์เกิดการมององคก์าร
เป็นส่วนยอ่ย  เร่ิมจากปัจจยัน าเขา้  (Input) ท่ีมาจากสภาพแวดลอ้ม ผลผลิต (Outputs) เชิงนโยบาย
ทางดา้นนิติบญัญติัและบริหารผลลพัธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact)  และมองวงจรยอ้ยกลบั  
ทฤษฎีระบบน้ีมีผลโดยตรงท่ีท าใหเ้กิดค าถามในการวเิคราะห์การน านโยบายไปปฏิบติั  เช่น  ผลผลิต
ของนโยบายท่ีเกิดจากหน่วยงานนั้นมีมากนอ้ยแค่ไหน  ผลลพัธ์ท่ีเกิดมานั้นสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องนโยบายตั้งแต่เร่ิมแรกหรือไม่ ผลลพัธ์น้ีมีผลกระทบกลบัไปยงัการตดัสินใจ
ก าหนดนโยบายตั้งแต่เร่ิมแรกหรือไม่  ผลลพัธ์น้ีมีผลกระทบกลบัไปยงัการตดัสินใจก าหนดนโยบาย  
เช่น  ท าใหเ้กิดการก าหนดนโยบายใหม่หรือเป็นวงจรยอ้นกลบัหรือไม่ 
 
แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 Yavaprabhas and Whangmahaporn (2012: 11) แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติั  ประกอบ
ไปดว้ยแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่าง (Top Down) หมายถึง การท่ีส่วนราชการเป็น
ผูด้  าเนินการโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบติั ในขณะท่ีการน านโยบายไป
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ภาพท่ี 1:  Top Down, Bottom Up, and Hybrid Theories: Key Contribution. (Pulzl, H. & Treib, O.,  
    2007: 91) 
 
ทฤษฎีทีเ่ป็นรากฐานของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบติัมีรากฐานมาจากทฤษฎีและงานวจิยัเชิงประจกัษท่ี์ส าคญั  2  ทฤษฎี  
คือ  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  และทฤษฎีระบบ  (Sabatier & Mazmanian, 1983: 481-504)   
 1.ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   
 ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์นั้น มีการพูดถึงการน านโยบายไปปฏิบติัมานานแลว้  แต่ไม่ได้
เรียกวา่  “การน านโยบายไปปฏิบติั”  หากเรียกวา่  “การบริหาร”  ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะ  นกัรัฐประศาสน
ศาสตร์  ไม่ไดคิ้ดวา่การน ากฎหมายหรือนโยบายมาบริหารจะเกิดปัญหา  เน่ืองจากคิดวา่เป็นงานท่ีไม่
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ซบัซอ้น  เพียงแค่น าเอาผลของการตดัสินใจของฝ่ายบริหารส่งต่อไปยงัขา้ราชการเพื่อด าเนินการ  
และขา้ราชการคงท าหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสัตย ์ มีประสิทธิภาพและไม่คดัคา้น  แต่การศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็มองเห็นปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบติับา้งแลว้  เช่น  การศึกษาช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  พบวา่  ขา้ราชการไดรั้บผลกระทบหลายทาง  ทั้งจากการมอบหมายงานและ
พนัธะทางกฎหมาย  กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีจ านวนมาก  การแทรกแซงของฝ่ายนิติบญัญติั  
ท่ีลงมาก ากบัการท างานตามนโยบาย  และปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางการเมืองอ่ืนๆ  ยิง่กวา่นั้น  
ทฤษฎีองคก์ร  ช่วงทศวรรษท่ี  1950  ถึงตน้ทศวรรษ 1960  ยงัตั้งขอ้สังเกตอยา่งมากมายเก่ียวกบั
ปัญหาของการควบคุม  ตามชั้นการบงัคบับญัชาของหน่วยงาน  แมจ้ะเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีอยู่
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งคงท่ีก็ตาม  ยกตวัอยา่งเช่น  ปัญหาการจงรักภกัดีต่อหน่วยงานยอ่ย   
การรับรู้เหตุผลท่ีจ ากดั  การบิดเบือนการส่ือสาร  ปัญหาในการติดตามพฤติกรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และปัญหาอ่ืนๆ    
 2.ทฤษฎีระบบ   
 ส่วนท่ีสองท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาการน านโยบายไปปฏิบติั คือทฤษฎีระบบซ่ึงน ามาใช้
วเิคราะห์การเมืองโดย อีสตนั  (Easton) ทฤษฎีระบบน้ีท าใหรั้ฐประศาสนศาสตร์เกิดการมององคก์าร
เป็นส่วนยอ่ย  เร่ิมจากปัจจยัน าเขา้  (Input) ท่ีมาจากสภาพแวดลอ้ม ผลผลิต (Outputs) เชิงนโยบาย
ทางดา้นนิติบญัญติัและบริหารผลลพัธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact)  และมองวงจรยอ้ยกลบั  
ทฤษฎีระบบน้ีมีผลโดยตรงท่ีท าใหเ้กิดค าถามในการวเิคราะห์การน านโยบายไปปฏิบติั  เช่น  ผลผลิต
ของนโยบายท่ีเกิดจากหน่วยงานนั้นมีมากนอ้ยแค่ไหน  ผลลพัธ์ท่ีเกิดมานั้นสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องนโยบายตั้งแต่เร่ิมแรกหรือไม่ ผลลพัธ์น้ีมีผลกระทบกลบัไปยงัการตดัสินใจ
ก าหนดนโยบายตั้งแต่เร่ิมแรกหรือไม่  ผลลพัธ์น้ีมีผลกระทบกลบัไปยงัการตดัสินใจก าหนดนโยบาย  
เช่น  ท าใหเ้กิดการก าหนดนโยบายใหม่หรือเป็นวงจรยอ้นกลบัหรือไม่ 
 
แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 Yavaprabhas and Whangmahaporn (2012: 11) แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติั  ประกอบ
ไปดว้ยแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลงล่าง (Top Down) หมายถึง การท่ีส่วนราชการเป็น
ผูด้  าเนินการโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบติั ในขณะท่ีการน านโยบายไป
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ปฏิบติัจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) หมายถึง การใหค้วามส าคญักบัประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การน านโยบายไปปฏิบติั  
 Somsueb (2010: 23) นกัทฤษฎีจากบนลงล่างมองวา่ผูอ้อกแบบนโยบายเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญั  และมุ่งมัน่สนใจในปัจจยัท่ีควบคุมได ้ณ ระดบัส่วนกลาง ส่วนนกัทฤษฎีจากล่างข้ึนบนเนน้
กลุ่มเป้าหมาย  และผูส่้งต่อบริการต่างๆโดยกล่าววา่จริงๆแลว้นโยบายถูกท าข้ึนในระดบัทอ้งถ่ิน จึงมี
การพยายามโยงตวัแปรมหภาคและตวัแปรจุลภาค  และพฒันาแนวทางการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติัท่ีเป็นทางเลือกเพื่อสร้างความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริง  
 Getsuwan (2008: 49)  กล่าววา่ ทฤษฎีจากบนลงล่างเนน้วา่  ผูต้ดัสินใจมีความสามารถ
ก าหนดวตัถุประสงคน์โยบายใหช้ดัเจน  และควบคุมการร านโยบายไปปฏิบติัได ้ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึน
บน  ไม่เห็นดว้ยกบัทฤษฎีบนลงล่าง และเห็นวา่ผูป้ฏิบติัในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติัในการใหบ้ริการตาม
นโยบาย รวมทั้งเห็นวา่กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการต่อรองท่ีเกิดใน
เครือข่ายของผูน้ านโยบายไปปฏิบติั 
 จากแนวคิดของนกัวชิาการขา้งตน้  จะพบวา่  แนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลง
ล่าง (Top Down Approach)  และแนวทางจากล่างข้ึนบน (Bottom Up Approach)  มีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง  โดยแนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach)  เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคญัต่อตวัผูก้  าหนดนโยบายวา่มีความส าคญัต่อผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั  ส่วน
แนวทางจากล่างข้ึนบน (Bottom Up Approach)  ใหค้วามส าคญักบัตวัผูป้ฏิบติัระดบัล่างวา่เป็นผูท่ี้มี
ผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั  ส าหรับรายละเอียดของทั้ง  2  แนวทาง  มีดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach)   
 Somsueb (2010: 23-24) กล่าววา่ การปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาถึงการด าเนินการแบบ
ทางการร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายในเร่ืองการตดัสินใจเชิงอ านาจหนา้ท่ี (Authoritative 
Decision) นกัวชิาการกลุ่มน้ีเห็นวา่ การปฏิบติั คือ การท าใหบ้รรลุผลส าเร็จของการตดัสินใจเชิง
นโยบายพื้นฐาน  ซ่ึงรวมถึงพระราชบญัญติัท่ีเป็นรูปแบบค าสั่งฝ่ายบริหาร  หรือการตดัสินของศาล 
จุดเร่ิมคือการตดัสินใจเชิงอ านาจหนา้ท่ี ผูด้  าเนินการท่ีอยูใ่นส่วนกลางมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการท าให้
เกิดผลตามตอ้งการ 
 แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างท่ีมีการพฒันาเตม็ท่ี จะมีชุดของปัจจยั 3 ชุด คือ ความยาก
ง่ายของปัญหา ความสามารถของกฎหมายในการจดัองคป์ระกอบการปฏิบติั และตวัแปรท่ีไม่ใช่

 
 

กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติั ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อความเป็นไปไดข้องความส าเร็จของการ
ปฏิบติั นกัคิดจากบนลงล่างมุ่งพฒันาขอ้แนะน านโยบายท่ีน ามาใชไ้ดท้ัว่ไป จึงตอ้งการ ขอ้คน้พบท่ี
สม ่าเสมอ แบบแผนท่ีจดจ าง่ายของพฤติกรรมในขอบเขตของนโยบายต่างๆ มีความเช่ือวา่แบบแผนท่ี
เกิดข้ึนน้ี  จะช่วยใหแ้นวคิดจากบนลงล่างมีความมุ่งหมายท่ีแนะน าในตวัแปรต่างๆ  ท่ีจะด าเนิน
นโยบายในระดบัส่วนกลาง ค าแนะน าการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัจากบนลงล่างมีหลาย
ประการ คือ 
 - สร้างความชดัเจนและความคงเส้นคงวาในเป้าหมายของนโยบาย 
 - ลดจ านวนผูด้  าเนินการ 
 - จ ากดัขอบเขตความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 
 - วางต าแหน่งความรับผดิชอบการปฏิบติัในหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของนโยบาย 

ขอ้วจิารณ์การปฏิบติัจากบนลงล่าง มีหลายประการ ไดแ้ก่ 
1) การขาดการศึกษากระบวนการอยา่งละเอียด แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างใชภ้าษา

กฎหมายเป็นจุดเร่ิมตน้ ท าให้ไม่สนใจความส าคญัของการกระท าในจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ
จดัท านโยบาย จึงตอ้งศึกษากระบวนการอยา่งละเอียด ในกระบวนการก่อรูปแบบนโยบาย (Policy 
Formation) จะท าใหผู้ป้ฏิบติัมีโอกาสส าคญัในเร่ืองความตั้งใจของความตอ้งการ ขนาด เสถียรภาพ 
และระดบัของความเห็นระหวา่งผูท่ี้ผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การวเิคราะห์จากบนลงล่างท่ีให้
ความส าคญักบัภาษาทางกฎหมายท าใหข้าดการพิจารณาวตัถุประสงคส์าธารณะท่ีกวา้งข้ึน  

2) การแยกการบริหารออกจากการเมือง ผูมี้แนวคิดจากบนลงล่างมองการปฏิบติัเป็น
กระบวนการบริหารเพียงอยา่งเดียว และไม่ไดส้นปัญหาทางการเมือง แลว้พยายามขจดัปัญหานั้น
เพราะการเรียกร้องความชดัเจนแน่นอนและความสม ่าเสมอของวตัถุประสงค ์เป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบั
วธีิการผา่นกฎหมาย ภาษาในกฎหมายมกัคลุมเครือ และขดัแยง้กนั เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัผา่น
กฎหมายนั้น แนวคิดจากบนลงล่างเนน้ความชดัเจน การประกาศกฎ และการติดตาม ตามแนวคิด
ระบบราชการของเวเบอร์ท่ีมีการตดัสินใจอยา่งอิสระตามระบบคุณธรรม  และหลกัเกณฑท์าง
วชิาการ โดยไม่มีอิทธิพลทางการเมือง อยา่งไรก็ตามการบริหารท่ีปราศจากการเมือง ไม่ใช่การท าให้
ไม่มีการด าเนินการเร่ืองการเมือง เพราะการไม่มีการเมืองเลยน าไปสู่ความลม้เหลวของนโยบาย
โดยตรง 
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ปฏิบติัจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) หมายถึง การใหค้วามส าคญักบัประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การน านโยบายไปปฏิบติั  
 Somsueb (2010: 23) นกัทฤษฎีจากบนลงล่างมองวา่ผูอ้อกแบบนโยบายเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญั  และมุ่งมัน่สนใจในปัจจยัท่ีควบคุมได ้ณ ระดบัส่วนกลาง ส่วนนกัทฤษฎีจากล่างข้ึนบนเนน้
กลุ่มเป้าหมาย  และผูส่้งต่อบริการต่างๆโดยกล่าววา่จริงๆแลว้นโยบายถูกท าข้ึนในระดบัทอ้งถ่ิน จึงมี
การพยายามโยงตวัแปรมหภาคและตวัแปรจุลภาค  และพฒันาแนวทางการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติัท่ีเป็นทางเลือกเพื่อสร้างความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริง  
 Getsuwan (2008: 49)  กล่าววา่ ทฤษฎีจากบนลงล่างเนน้วา่  ผูต้ดัสินใจมีความสามารถ
ก าหนดวตัถุประสงคน์โยบายใหช้ดัเจน  และควบคุมการร านโยบายไปปฏิบติัได ้ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึน
บน  ไม่เห็นดว้ยกบัทฤษฎีบนลงล่าง และเห็นวา่ผูป้ฏิบติัในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติัในการใหบ้ริการตาม
นโยบาย รวมทั้งเห็นวา่กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการต่อรองท่ีเกิดใน
เครือข่ายของผูน้ านโยบายไปปฏิบติั 
 จากแนวคิดของนกัวชิาการขา้งตน้  จะพบวา่  แนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัจากบนลง
ล่าง (Top Down Approach)  และแนวทางจากล่างข้ึนบน (Bottom Up Approach)  มีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง  โดยแนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach)  เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคญัต่อตวัผูก้  าหนดนโยบายวา่มีความส าคญัต่อผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั  ส่วน
แนวทางจากล่างข้ึนบน (Bottom Up Approach)  ใหค้วามส าคญักบัตวัผูป้ฏิบติัระดบัล่างวา่เป็นผูท่ี้มี
ผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั  ส าหรับรายละเอียดของทั้ง  2  แนวทาง  มีดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach)   
 Somsueb (2010: 23-24) กล่าววา่ การปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาถึงการด าเนินการแบบ
ทางการร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายในเร่ืองการตดัสินใจเชิงอ านาจหนา้ท่ี (Authoritative 
Decision) นกัวชิาการกลุ่มน้ีเห็นวา่ การปฏิบติั คือ การท าใหบ้รรลุผลส าเร็จของการตดัสินใจเชิง
นโยบายพื้นฐาน  ซ่ึงรวมถึงพระราชบญัญติัท่ีเป็นรูปแบบค าสั่งฝ่ายบริหาร  หรือการตดัสินของศาล 
จุดเร่ิมคือการตดัสินใจเชิงอ านาจหนา้ท่ี ผูด้  าเนินการท่ีอยูใ่นส่วนกลางมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการท าให้
เกิดผลตามตอ้งการ 
 แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างท่ีมีการพฒันาเตม็ท่ี จะมีชุดของปัจจยั 3 ชุด คือ ความยาก
ง่ายของปัญหา ความสามารถของกฎหมายในการจดัองคป์ระกอบการปฏิบติั และตวัแปรท่ีไม่ใช่

 
 

กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติั ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อความเป็นไปไดข้องความส าเร็จของการ
ปฏิบติั นกัคิดจากบนลงล่างมุ่งพฒันาขอ้แนะน านโยบายท่ีน ามาใชไ้ดท้ัว่ไป จึงตอ้งการ ขอ้คน้พบท่ี
สม ่าเสมอ แบบแผนท่ีจดจ าง่ายของพฤติกรรมในขอบเขตของนโยบายต่างๆ มีความเช่ือวา่แบบแผนท่ี
เกิดข้ึนน้ี  จะช่วยใหแ้นวคิดจากบนลงล่างมีความมุ่งหมายท่ีแนะน าในตวัแปรต่างๆ  ท่ีจะด าเนิน
นโยบายในระดบัส่วนกลาง ค าแนะน าการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัจากบนลงล่างมีหลาย
ประการ คือ 
 - สร้างความชดัเจนและความคงเส้นคงวาในเป้าหมายของนโยบาย 
 - ลดจ านวนผูด้  าเนินการ 
 - จ ากดัขอบเขตความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 
 - วางต าแหน่งความรับผดิชอบการปฏิบติัในหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของนโยบาย 

ขอ้วจิารณ์การปฏิบติัจากบนลงล่าง มีหลายประการ ไดแ้ก่ 
1) การขาดการศึกษากระบวนการอยา่งละเอียด แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างใชภ้าษา

กฎหมายเป็นจุดเร่ิมตน้ ท าให้ไม่สนใจความส าคญัของการกระท าในจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ
จดัท านโยบาย จึงตอ้งศึกษากระบวนการอยา่งละเอียด ในกระบวนการก่อรูปแบบนโยบาย (Policy 
Formation) จะท าใหผู้ป้ฏิบติัมีโอกาสส าคญัในเร่ืองความตั้งใจของความตอ้งการ ขนาด เสถียรภาพ 
และระดบัของความเห็นระหวา่งผูท่ี้ผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การวเิคราะห์จากบนลงล่างท่ีให้
ความส าคญักบัภาษาทางกฎหมายท าใหข้าดการพิจารณาวตัถุประสงคส์าธารณะท่ีกวา้งข้ึน  

2) การแยกการบริหารออกจากการเมือง ผูมี้แนวคิดจากบนลงล่างมองการปฏิบติัเป็น
กระบวนการบริหารเพียงอยา่งเดียว และไม่ไดส้นปัญหาทางการเมือง แลว้พยายามขจดัปัญหานั้น
เพราะการเรียกร้องความชดัเจนแน่นอนและความสม ่าเสมอของวตัถุประสงค ์เป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบั
วธีิการผา่นกฎหมาย ภาษาในกฎหมายมกัคลุมเครือ และขดัแยง้กนั เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัผา่น
กฎหมายนั้น แนวคิดจากบนลงล่างเนน้ความชดัเจน การประกาศกฎ และการติดตาม ตามแนวคิด
ระบบราชการของเวเบอร์ท่ีมีการตดัสินใจอยา่งอิสระตามระบบคุณธรรม  และหลกัเกณฑท์าง
วชิาการ โดยไม่มีอิทธิพลทางการเมือง อยา่งไรก็ตามการบริหารท่ีปราศจากการเมือง ไม่ใช่การท าให้
ไม่มีการด าเนินการเร่ืองการเมือง เพราะการไม่มีการเมืองเลยน าไปสู่ความลม้เหลวของนโยบาย
โดยตรง 
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3) การเนน้ระเบียบกฎเกณฑม์ากเกินไป แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างเนน้กฎระเบียบ
เป็นหลกัในการด าเนินการ มีขอ้วจิารณ์วา่มีความแปรผนั 2 ประการ คือ 
  (1) ความแปรผนัเชิงปทสัถาน (Normative Variation) การส่งผา่นบริการของ
ทอ้งถ่ินมีความเช่ียวชาญและความรู้ต่อปัญหาท่ีถูกตอ้ง ฉะนั้นยอ่มอยูใ่นจุดท่ีดีกวา่ในการเสนอ
นโยบาย แต่แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างมองวา่ ผูป้ฏิบติัส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูข้ดัขวางความส าเร็จ
ของการปฏิบติั หน่วยงานมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม 
  (2) ความแปรผนัเชิงปฏิฐาน (Positive Variation) ผูป้ฏิบติัซ่ึงเป็นพนกังานระดบั
ล่างตอ้งรับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบติั โดยมีการท างานอยา่งรอบคอบ ผูอ้อกแบบนโยบาย
ประสบปัญหาในการควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากรเหล่าน้ี ฉะนั้น จึงมีแนวคิดให้พนกังาน
ระดบัล่างเป็นผูก้  าหนดนโยบายสุดทา้ย ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของแนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบน 
 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่าง (Top Down) เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญัท่ีตวั
นโยบายและการควบคุมการน านโยบายไปปฏิบติั  โดยผูก้  าหนดนโยบายมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบติั    (Chandarasorn, 2011: 76)  ส าหรับแนวทางน้ี  Barrett and 
Fudge (1981: 12) เรียกวา่แนวทางศูนยก์ลางนโยบาย  (Policy  Central Approach) โดยใหนิ้ยามวา่
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากทศันะของผูก้  าหนดนโยบาย  ทั้งน้ีเพราะเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีผู ้
ก  าหนดนโยบายพยายามจะท า  เช่น  การท าให้นโยบายมีผลในทางปฏิบติั  เป็นตน้  หรืออาจกล่าวได้
วา่แนวทางการพิจารณาจากบนลงล่างเห็นวา่นโยบายถูกก าหนดข้ึนจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่
การปฏิบติั  เพื่อให้ผูป้ฏิบติัระดบัล่างน าไปปฏิบติั 

2.  แนวคิดแบบล่างข้ึนบน (Bottom  Up Approach)   
 Somsueb (2010: 25-26) กล่าววา่ การท าความเขา้ใจเชิงประจกัษข์องการปฏิบติั ไดจ้าก
ประชากรเป้าหมาย และผูส่้งมอบบริการตามนโยบายเกิดข้ึน 2 ระดบั คือ ระดบัมหภาค หมายถึง 
ผูด้  าเนินการท่ีอยูใ่นส่วนกลางวางแผนงาน และระดบัจุลภาค หมายถึง องคก์ารทอ้งถ่ินจะด าเนินการ
กบัแผนมหภาค โดยพฒันาแผนพฒันาตนเองและน าไปปฏิบติั นกัวชิาการบางคนกล่าววา่ ปัญหา
ส าคญัท่ีสุดของการปฏิบติัตามแผนเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของนโยบายกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นระดบั
จุลภาค เน่ืองจากนกัวางแผนจากส่วนกลางมีอิทธิพลโดยออ้มต่อปัจจยัระดบัจุลภาคเท่านั้น ฉะนั้น จึง
มีความแปรผนัอยา่งมากในการปฏิบติันโยบายชาติในระดบัทอ้งถ่ิน หากผูอ้อกแบบนโยบายไม่
สามารถควบคุมกระบวนการไดห้มด แค่ตอ้งการครอบง าส่ิงต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละผู ้

 
 

ปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บอิสระในการปรับปรุงโครงการใหเ้ป็นไปตามสภาพทอ้งถ่ินแลว้
นโยบายมกัจะประสบความลม้เหลวนกัคิดจากล่างข้ึนบนกล่าววา่ ตอ้งเขา้ใจเป้าหมาย กลยทุธ์ 
กิจกรรม และการติดต่อของผูด้  าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการปฏิบติัระดบัจุลภาค เพื่อจะได้
เขา้ใจการปฏิบติั เพราะในระดบัจุลภาคน้ี นโยบายมีผลโดยตรงกบัต่อประชาชน อิทธิพลของ
นโยบายจากการด าเนินงานของขา้ราชการระดบัล่าง จึงตอ้งประเมินผลเพือ่คาดคะเนผลของนโยบาย 
เพราะการปฏิบติัเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ของนโยบาย และส่ิงแวดลอ้ม 
 มีผลการวจิยัถึงการปฏิบติัตามนโยบายระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัทอ้งถ่ิน พบขอ้
สรุปวา่ การริเร่ิมจากส่วนกลางน าไปปรับใชก้บัทอ้งถ่ินไดน้อ้ยมาก ความส าเร็จของแผนงานข้ึนกบั
ทกัษะของปัจเจกชนในระดบัทอ้งถ่ินท่ีสามารถดดัแปลงนโยบายตามสภาพทอ้งถ่ินซ่ึงข้ึนกบัระดบัท่ี
จ ากดัของกิจกรรมจากส่วนกลาง 
 ขณะท่ีแนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างมีความตอ้งการท่ีจะน าเสนอขอ้แนะน าการปฏิบติั
อยา่งมาก แนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบนก็มีการเพิ่มค าอธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาต่อ
เป้าหมายของรัฐ ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะแปรผนัตามพื้นท่ีซ่ึงขอ้แนะน ามีนอ้ย ขอ้เสนอแนะ คือ 
การก าหนดกลยทุธ์ท่ียดืหยุน่ท่ีสามารถดดัแปลงในระดบัทอ้งถ่ินได ้การเปล่ียนนโยบายควร
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของหน่วยปฏิบติั 
 ขอ้วจิารณ์แนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบน  
 มีขอ้วจิารณ์เก่ียวกบัแนวทางน้ี 2 ประการ คือ    

1) การแปรเปล่ียนเป้าหมายของนโยบาย การวจิารณ์เชิงปทสัถานกล่าววา่ ในระบบ
ประชาธิปไตยการควบคุมนโยบายควรด าเนินการโดยผูป้ฏิบติัท่ีมีอ านาจจากผูมี้สิทธ์ิออกเสียง โดย
ผา่นผูแ้ทนท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง แต่อ านาจของผูน้ าบริการส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดม้าจากพื้นฐานของอ านาจ 
การกระจายอ านาจควรเกิดข้ึนในบริบทของการควบคุมจากส่วนกลาง ขา้ราชการระดบัล่างจะตอ้ง
รอบคอบในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินการเช่นน้ีเกิดจากความจริงท่ีน าไปสู่การสร้าง
ทฤษฎีท่ีวา่ ความยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนควรตอบสนองต่อพื้นฐานเพื่อออกแบบนโยบาย อยา่งไรก็ตาม การ
เปล่ียนบทบาทของทฤษฎี เป็นการสร้างสมดุลระหวา่งการพรรณนากบัการแนะน า ความยดืหยุน่และ
การมีอิสระจะตอ้งเหมาะสม ซ่ึงเกิดจากผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบติัตามนโยบายเป็นพวกเดียวกนั 
แต่ถา้มีความแตกต่างกนัมาก ความยดืหยุน่และความมีอิสระจะน าไปสู่นโยบายท่ีส่งผลการปฏิบติัใน
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3) การเนน้ระเบียบกฎเกณฑม์ากเกินไป แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างเนน้กฎระเบียบ
เป็นหลกัในการด าเนินการ มีขอ้วจิารณ์วา่มีความแปรผนั 2 ประการ คือ 
  (1) ความแปรผนัเชิงปทสัถาน (Normative Variation) การส่งผา่นบริการของ
ทอ้งถ่ินมีความเช่ียวชาญและความรู้ต่อปัญหาท่ีถูกตอ้ง ฉะนั้นยอ่มอยูใ่นจุดท่ีดีกวา่ในการเสนอ
นโยบาย แต่แนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างมองวา่ ผูป้ฏิบติัส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูข้ดัขวางความส าเร็จ
ของการปฏิบติั หน่วยงานมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม 
  (2) ความแปรผนัเชิงปฏิฐาน (Positive Variation) ผูป้ฏิบติัซ่ึงเป็นพนกังานระดบั
ล่างตอ้งรับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบติั โดยมีการท างานอยา่งรอบคอบ ผูอ้อกแบบนโยบาย
ประสบปัญหาในการควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากรเหล่าน้ี ฉะนั้น จึงมีแนวคิดให้พนกังาน
ระดบัล่างเป็นผูก้  าหนดนโยบายสุดทา้ย ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของแนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบน 
 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่าง (Top Down) เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญัท่ีตวั
นโยบายและการควบคุมการน านโยบายไปปฏิบติั  โดยผูก้  าหนดนโยบายมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบติั    (Chandarasorn, 2011: 76)  ส าหรับแนวทางน้ี  Barrett and 
Fudge (1981: 12) เรียกวา่แนวทางศูนยก์ลางนโยบาย  (Policy  Central Approach) โดยใหนิ้ยามวา่
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากทศันะของผูก้  าหนดนโยบาย  ทั้งน้ีเพราะเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีผู ้
ก  าหนดนโยบายพยายามจะท า  เช่น  การท าให้นโยบายมีผลในทางปฏิบติั  เป็นตน้  หรืออาจกล่าวได้
วา่แนวทางการพิจารณาจากบนลงล่างเห็นวา่นโยบายถูกก าหนดข้ึนจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่
การปฏิบติั  เพื่อให้ผูป้ฏิบติัระดบัล่างน าไปปฏิบติั 

2.  แนวคิดแบบล่างข้ึนบน (Bottom  Up Approach)   
 Somsueb (2010: 25-26) กล่าววา่ การท าความเขา้ใจเชิงประจกัษข์องการปฏิบติั ไดจ้าก
ประชากรเป้าหมาย และผูส่้งมอบบริการตามนโยบายเกิดข้ึน 2 ระดบั คือ ระดบัมหภาค หมายถึง 
ผูด้  าเนินการท่ีอยูใ่นส่วนกลางวางแผนงาน และระดบัจุลภาค หมายถึง องคก์ารทอ้งถ่ินจะด าเนินการ
กบัแผนมหภาค โดยพฒันาแผนพฒันาตนเองและน าไปปฏิบติั นกัวชิาการบางคนกล่าววา่ ปัญหา
ส าคญัท่ีสุดของการปฏิบติัตามแผนเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของนโยบายกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นระดบั
จุลภาค เน่ืองจากนกัวางแผนจากส่วนกลางมีอิทธิพลโดยออ้มต่อปัจจยัระดบัจุลภาคเท่านั้น ฉะนั้น จึง
มีความแปรผนัอยา่งมากในการปฏิบติันโยบายชาติในระดบัทอ้งถ่ิน หากผูอ้อกแบบนโยบายไม่
สามารถควบคุมกระบวนการไดห้มด แค่ตอ้งการครอบง าส่ิงต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละผู ้

 
 

ปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บอิสระในการปรับปรุงโครงการใหเ้ป็นไปตามสภาพทอ้งถ่ินแลว้
นโยบายมกัจะประสบความลม้เหลวนกัคิดจากล่างข้ึนบนกล่าววา่ ตอ้งเขา้ใจเป้าหมาย กลยทุธ์ 
กิจกรรม และการติดต่อของผูด้  าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการปฏิบติัระดบัจุลภาค เพื่อจะได้
เขา้ใจการปฏิบติั เพราะในระดบัจุลภาคน้ี นโยบายมีผลโดยตรงกบัต่อประชาชน อิทธิพลของ
นโยบายจากการด าเนินงานของขา้ราชการระดบัล่าง จึงตอ้งประเมินผลเพือ่คาดคะเนผลของนโยบาย 
เพราะการปฏิบติัเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ของนโยบาย และส่ิงแวดลอ้ม 
 มีผลการวจิยัถึงการปฏิบติัตามนโยบายระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัทอ้งถ่ิน พบขอ้
สรุปวา่ การริเร่ิมจากส่วนกลางน าไปปรับใชก้บัทอ้งถ่ินไดน้อ้ยมาก ความส าเร็จของแผนงานข้ึนกบั
ทกัษะของปัจเจกชนในระดบัทอ้งถ่ินท่ีสามารถดดัแปลงนโยบายตามสภาพทอ้งถ่ินซ่ึงข้ึนกบัระดบัท่ี
จ  ากดัของกิจกรรมจากส่วนกลาง 
 ขณะท่ีแนวทางการปฏิบติัจากบนลงล่างมีความตอ้งการท่ีจะน าเสนอขอ้แนะน าการปฏิบติั
อยา่งมาก แนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบนก็มีการเพิ่มค าอธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาต่อ
เป้าหมายของรัฐ ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะแปรผนัตามพื้นท่ีซ่ึงขอ้แนะน ามีนอ้ย ขอ้เสนอแนะ คือ 
การก าหนดกลยทุธ์ท่ียดืหยุน่ท่ีสามารถดดัแปลงในระดบัทอ้งถ่ินได ้การเปล่ียนนโยบายควร
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของหน่วยปฏิบติั 
 ขอ้วจิารณ์แนวทางการปฏิบติัจากล่างข้ึนบน  
 มีขอ้วจิารณ์เก่ียวกบัแนวทางน้ี 2 ประการ คือ    

1) การแปรเปล่ียนเป้าหมายของนโยบาย การวจิารณ์เชิงปทสัถานกล่าววา่ ในระบบ
ประชาธิปไตยการควบคุมนโยบายควรด าเนินการโดยผูป้ฏิบติัท่ีมีอ านาจจากผูมี้สิทธ์ิออกเสียง โดย
ผา่นผูแ้ทนท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง แต่อ านาจของผูน้ าบริการส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดม้าจากพื้นฐานของอ านาจ 
การกระจายอ านาจควรเกิดข้ึนในบริบทของการควบคุมจากส่วนกลาง ขา้ราชการระดบัล่างจะตอ้ง
รอบคอบในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินการเช่นน้ีเกิดจากความจริงท่ีน าไปสู่การสร้าง
ทฤษฎีท่ีวา่ ความยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนควรตอบสนองต่อพื้นฐานเพื่อออกแบบนโยบาย อยา่งไรก็ตาม การ
เปล่ียนบทบาทของทฤษฎี เป็นการสร้างสมดุลระหวา่งการพรรณนากบัการแนะน า ความยดืหยุน่และ
การมีอิสระจะตอ้งเหมาะสม ซ่ึงเกิดจากผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ฏิบติัตามนโยบายเป็นพวกเดียวกนั 
แต่ถา้มีความแตกต่างกนัมาก ความยดืหยุน่และความมีอิสระจะน าไปสู่นโยบายท่ีส่งผลการปฏิบติัใน
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ระดบัล่างในดา้นเป้าหมายทางการ ซ่ึงมีตวัอยา่งจ านวนมากท่ีมีการลดความส าคญัของเป้าหมายหลกั
แลว้ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายรองของตนเอง เป้าหมายของนโยบายจึงเปล่ียนไป 
 2) ส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บอิสรภาพมากเกินไปในการก าหนดนโยบาย ระเบียบวธีิปฏิบติัจะเกิด
จากการไดมี้ส่วนรับรู้ของแต่ละคน ดงันั้น ผลทางออ้มและผูด้  าเนินการจะไม่รับรู้ถา้ไม่ไดมี้ส่วน
อยา่งเป็นทางการ ความผนัแปรของการด าเนินการก็แตกต่างตามความแตกต่างของระดบัทอ้งถ่ิน ท า
ใหก้ารด าเนินงานมีขอบเขตจ ากดัตามท่ีส่วนกลางก าหนดไว ้จากการท่ีผูด้  าเนินงานส่วนกลางไม่ได้
ด าเนินงานในรายละเอียด หรือแทรกแซงในกรณีพิเศษต่างๆ ส่วนกลางสามารถก าหนดโครงสร้าง
ของเป้าหมายและกลยทุธ์ส าหรับผูมี้ส่วนด าเนินงานได ้ฉะนั้น โครงสร้างทางสถาบนั ทรัพยากรท่ี
พอเพียง และวธีิปฏิบติัอาจก าหนดจากส่วนกลางซ่ึงมีผลต่อผลลพัธ์ของนโยบาย ในบางประเทศ
รัฐบาลกลางมีอ านาจหนา้ท่ีจ  ากดั การด าเนินนโยบายเป็นเร่ืองขององคก์ารผลประโยชน์ท่ีเป็น
ตวัแทนจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนจากประชาชนในทอ้งถ่ิน แต่การตดัสินใจจะท าโดยผูอ้อกแบบ
นโยบาย ผูอ้อกแบบนโยบายจากส่วนกลางจะจดัระเบียบโครงสร้างการด าเนินงานซ่ึงเกิดภายหลงั  
แนวคิดแบบล่างข้ึนบน (Bottom  Up)  เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัตวัผูป้ฏิบติัระดบัล่างวา่เป็นผู ้
ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั  มากกวา่การควบคุมจากเบ้ืองบน 
(Chandarasorn, 2011: 76)  นกัวชิาการในกลุ่มน้ีเห็นวา่ควรศึกษาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในระดบัปฏิบติั  
และวเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัดงักล่าว  การศึกษาจะเร่ิมจากระดบัล่าง  ไดแ้ก่  กลุ่ม
ผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งจริงๆ กบันโยบายและปฏิเสธความคิดท่ีวา่  นโยบายเร่ิมจากส่วนบนโดยคน
ขา้งล่างตอ้งยดึตาม  เพราะกลุ่มน้ีเห็นวา่คนขา้งล่างสามารถใชดุ้ลยพินิจและใกลชิ้ดกบัปัญหามากกวา่
สวนบน  หน่วยวิเคราะห์ของกลุ่มน้ีจึงไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี  (Street Level Bureaucrats) หรือ
เจา้หนา้ท่ีในแนวหนา้ (Front Line Workers) ซ่ึงหมายถึงผูใ้หบ้ริการในพื้นท่ี  (Getsuwan, 2008: 51-
52) 
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ล่างข้ึนบน  เร่ิมจากการระบุถึงตวัแสดงระดบัล่างท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการท่ีเป็นรูปธรรมอนัใดอนัหน่ึง  
ต่อจากนั้นก็วเิคราะห์การเคล่ือนท่ีไปสู่ระดบับนหรือดา้นขา้ง  เพื่อระบุเครือข่ายของผูน้ านโยบายไป
ปฏิบติัและกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา 

2. จุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์ (Goal of Analysis) 
จุดมุ่งหมายของทฤษฎีจากบนลงล่างตอ้งการสร้างทฤษฎีทัว่ไป  เพื่อใชท้  านายวา่นโยบายอ่ืน

ต่อไปจะประสบความส าเร็จหรือไม่  และใชเ้ป็นค าแนะน าแก่ผูก้  าหนดนโยบาย  ส่วนจุดมุ่งหมาย
ของทฤษฎีล่างข้ึนบนตอ้งการพรรณนาและอธิบายความสัมพนัธ์และการแกไ้ขปัญหาของตวัแสดงท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริการ  ท าใหเ้กิดการศึกษาท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่  การศึกษาโครงสร้างของเครือข่าย 
(Network Structures)  หรือโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบติั (Implementation Structure)   

3. ตวัแบบของกระบวนการนโยบาย  (Model of Policy Research) 
 ทฤษฎีจากบนลงล่างยดึตวัแบบขั้นตอน (Stagiest Model) ซ่ึงแบ่งนโยบายออกเป็นขั้นๆ 
อยา่งชดัเจน แต่อาจวิเคราะห์ไม่หมดทุกขั้น  พิจารณาเฉพาะวา่มีอะไรเกิดข้ึนหลงัจากท่ีออกกฎหมาย
แลว้  ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นวา่  การน านโยบายไปปฏิบติัแยกไม่ออกจากขั้นก่อรูปหรือการ
ก าหนดนโยบาย  จึงยดึตวัแบบหลอมรวม (Fusionist Model) ซ่ึงหมายความวา่การก าหนดนโยบายมี
อยูต่ลอดทั้งกระบวนการ  ดงันั้นนกัทฤษฎีล่างข้ึนบนจึงไม่ไดส้นใจเฉพาะขั้นใดขั้นหน่ึง  แต่มอง
กระบวนการทั้งหมด  ซ่ึงถือวา่นโยบายมีการนิยาม  มีรูปร่าง  ถูกน าไปปฏิบติัและเกิดการนิยามใหม่
อยูต่ลอดเวลา 

4. ลกัษณะของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั (Character of Implementation Process) 
 ทฤษฎีจากบนลงล่างท าความเขา้ใจการน านโยบายไปปฏิบติั  ในฐานนะการน าการตดัสินใจ
ไปปฏิบติั  ซ่ึงมองวา่การน านโยบายไปปฏิบติัไม่มีการเมืองแต่เป็นกระบวนการบริหาร  อ านาจสูงสุด
ของนโยบายอยูท่ี่ผูต้ดัสินใจส่วนกลาง  ซ่ึงสามารถก าหนดนโยบายไดช้ดัเจน  และก าหนดแนว
ปฏิบติัใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัได ้ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นตรงกนัขา้มวา่ผูก้  าหนดนโยบายไม่
สามารถก าหนดวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน  และไม่สามารถควบคุมกระบวนการปฏิบติัจากบนลงล่างได ้ 
ทฤษฎีล่างข้ึนบนมองวา่การน านโยบายไปปฏิบติัเตม็ไปดว้ยการใชดุ้ลยพินิจ  ซ่ึงก็คือการเมืองในการ
น านโยบายไปปฏิบติั  นโยบายเป็นการตดัสินใจของตวัแสดง  ผลของนโยบายจึงข้ึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาระดบัล่างมากกวา่แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดตามล าดบัชั้น 

5. พื้นฐานตวัแบบท่ีเก่ียวกบัประชาธิปไตย (Underlying  Model of Democracy) 

 
 

 ทฤษฎีจากบนลงล่างมีรากฐานมาจากแนวคิดผูน้ าของประชาธิปไตยแบบตวัแทน  ซ่ึงมี
ผูแ้ทนเป็นตวัตดัสินใจแทนประชาชน  ดงันั้น  การตดัสินใจจึงตอ้งด าเนินการใหแ้น่นอนท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้ หรืออีกนยัหน่ึงการกระท าท่ีต่างไปจากวตัถุประสงคข์องนโยบายเป็นส่ิงท่ีฝ่าฝืนมาตรฐาน
ประชาธิปไตย  ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเนน้วา่การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายจึงมีสิทธิตรวจสอบ  ทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นวา่ตวัแบบผูน้ าไม่สนใจสิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย  การตดัสินใจจึงไม่ชอบธรรมมาตั้งแต่ตน้  ดงันั้น  การกระท าท่ีต่างไปจาก
วตัถุประสงคข์องนโยบายจึงไม่ไดผ้ดิหลกัประชาธิปไตย  ในทางตรงกนัขา้มประชาธิปไตยจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือเกิดการมีส่วนร่วม  โดยน าผูไ้ดรั้บผลกระทบเขา้ไปมีส่วนตดัสินใจก าหนดนโยบาย 
 
 
บทสรุป 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่าง  (Top Down Approach)  ตามแนวทางน้ีได้
เนน้หรือมีการใหน้ ้าหนกัไปท่ีความสามารถหรือศกัยภาพของผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการตดัสินใจท่ี
ก่อใหเ้กิดวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน  รวมทั้งท าหนา้ท่ีของการควบคุมโดยเฉพาะในขั้นตอน
ของการควบคุมการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  ส าหรับสมมติฐานของแนวทางน้ีมีสมมติฐานวา่การ
น านโยบายไปสู่การปฏิบติัมีจุดเร่ิมตน้จากการตดัสินใจท่ีเกิดจากรัฐบาล  อยา่งไรก็ตาม  มีขอ้สังเกต
วา่แนวทางแบบบนลงล่างเวลาท่ีมีการด าเนินการ  มกัจะมีการด าเนินการตามแนวทางท่ีไดมี้การ
เสนอแนะตามมาตรการท่ีก าหนดไวท่ี้จะมีการตีความนโยบายในฐานนะปัจจยัน าเขา้  (Inputs)  และ
ตีความการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัในฐานนะเป็นปัจจยัน าออก  (Outputs)  
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่างข้ึนบน  (Bottom Up Approach)  การเกิดข้ึนของ
แนวทางแบบล่างข้ึนบน  เกิดข้ึนในลกัษณะเป็นการโตต้อบเชิงวพิากษต่์อแนวทางแบบบนลงล่าง 
เน่ืองจากมีผลงานทางวชิาการหลายช้ินแสดงใหเ้ห็นวา่ผลลพัธ์ทางการเมืองโดยทัว่ไปไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีมีมาตั้งแต่ตน้  จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
นกัวชิาการตามแนวทางน้ีให้ขอ้เสนอแนะวา่แทท่ี้จริงแลว้แนวทางจากล่างข้ึนบนท่ีเห็นวา่ผูป้ฏิบติั
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบนโยบาย  นกัวชิาการในกลุ่มน้ีปฏิเสธความคิดท่ีวา่นโยบายท่ีเกิดข้ึน
จากส่วนกลาง  จึงส่งผลใหฝ่้ายท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการน านโยบายไปปฏิบติัผกูพนัตวัเองกบั
วตัถุประสงคข์องนโยบาย  
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ล่างข้ึนบน  เร่ิมจากการระบุถึงตวัแสดงระดบัล่างท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการท่ีเป็นรูปธรรมอนัใดอนัหน่ึง  
ต่อจากนั้นก็วเิคราะห์การเคล่ือนท่ีไปสู่ระดบับนหรือดา้นขา้ง  เพื่อระบุเครือข่ายของผูน้ านโยบายไป
ปฏิบติัและกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา 

2. จุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์ (Goal of Analysis) 
จุดมุ่งหมายของทฤษฎีจากบนลงล่างตอ้งการสร้างทฤษฎีทัว่ไป  เพื่อใชท้  านายวา่นโยบายอ่ืน

ต่อไปจะประสบความส าเร็จหรือไม่  และใชเ้ป็นค าแนะน าแก่ผูก้  าหนดนโยบาย  ส่วนจุดมุ่งหมาย
ของทฤษฎีล่างข้ึนบนตอ้งการพรรณนาและอธิบายความสัมพนัธ์และการแกไ้ขปัญหาของตวัแสดงท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริการ  ท าใหเ้กิดการศึกษาท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่  การศึกษาโครงสร้างของเครือข่าย 
(Network Structures)  หรือโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบติั (Implementation Structure)   

3. ตวัแบบของกระบวนการนโยบาย  (Model of Policy Research) 
 ทฤษฎีจากบนลงล่างยดึตวัแบบขั้นตอน (Stagiest Model) ซ่ึงแบ่งนโยบายออกเป็นขั้นๆ 
อยา่งชดัเจน แต่อาจวิเคราะห์ไม่หมดทุกขั้น  พิจารณาเฉพาะวา่มีอะไรเกิดข้ึนหลงัจากท่ีออกกฎหมาย
แลว้  ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นวา่  การน านโยบายไปปฏิบติัแยกไม่ออกจากขั้นก่อรูปหรือการ
ก าหนดนโยบาย  จึงยดึตวัแบบหลอมรวม (Fusionist Model) ซ่ึงหมายความวา่การก าหนดนโยบายมี
อยูต่ลอดทั้งกระบวนการ  ดงันั้นนกัทฤษฎีล่างข้ึนบนจึงไม่ไดส้นใจเฉพาะขั้นใดขั้นหน่ึง  แต่มอง
กระบวนการทั้งหมด  ซ่ึงถือวา่นโยบายมีการนิยาม  มีรูปร่าง  ถูกน าไปปฏิบติัและเกิดการนิยามใหม่
อยูต่ลอดเวลา 

4. ลกัษณะของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั (Character of Implementation Process) 
 ทฤษฎีจากบนลงล่างท าความเขา้ใจการน านโยบายไปปฏิบติั  ในฐานนะการน าการตดัสินใจ
ไปปฏิบติั  ซ่ึงมองวา่การน านโยบายไปปฏิบติัไม่มีการเมืองแต่เป็นกระบวนการบริหาร  อ านาจสูงสุด
ของนโยบายอยูท่ี่ผูต้ดัสินใจส่วนกลาง  ซ่ึงสามารถก าหนดนโยบายไดช้ดัเจน  และก าหนดแนว
ปฏิบติัใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัได ้ ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นตรงกนัขา้มวา่ผูก้  าหนดนโยบายไม่
สามารถก าหนดวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน  และไม่สามารถควบคุมกระบวนการปฏิบติัจากบนลงล่างได ้ 
ทฤษฎีล่างข้ึนบนมองวา่การน านโยบายไปปฏิบติัเตม็ไปดว้ยการใชดุ้ลยพินิจ  ซ่ึงก็คือการเมืองในการ
น านโยบายไปปฏิบติั  นโยบายเป็นการตดัสินใจของตวัแสดง  ผลของนโยบายจึงข้ึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาระดบัล่างมากกวา่แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดตามล าดบัชั้น 

5. พื้นฐานตวัแบบท่ีเก่ียวกบัประชาธิปไตย (Underlying  Model of Democracy) 

 
 

 ทฤษฎีจากบนลงล่างมีรากฐานมาจากแนวคิดผูน้ าของประชาธิปไตยแบบตวัแทน  ซ่ึงมี
ผูแ้ทนเป็นตวัตดัสินใจแทนประชาชน  ดงันั้น  การตดัสินใจจึงตอ้งด าเนินการใหแ้น่นอนท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้ หรืออีกนยัหน่ึงการกระท าท่ีต่างไปจากวตัถุประสงคข์องนโยบายเป็นส่ิงท่ีฝ่าฝืนมาตรฐาน
ประชาธิปไตย  ส่วนทฤษฎีล่างข้ึนบนเนน้วา่การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายจึงมีสิทธิตรวจสอบ  ทฤษฎีล่างข้ึนบนเห็นวา่ตวัแบบผูน้ าไม่สนใจสิทธิของ
กลุ่มเป้าหมาย  การตดัสินใจจึงไม่ชอบธรรมมาตั้งแต่ตน้  ดงันั้น  การกระท าท่ีต่างไปจาก
วตัถุประสงคข์องนโยบายจึงไม่ไดผ้ดิหลกัประชาธิปไตย  ในทางตรงกนัขา้มประชาธิปไตยจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือเกิดการมีส่วนร่วม  โดยน าผูไ้ดรั้บผลกระทบเขา้ไปมีส่วนตดัสินใจก าหนดนโยบาย 
 
 
บทสรุป 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่าง  (Top Down Approach)  ตามแนวทางน้ีได้
เนน้หรือมีการใหน้ ้าหนกัไปท่ีความสามารถหรือศกัยภาพของผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการตดัสินใจท่ี
ก่อใหเ้กิดวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน  รวมทั้งท าหนา้ท่ีของการควบคุมโดยเฉพาะในขั้นตอน
ของการควบคุมการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  ส าหรับสมมติฐานของแนวทางน้ีมีสมมติฐานวา่การ
น านโยบายไปสู่การปฏิบติัมีจุดเร่ิมตน้จากการตดัสินใจท่ีเกิดจากรัฐบาล  อยา่งไรก็ตาม  มีขอ้สังเกต
วา่แนวทางแบบบนลงล่างเวลาท่ีมีการด าเนินการ  มกัจะมีการด าเนินการตามแนวทางท่ีไดมี้การ
เสนอแนะตามมาตรการท่ีก าหนดไวท่ี้จะมีการตีความนโยบายในฐานนะปัจจยัน าเขา้  (Inputs)  และ
ตีความการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัในฐานนะเป็นปัจจยัน าออก  (Outputs)  
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่างข้ึนบน  (Bottom Up Approach)  การเกิดข้ึนของ
แนวทางแบบล่างข้ึนบน  เกิดข้ึนในลกัษณะเป็นการโตต้อบเชิงวพิากษต่์อแนวทางแบบบนลงล่าง 
เน่ืองจากมีผลงานทางวชิาการหลายช้ินแสดงใหเ้ห็นวา่ผลลพัธ์ทางการเมืองโดยทัว่ไปไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีมีมาตั้งแต่ตน้  จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
นกัวชิาการตามแนวทางน้ีให้ขอ้เสนอแนะวา่แทท่ี้จริงแลว้แนวทางจากล่างข้ึนบนท่ีเห็นวา่ผูป้ฏิบติั
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบนโยบาย  นกัวชิาการในกลุ่มน้ีปฏิเสธความคิดท่ีวา่นโยบายท่ีเกิดข้ึน
จากส่วนกลาง  จึงส่งผลใหฝ่้ายท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการน านโยบายไปปฏิบติัผกูพนัตวัเองกบั
วตัถุประสงคข์องนโยบาย  
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 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  (Hybrid Approach)  แนวทางการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  เกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการอภิปรายโตตอบเชิงวพิากษ ์ ระหวา่ง
นกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่างและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่าง
ข้ึนบน ในขณะท่ีนกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายามสังเคราะห์
แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่างและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่าง
ข้ึนบน  ส่งผลใหเ้ป็นท่ีมาของแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัแนวทางใหม่ข้ึนมาทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของทั้งสองแนวทาง  ไดแ้ก่  การน าส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของแนวทางบน
ลงล่าง  ซ่ึงไดแ้ก่  องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล  เป็นจุดเร่ิมตน้  หลงัจากนั้นไดน้ าจุด
แขง็ของแนวทางล่างข้ึนบนและองคป์ระกอบจากตวัแบบหรือทฤษฎีอ่ืนมาผสมผสาน  ท าใหเ้ป็น
ท่ีมาของตวัแบบการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีเรียกวา่  Hybrid Approach  หรือแนวทางแบบ
ผสมผสาน 
 จากเน้ือหาท่ีกล่าวมาในบทความน้ีสามารถสรุปไดว้า่แนวทางของการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  2  ประการ ท่ีมีผลต่อแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติั  
ดงัน้ี 
 ประการแรก  การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายามขจดัจุดอ่อนเชิง
แนวคิดซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การอภิปรายถกเถียงกนัระหวา่งตวัแบบจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนถึง
จุดอ่อนดงักล่าว  กล่าวคือแทนท่ีจะไปอภิปรายถกเถียงเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการ  Conceptualization 
กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  แต่ควรมาพิจารณากลัน่กรองส่ิงท่ีเป็นท่ีมาของการอภิปราย
ถกเถียง  โดยน าประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเขา้ไปในแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัแบบใหม่  ท่ีไปมีผล
ท าใหส่้วนกลางท่ีท าหนา้ท่ีคอยก ากบัดูแล (Steering)  ในขณะท่ีส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระ
คล่องตวัมากข้ึน 
 ประการท่ีสอง  นกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายาม
ช้ีใหเ้ห็นหรือใหมี้การตระหนกัถึงปัจจยัส าคญัๆ ท่ีตนไดรั้บการใหค้วามสนใจในปัจจยัเหล่านั้น
เพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนันกัวชิาการดา้นน้ีไดห้ยบิยกประเด็นท่ีควรจะไดมี้การตระหนกัหรือควรท่ีจะมี
การใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัวา่เวลามีการวเิคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีควรจะ
ไดมี้การน าเอากระบวนการขั้นตอนของการก าหนดนโยบายมาพิจารณาดว้ย   
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 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  (Hybrid Approach)  แนวทางการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  เกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการอภิปรายโตตอบเชิงวพิากษ ์ ระหวา่ง
นกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่างและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่าง
ข้ึนบน ในขณะท่ีนกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายามสังเคราะห์
แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบบนลงล่างและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบล่าง
ข้ึนบน  ส่งผลใหเ้ป็นท่ีมาของแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัแนวทางใหม่ข้ึนมาทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของทั้งสองแนวทาง  ไดแ้ก่  การน าส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของแนวทางบน
ลงล่าง  ซ่ึงไดแ้ก่  องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล  เป็นจุดเร่ิมตน้  หลงัจากนั้นไดน้ าจุด
แขง็ของแนวทางล่างข้ึนบนและองคป์ระกอบจากตวัแบบหรือทฤษฎีอ่ืนมาผสมผสาน  ท าใหเ้ป็น
ท่ีมาของตวัแบบการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีเรียกวา่  Hybrid Approach  หรือแนวทางแบบ
ผสมผสาน 
 จากเน้ือหาท่ีกล่าวมาในบทความน้ีสามารถสรุปไดว้า่แนวทางของการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  2  ประการ ท่ีมีผลต่อแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติั  
ดงัน้ี 
 ประการแรก  การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายามขจดัจุดอ่อนเชิง
แนวคิดซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การอภิปรายถกเถียงกนัระหวา่งตวัแบบจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนถึง
จุดอ่อนดงักล่าว  กล่าวคือแทนท่ีจะไปอภิปรายถกเถียงเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการ  Conceptualization 
กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  แต่ควรมาพิจารณากลัน่กรองส่ิงท่ีเป็นท่ีมาของการอภิปราย
ถกเถียง  โดยน าประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเขา้ไปในแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัแบบใหม่  ท่ีไปมีผล
ท าใหส่้วนกลางท่ีท าหนา้ท่ีคอยก ากบัดูแล (Steering)  ในขณะท่ีส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระ
คล่องตวัมากข้ึน 
 ประการท่ีสอง  นกัวชิาการการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัแบบผสมผสาน  ไดพ้ยายาม
ช้ีใหเ้ห็นหรือใหมี้การตระหนกัถึงปัจจยัส าคญัๆ ท่ีตนไดรั้บการใหค้วามสนใจในปัจจยัเหล่านั้น
เพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนันกัวชิาการดา้นน้ีไดห้ยบิยกประเด็นท่ีควรจะไดมี้การตระหนกัหรือควรท่ีจะมี
การใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัวา่เวลามีการวเิคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีควรจะ
ไดมี้การน าเอากระบวนการขั้นตอนของการก าหนดนโยบายมาพิจารณาดว้ย   
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บทคัดย่อ 
 สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม
อยา่งเป็นพลวตั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีสมรรถนะสูงก็สามารถขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ 
การบริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหาร
ภารกิจของทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง สมรรถนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การมีทกัษะ มีความรู้ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
กลา้เปล่ียนแปลง มีแรงจูงใจ มีแรงขบั มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสมรรถนะอ่ืน
ตามสถานการณ์ การบริหารงานทอ้งถ่ินจะประสบผลส าเร็จข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดน้ า
สมรรถนะและประสบการณ์ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ช ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
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บทคัดย่อ 
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ส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การมีทกัษะ มีความรู้ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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desirable attributes, having courage to Change, motivation, drive, nubile-regardedness, virtue and 
ethics, and other capabilities on situations, That is to say a successful local administration depend 
on the executives’ utilization of the above existing capabilities and experiences for the best 
benefits of public interest.    
 
Keywords: efficiency, local executive, 21st century 
 
บทน า 
 การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัและเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการ
บริหารราชการและการปฏิรูปราชการของประเทศ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสความคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนและรู้ความตอ้งการของประชาชน
มีความพยายามของผูบ้ริหารประเทศท่ีปรับพลิกฟ้ืนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้
มาตรฐานท่ีสูงข้ึนในดา้นการบริหารงานใหต้อบสนองเท่าทนักบัความตอ้งการของประชาชนและ
ยกระดบัการบริการใหเ้หมือนภาคเอกชนในยคุโลกาภิวตัน์ แนวคิดสมรรถนะไดรั้บความสนใจมาก
ข้ึนเป็นล าดบัในฐานะเป็นกุญแจส าคญัท่ีซ่อนอยูใ่นตวับุคคลและเป็นกลไกของการบริหาร การคิด
และน าไปสู่การปฏิบติัและโดยสาระส าคญัของการบริหารนั้น ไดแ้ก่ มีการน าเอาแนวคิด วธีิการ
บริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยกุตใ์ช ้รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาสังคมเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการ 
 การแสวงหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถผลิต
สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้(ประชาชน) และเป็นท่ี
พึงพอใจของประชาชนหรือลูกคา้ผูม้าซ้ือสินคา้(มารับบริการ) เป็นส่ิงทอ้ทายขององคก์ารท่ีจะเผชิญ
กบัความทา้ทายในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัต่อองคก์ร 
เน่ืองจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นผูป้ระสานใหบุ้คคลอ่ืนหรือชุมชนไดเ้กิดขอ้ตกลง
ร่วมกนั และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยงัเป็นผูต้อ้งใชค้วามพยายามในการหาทางบริหาร
องคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งมีอิทธิพลเหนือบุคคล
ภายในองคก์รและเหนือประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น อนัจะก่อใหเ้กิดการร่วมมือกนัท างาน โดยมุ่ง
ความส าเร็จของชุมชนเป็นส าคญัหรืออาจกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหาร 

 
 

ทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจหรือมีสามารถจูงใจคนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และนอกจาก
ความส าคญัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดงักล่าวแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยงัตอ้งเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัมากในการบริหารองคก์ร เพราะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดนโยบายก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การวางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวธีิ การด าเนินงาน เปรียบเสมือนเขม็ทิศน าทางเพื่อให้
การบริหารองคก์ารบรรลุผลสอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของรัฐ และจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการด าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วนรับผดิชอบ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติังาน 
นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ยงัตอ้งมีบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ บทบาทเป็น
ประธาน เป็นตวัแทนขององคก์าร รับผิดชอบในการจูงใจและช้ีน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานอยา่ง
เตม็ความสามารถ ผูป้ระสานงาน เช่ือมสัมพนัธไมตรี สร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัองคก์าร
ภายนอก สร้างเครือข่าย ผกูมิตรกบับุคคลหรือกลุ่มต่างๆท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร บทบาททางดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร เป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล ข่าวสารท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาองคก์าร เป็นผู ้
กระจายขอ้มูล เผยแพร่ข่าวสารท่ีไดม้า ทั้งจากภายนอกและภายในใหแ้ก่พนกังานในองคก์าร เป็นผู ้
แถลงข่าว ประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน การปฏิบติังาน และผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารไปสู่ภายนอก บทบาทในการตดัสินใจ มีความตั้งใจท างาน มุ่งมัน่ใหง้านประสบ
ความส าเร็จ เป็นผูข้จดัความขดัแยง้รับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีองคก์ารเผชิญอยู ่เป็นผู ้
จดัสรรทรัพยากรทุกชนิด ทั้งดา้นบุคคล วตัถุ และการเงิน ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจขององคก์าร เป็นผู ้
เจรจาต่อรองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรองเร่ืองส าคญั เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ท่ีองคก์ารควรไดรั้บ ซ่ึงบทบาทดงักล่าวตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ด้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21มีสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 ดงันั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 
21เพื่อบริหารจดัการองคก์รท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
การท่องเท่ียว ดา้นกีฬาและวฒันธรรม บทบาทของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมี
ความสามารถในแกไ้ขปัญหาองคก์ร ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตอ้งมีความสามารถใน
การเป็นผูบ้ริหาร พฒันาบุคลากรในองคก์ร โดยทั้งตอ้งบูรณาการผสานความแตกต่าง การส่ือสาร 
การสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเป้าหมายขององคก์ร การพฒันานวตักรรมการบริหาร การ
เสริมสร้างเทคนิคการพฒันางาน และการเป็นผูมี้ความสามารถในการพฒันาทั้งคนและงานไปสู่
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บทน า 
 การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัและเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการ
บริหารราชการและการปฏิรูปราชการของประเทศ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสความคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนและรู้ความตอ้งการของประชาชน
มีความพยายามของผูบ้ริหารประเทศท่ีปรับพลิกฟ้ืนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้
มาตรฐานท่ีสูงข้ึนในดา้นการบริหารงานใหต้อบสนองเท่าทนักบัความตอ้งการของประชาชนและ
ยกระดบัการบริการใหเ้หมือนภาคเอกชนในยคุโลกาภิวตัน์ แนวคิดสมรรถนะไดรั้บความสนใจมาก
ข้ึนเป็นล าดบัในฐานะเป็นกุญแจส าคญัท่ีซ่อนอยูใ่นตวับุคคลและเป็นกลไกของการบริหาร การคิด
และน าไปสู่การปฏิบติัและโดยสาระส าคญัของการบริหารนั้น ไดแ้ก่ มีการน าเอาแนวคิด วธีิการ
บริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยกุตใ์ช ้รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาสังคมเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการ 
 การแสวงหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถผลิต
สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้(ประชาชน) และเป็นท่ี
พึงพอใจของประชาชนหรือลูกคา้ผูม้าซ้ือสินคา้(มารับบริการ) เป็นส่ิงทอ้ทายขององคก์ารท่ีจะเผชิญ
กบัความทา้ทายในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัต่อองคก์ร 
เน่ืองจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นผูป้ระสานใหบุ้คคลอ่ืนหรือชุมชนไดเ้กิดขอ้ตกลง
ร่วมกนั และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยงัเป็นผูต้อ้งใชค้วามพยายามในการหาทางบริหาร
องคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งมีอิทธิพลเหนือบุคคล
ภายในองคก์รและเหนือประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น อนัจะก่อใหเ้กิดการร่วมมือกนัท างาน โดยมุ่ง
ความส าเร็จของชุมชนเป็นส าคญัหรืออาจกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหาร 

 
 

ทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจหรือมีสามารถจูงใจคนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และนอกจาก
ความส าคญัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดงักล่าวแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยงัตอ้งเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัมากในการบริหารองคก์ร เพราะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดนโยบายก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การวางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวธีิ การด าเนินงาน เปรียบเสมือนเขม็ทิศน าทางเพื่อให้
การบริหารองคก์ารบรรลุผลสอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของรัฐ และจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการด าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วนรับผดิชอบ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติังาน 
นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ยงัตอ้งมีบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ บทบาทเป็น
ประธาน เป็นตวัแทนขององคก์าร รับผิดชอบในการจูงใจและช้ีน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานอยา่ง
เตม็ความสามารถ ผูป้ระสานงาน เช่ือมสัมพนัธไมตรี สร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัองคก์าร
ภายนอก สร้างเครือข่าย ผกูมิตรกบับุคคลหรือกลุ่มต่างๆท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร บทบาททางดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร เป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล ข่าวสารท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาองคก์าร เป็นผู ้
กระจายขอ้มูล เผยแพร่ข่าวสารท่ีไดม้า ทั้งจากภายนอกและภายในใหแ้ก่พนกังานในองคก์าร เป็นผู ้
แถลงข่าว ประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน การปฏิบติังาน และผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารไปสู่ภายนอก บทบาทในการตดัสินใจ มีความตั้งใจท างาน มุ่งมัน่ใหง้านประสบ
ความส าเร็จ เป็นผูข้จดัความขดัแยง้รับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีองคก์ารเผชิญอยู ่เป็นผู ้
จดัสรรทรัพยากรทุกชนิด ทั้งดา้นบุคคล วตัถุ และการเงิน ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจขององคก์าร เป็นผู ้
เจรจาต่อรองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21เป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรองเร่ืองส าคญั เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ท่ีองคก์ารควรไดรั้บ ซ่ึงบทบาทดงักล่าวตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ด้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21มีสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 ดงันั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 
21เพื่อบริหารจดัการองคก์รท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
การท่องเท่ียว ดา้นกีฬาและวฒันธรรม บทบาทของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมี
ความสามารถในแกไ้ขปัญหาองคก์ร ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตอ้งมีความสามารถใน
การเป็นผูบ้ริหาร พฒันาบุคลากรในองคก์ร โดยทั้งตอ้งบูรณาการผสานความแตกต่าง การส่ือสาร 
การสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเป้าหมายขององคก์ร การพฒันานวตักรรมการบริหาร การ
เสริมสร้างเทคนิคการพฒันางาน และการเป็นผูมี้ความสามารถในการพฒันาทั้งคนและงานไปสู่
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ผลส าเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จึงเป็นบุคคล
ส าคญัท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตอ้งมีสมรรถนะทางการบริหารให้
สอดคลอ้งกบัโลกในศตวรรษท่ี 21 
 
ระเบียบวธีิด าเนินการ 
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยเร่ิมจาก
การศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51) จากนั้นคน้หาเน้ืออหาสาระ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล (Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษาน าร่อง 
(Pilot study) ในบริบทพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยแนวคิดจากทฤษฎีฐาน
ราก (Kenaphoom, 2015) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูมี้ประสบการณ์ดา้นการจดัการเลือกตั้งดว้ยวธีิการ
จดัการความรู้ (KM) (Kenaphoom, 2014C : 13-32) ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหา
ความลงตวัของเน้ือหาสาระ (Kenaphoom,  2014D) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดย
วธีิการบูรณาการระเบียบวธีิท่ีหลากหลาย (Kenaphoom, 2013 : 169-185) และใชก้ารเขียนบทความ
วชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการตีพิมพ ์(Tossamas, 2017) จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียน
จึงขอน าเสนอเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี  
 
สมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที ่21 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์ารหลกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริการประชาชน 
มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและยงัช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในทอ้งถ่ิน คุณภาพ 
การใหบ้ริการดว้ยนวตักรรมการจดัการบริหารหลายวธีิการ โดยเฉพาะการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในบริบทสังคมโลกในรูปแบบของ โลกไร้พรมแดน (borderless world) โลกาภิวตัน์ 
(globalization) ความเป็นสากล (internationalization) ยคุขอ้มูลข่าวสาร (information technology) ซ่ึง
ฐานการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหส้ าเร็จ ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือ “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ในศตวรรษท่ี 21” ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนองคก์ร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและทอ้งถ่ินท่ีตน
เป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยู ่การท่ีจะไดผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ครบตามความในเบ้ืองตน้นั้น
จ าเป็นตอ้งเสริมสร้างสมรรถนะครอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี Phonork (2014) 
 1. องคป์ระกอบดา้นทกัษะ (skills)   

 
 

 ทกัษะ (skills) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21กระท าไดดี้ และฝึกปฏิบติัเป็น
ประจ าจนเกิดความช านาญ/ความเช่ียวชาญ เช่น ทกัษะการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ทกัษะการจดัการ
นวตักรรมการบริหาร ทกัษะวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Executive Strategic Vision) ทกัษะการบริหาร
ความเป็นผูบ้ริหาร (Leadership skill Management) ทกัษะการวเิคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis 
Thinking) ทกัษะแบบสุนทรียสนทนา ทกัษะการสั่งสมภูมิรู้ในต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ทกัษะ
ตามสถานการณ์ ทกัษะการสร้างทีมงาน ทกัษะการเป็นผูบ้ริหาร ความสามารถในการบริหารเวลา
และการเอาใส่ใจ เป็นตน้ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  
   1.1 ทกัษะการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management Skills) คือ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีเพียงความรู้ท่ีเกิดจาก “ศาสตร์” ในการบริหารจดัการมนุษยน์ั้น 
คงไม่อาจน าพาองคก์รใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จได ้ตอ้งมี “ศิลปะในการครองใจคน” ดว้ย เพราะจะ
สามารถสร้างแตม้ต่อใหก้บัองคก์ร เน่ืองจากการ “ไดใ้จคน” คือ จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จในทุกมิติ 
มีความยดืหยุน่ในการบริหารคน และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการท างานท่ีรับผดิชอบ และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ทั้งดา้นกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัของหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การใหบ้ริการประชาชน นโยบาย
พฒันาบุคลากรในหน่วยงาน ส่งเสริมใหมี้การเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองเพื่อใหท้นักบั
ความเปล่ียนแปลง ใหค้วามส าคญัเร่ืองความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเป็นทีมในดา้นต่างๆ เช่น 
การมอบหมายงานใหท้ างานร่วมกนั และสนบัสนุนการท างานขา้มสายงาน ผูบ้ริหารจะมีบทบาทใน
การผลกัดนัใหเ้กิดผลดา้นการอ านวยการ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการวดัประเมินผล และการเสริมสร้าง
วสิัยทศัน์ดว้ยการส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การส่งเสริมส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้
ทอ้งถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากการแลกเปล่ียนความรู้จากเครือข่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั  
  1.2 ทกัษะการจดัการนวตักรรมการบริหาร ค าวา่ "นวตักรรม" ไวว้า่ "Innovation is the  
act of introducing something new" เป็นการสร้างส่ิงใหม่ หรือการท าใหแ้ตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยั 
การเปล่ียนแปลงมาสร้างใหเ้ป็นโอกาส และตอ้งมีความชดัเจน และมุ่งเนน้ถึงการพฒันาผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 Chemchgai (2012) ควรเรียนรู้ (Learning) การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ซ่ึงเกิด
การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และการจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ท าใหเ้กิด
นวตักรรมเชิงบวก (Innovation) และส่งผลไปยงัการน าระบบเทคโนโลยใีชใ้นการท างาน เพื่อให้เกิด
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ผลส าเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จึงเป็นบุคคล
ส าคญัท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตอ้งมีสมรรถนะทางการบริหารให้
สอดคลอ้งกบัโลกในศตวรรษท่ี 21 
 
ระเบียบวธีิด าเนินการ 
 บทความน้ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยเร่ิมจาก
การศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51) จากนั้นคน้หาเน้ืออหาสาระ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายไดแ้ก่ วธีิการคิดเชิงเหตุผล (Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษาน าร่อง 
(Pilot study) ในบริบทพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยแนวคิดจากทฤษฎีฐาน
ราก (Kenaphoom, 2015) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูมี้ประสบการณ์ดา้นการจดัการเลือกตั้งดว้ยวธีิการ
จดัการความรู้ (KM) (Kenaphoom, 2014C : 13-32) ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหา
ความลงตวัของเน้ือหาสาระ (Kenaphoom,  2014D) ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเน้ือหาสาระโดย
วธีิการบูรณาการระเบียบวธีิท่ีหลากหลาย (Kenaphoom, 2013 : 169-185) และใชก้ารเขียนบทความ
วชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการตีพิมพ ์(Tossamas, 2017) จากการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ขียน
จึงขอน าเสนอเชิงพรรณนาความ ดงัต่อไปน้ี  
 
สมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที ่21 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์ารหลกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริการประชาชน 
มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและยงัช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในทอ้งถ่ิน คุณภาพ 
การใหบ้ริการดว้ยนวตักรรมการจดัการบริหารหลายวธีิการ โดยเฉพาะการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในบริบทสังคมโลกในรูปแบบของ โลกไร้พรมแดน (borderless world) โลกาภิวตัน์ 
(globalization) ความเป็นสากล (internationalization) ยคุขอ้มูลข่าวสาร (information technology) ซ่ึง
ฐานการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหส้ าเร็จ ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือ “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ในศตวรรษท่ี 21” ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนองคก์ร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและทอ้งถ่ินท่ีตน
เป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยู ่การท่ีจะไดผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ครบตามความในเบ้ืองตน้นั้น
จ าเป็นตอ้งเสริมสร้างสมรรถนะครอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี Phonork (2014) 
 1. องคป์ระกอบดา้นทกัษะ (skills)   

 
 

 ทกัษะ (skills) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21กระท าไดดี้ และฝึกปฏิบติัเป็น
ประจ าจนเกิดความช านาญ/ความเช่ียวชาญ เช่น ทกัษะการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ทกัษะการจดัการ
นวตักรรมการบริหาร ทกัษะวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Executive Strategic Vision) ทกัษะการบริหาร
ความเป็นผูบ้ริหาร (Leadership skill Management) ทกัษะการวเิคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis 
Thinking) ทกัษะแบบสุนทรียสนทนา ทกัษะการสั่งสมภูมิรู้ในต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ทกัษะ
ตามสถานการณ์ ทกัษะการสร้างทีมงาน ทกัษะการเป็นผูบ้ริหาร ความสามารถในการบริหารเวลา
และการเอาใส่ใจ เป็นตน้ ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  
   1.1 ทกัษะการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management Skills) คือ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีเพียงความรู้ท่ีเกิดจาก “ศาสตร์” ในการบริหารจดัการมนุษยน์ั้น 
คงไม่อาจน าพาองคก์รใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จได ้ตอ้งมี “ศิลปะในการครองใจคน” ดว้ย เพราะจะ
สามารถสร้างแตม้ต่อใหก้บัองคก์ร เน่ืองจากการ “ไดใ้จคน” คือ จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จในทุกมิติ 
มีความยดืหยุน่ในการบริหารคน และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการท างานท่ีรับผดิชอบ และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ทั้งดา้นกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัของหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การใหบ้ริการประชาชน นโยบาย
พฒันาบุคลากรในหน่วยงาน ส่งเสริมใหมี้การเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองเพื่อใหท้นักบั
ความเปล่ียนแปลง ใหค้วามส าคญัเร่ืองความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเป็นทีมในดา้นต่างๆ เช่น 
การมอบหมายงานใหท้ างานร่วมกนั และสนบัสนุนการท างานขา้มสายงาน ผูบ้ริหารจะมีบทบาทใน
การผลกัดนัใหเ้กิดผลดา้นการอ านวยการ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการวดัประเมินผล และการเสริมสร้าง
วสิัยทศัน์ดว้ยการส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การส่งเสริมส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้
ทอ้งถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากการแลกเปล่ียนความรู้จากเครือข่ายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั  
  1.2 ทกัษะการจดัการนวตักรรมการบริหาร ค าวา่ "นวตักรรม" ไวว้า่ "Innovation is the  
act of introducing something new" เป็นการสร้างส่ิงใหม่ หรือการท าใหแ้ตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยั 
การเปล่ียนแปลงมาสร้างใหเ้ป็นโอกาส และตอ้งมีความชดัเจน และมุ่งเนน้ถึงการพฒันาผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 Chemchgai (2012) ควรเรียนรู้ (Learning) การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ซ่ึงเกิด
การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และการจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ท าใหเ้กิด
นวตักรรมเชิงบวก (Innovation) และส่งผลไปยงัการน าระบบเทคโนโลยใีชใ้นการท างาน เพื่อให้เกิด
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ความคล่องตวัในการท างาน และลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการใหบ้ริการ มีการกระจายอ านาจ
การบริหารงานและการตดัสินใจแก่หวัหนา้งานในทอ้งถ่ิน การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ส่งผลใหเ้กิด
การพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบติังาน นวตักรรม ไดแ้ก่ 1) นวตักรรม
เชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ (Strategy business concepts innovation) คิดคน้วธีิการ ออกแบบวธีิการ 
หรือก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน เป้าประสงคใ์หม่ข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
วสิัยทศัน์หรือวางทิศทางใหม่ในการน าพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต 2) นวตักรรม
การบริการ (Service innovation) เช่น การใหบ้ริการผา่นอินเตอร์เน็ต ใชร้ะบบจดัเรียงคิวในการเขา้
รับบริการ การบริการเคล่ือนท่ี (mobile unit) หรือการบริหารแบบแนวนอน 3) นวตักรรมดา้น
กระบวนการ และการบริหารองคก์าร (Process and organization administration innovation) กลา้
ออกแบบโครงสร้างองคก์ร และกระบวนการภายในใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น  
การพฒันาระบบการจ่ายเบียยงัชีพ การพฒันาแนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการส่ือสารในแนวนอน และ 4) นวตักรรมดา้นการปฏิสัมพนัธ์เชิงกระบวนการ (Process 
Interaction Innovation) ไดแ้ก่ ควรปรับปรุงหรือพฒันาระบบความสัมพนัธ์หรือการปฏิสัมพนัธ์เชิง
อ านาจ หนา้ท่ีกบัภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น การพฒันากระบวนการใหบ้ริการในงานท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งครบ
วงจร  
   1.3 ทกัษะวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Executive Strategic Vision) ตอ้งมีทกัษะใน
ความสามารถในการก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจและเป้าหมายการท างานใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และ
เป้าหมายขององคก์ร โดยใชท้กัษะในการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภาวะท่ีส่งผลต่อการ
บริการ การวางแผน ติดตาม ประเมินผลเพื่อก าหนดเป้าหมายของทอ้งถ่ินใหป้ระสบผลส าเร็จใน
อนาคต  
   1.4 ทกัษะการบริหารความเป็นผูบ้ริหาร (Leadership Skill Management) มี
ความสามารถในการโนม้นา้วใจผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตาม มีทกัษะความเป็นผูบ้ริหาร สามารถก าหนด
เป้าหมายและบทบาทหนา้ท่ี สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน กลยทุธ์การท างานและเป็น
แบบอยา่งของการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีวสิัยทศัน์และผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง 
   1.5 ทกัษะการวเิคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis Thinking Skills) ควรมีทกัษะ
ใน 

 
 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของชุมชน ทอ้งถ่ินรวมทั้งองคก์รทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เขา้ใจนโยบาย กลยทุธ์หน่วยงานหรือองคก์ร สามารถประยกุตแ์นวทางต่างๆจากสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 
   1.6 ทกัษะการสนทนาปราศยั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการพบปะกบัผูค้นอ่ืนๆเพราะ
สามารถสร้างความโดดเด่นได ้การพูดยงัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ผูบ้ริหารควรมีศิลปะในการ
พูดหรือทกัษะในการส่ือสาร พูดเร้าใจผูฟั้ง โนม้นา้วใหป้ระชาชนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเกิดความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือสาร มีความรู้เร่ืองราวท่ีจะพูดตามเทศกาล
ต่างๆ 
   1.7 ทกัษะการสั่งสมภูมิรู้ในต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น รู้บริบทของพื้นท่ี รู้
ชุมชน สังคมทอ้งถ่ิน กลุ่มอ านาจทางการเมืองทอ้งถ่ิน กลุ่มผลประโยชน์ จุดแขง็ จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน 
จุดแขง็จุดอ่อนของคู่แข่งทางการเมือง รู้ใจคนในชุมชนวา่ตอ้งการอะไรแลว้เขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของคน
เหล่านั้นใหไ้ดห้รือเรียกวา่ “การคลองใจคน” การสร้างและสั่งสมบารมีทางการเมือง ฝึกใหต้นเอง
เป็นคนติดดิน “คบง่ายใชค้ล่อง” สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ พฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนให้ดียิง่ข้ึน น าวชิาการ ความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการหรือ
วทิยาการใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังานและน ามาปรับปรุง พฒันาจุดเด่นท่ีตนเองมี 
   1.8 ทกัษะตามสถานการณ์ คือ เป็นผูมี้ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายการพนนั กฎหมายแพง่และ
พานิชยท่ี์เก่ียวกบับรรพท่ี 3 กฎหมายท่ีดิน กฎหมายเอกชน กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายปกครองต่างๆ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัวา่ดว้ยเขา้ช่ือ
เสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งน าความรู้ทางดา้นกฎหมายมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และบริการประชาชน 
   1.9 ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) มีความสามารถในการบริหาร
และเช่ือมความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ ประสบการณ์ วยั อารมณ์ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียอ่มส่งผลโดยตรงต่อการท างานร่วมกนัในองคก์ร บางคร้ังความแตกต่างระหวา่งบุคคล
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ความคล่องตวัในการท างาน และลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการใหบ้ริการ มีการกระจายอ านาจ
การบริหารงานและการตดัสินใจแก่หวัหนา้งานในทอ้งถ่ิน การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ส่งผลใหเ้กิด
การพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบติังาน นวตักรรม ไดแ้ก่ 1) นวตักรรม
เชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ (Strategy business concepts innovation) คิดคน้วธีิการ ออกแบบวธีิการ 
หรือก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน เป้าประสงคใ์หม่ข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
วสิัยทศัน์หรือวางทิศทางใหม่ในการน าพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต 2) นวตักรรม
การบริการ (Service innovation) เช่น การใหบ้ริการผา่นอินเตอร์เน็ต ใชร้ะบบจดัเรียงคิวในการเขา้
รับบริการ การบริการเคล่ือนท่ี (mobile unit) หรือการบริหารแบบแนวนอน 3) นวตักรรมดา้น
กระบวนการ และการบริหารองคก์าร (Process and organization administration innovation) กลา้
ออกแบบโครงสร้างองคก์ร และกระบวนการภายในใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น  
การพฒันาระบบการจ่ายเบียยงัชีพ การพฒันาแนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการส่ือสารในแนวนอน และ 4) นวตักรรมดา้นการปฏิสัมพนัธ์เชิงกระบวนการ (Process 
Interaction Innovation) ไดแ้ก่ ควรปรับปรุงหรือพฒันาระบบความสัมพนัธ์หรือการปฏิสัมพนัธ์เชิง
อ านาจ หนา้ท่ีกบัภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น การพฒันากระบวนการใหบ้ริการในงานท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งครบ
วงจร  
   1.3 ทกัษะวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Executive Strategic Vision) ตอ้งมีทกัษะใน
ความสามารถในการก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจและเป้าหมายการท างานใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และ
เป้าหมายขององคก์ร โดยใชท้กัษะในการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภาวะท่ีส่งผลต่อการ
บริการ การวางแผน ติดตาม ประเมินผลเพื่อก าหนดเป้าหมายของทอ้งถ่ินใหป้ระสบผลส าเร็จใน
อนาคต  
   1.4 ทกัษะการบริหารความเป็นผูบ้ริหาร (Leadership Skill Management) มี
ความสามารถในการโนม้นา้วใจผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตาม มีทกัษะความเป็นผูบ้ริหาร สามารถก าหนด
เป้าหมายและบทบาทหนา้ท่ี สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน กลยทุธ์การท างานและเป็น
แบบอยา่งของการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีวสิัยทศัน์และผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง 
   1.5 ทกัษะการวเิคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis Thinking Skills) ควรมีทกัษะ
ใน 

 
 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของชุมชน ทอ้งถ่ินรวมทั้งองคก์รทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เขา้ใจนโยบาย กลยทุธ์หน่วยงานหรือองคก์ร สามารถประยกุตแ์นวทางต่างๆจากสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 
   1.6 ทกัษะการสนทนาปราศยั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการพบปะกบัผูค้นอ่ืนๆเพราะ
สามารถสร้างความโดดเด่นได ้การพูดยงัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ผูบ้ริหารควรมีศิลปะในการ
พูดหรือทกัษะในการส่ือสาร พูดเร้าใจผูฟั้ง โนม้นา้วใหป้ระชาชนหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเกิดความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือสาร มีความรู้เร่ืองราวท่ีจะพูดตามเทศกาล
ต่างๆ 
   1.7 ทกัษะการสั่งสมภูมิรู้ในต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น รู้บริบทของพื้นท่ี รู้
ชุมชน สังคมทอ้งถ่ิน กลุ่มอ านาจทางการเมืองทอ้งถ่ิน กลุ่มผลประโยชน์ จุดแขง็ จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน 
จุดแขง็จุดอ่อนของคู่แข่งทางการเมือง รู้ใจคนในชุมชนวา่ตอ้งการอะไรแลว้เขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของคน
เหล่านั้นใหไ้ดห้รือเรียกวา่ “การคลองใจคน” การสร้างและสั่งสมบารมีทางการเมือง ฝึกใหต้นเอง
เป็นคนติดดิน “คบง่ายใชค้ล่อง” สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ พฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนให้ดียิง่ข้ึน น าวชิาการ ความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการหรือ
วทิยาการใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังานและน ามาปรับปรุง พฒันาจุดเด่นท่ีตนเองมี 
   1.8 ทกัษะตามสถานการณ์ คือ เป็นผูมี้ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายการพนนั กฎหมายแพง่และ
พานิชยท่ี์เก่ียวกบับรรพท่ี 3 กฎหมายท่ีดิน กฎหมายเอกชน กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายปกครองต่างๆ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พระราชบญัญติัวา่ดว้ยเขา้ช่ือ
เสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งน าความรู้ทางดา้นกฎหมายมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และบริการประชาชน 
   1.9 ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) มีความสามารถในการบริหาร
และเช่ือมความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ ประสบการณ์ วยั อารมณ์ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียอ่มส่งผลโดยตรงต่อการท างานร่วมกนัในองคก์ร บางคร้ังความแตกต่างระหวา่งบุคคล
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ท าใหเ้กิดแนวความคิด และความสามารถท่ีหลายหลายก่อใหเ้กิดการผนึกก าลงัการท างานเป็นทีม
อยา่งมีประสิทธิภาพ หรือบางคร้ัง  
   1.10 ทกัษะการบริหารเวลา (Managing Time Skills) การบริหารงานในยคุแห่ง 
การแข่งขนัท่ีไร้พรมแดนของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 มีเง่ือนไขส าคญัในกระบวนการ
ท างานท่ีซบัซอ้นมากข้ึน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับตวัเพื่อการบริการท่ีดี การพฒันา
ศกัยภาพในการบริหารจดัการเวลาของ หรือบุคลากรภายในองคก์ร ถือเป็นกุญแจส าคญัเพื่อผลงานท่ี
แตกต่างและยอดเยีย่มและเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จของการบริหารทอ้งถ่ิน คือ การบริการท่ีดี
ตอ้งบริหารเวลาใหดี้ ตระหนกัในความส าคญัของเวลาในชีวติ รู้เท่าทนัการใชเ้วลาของตนเองและมี
ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค ์ตั้งเป้าหมายและจดัอนัดบัความส าคญัในการท างาน  
   1.11 ทกัษะการเอาใจใส่(Empathy Skills ) ตอ้งคิดถึงเพื่อนร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งดูแลเอาใจใส่กบัชีวติความเป็นอยูข่องคนในองคก์ร มีสัมพนัธภาพภาย ใช้
ค  าพูดท่ีสร้างเสริมก าลงัใจ แสดงความเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีทุกข ์เช่น การจบัไหล่เบาๆก็
สามารถส่ือความหมายของการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเห็นใจไดดี้ยิง่กวา่ค าพูด หรือพูดชมเชยเม่ือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าในส่ิงท่ีดีแมเ้ป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็ตาม เป็นตน้ 
 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Knowledge)  
 ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีถูกสั่งสม หรือความรู้เฉพาะดา้นของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ความรู้ดา้นวชิาการหรือการบริหาร(Academic knowledge or management) ความรู้ดา้นภาษา 
(Languages of knowledge) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Information 
technology of knowledge management) การวางแผนยทุธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
planning) การบริหารความเส่ียง (Risk management) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
management) ความรู้เร่ืององคก์รและระบบงาน เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีทกัษะทางดา้นความรู้ ดงัน้ี 
  2.1. ความรู้ดา้นวชิาการหรือการบริหาร(Academic knowledge or management) 
กล่าวคือ ควรมีความรู้ท่ีเหมาะแก่การปฏิบติังาน มีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน มีความรู้เก่ียวกบั
เหตุการณ์บา้นเมืองหรือมีความรู้รอบตวั การบริหารแบบองคร์วม ดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ยดึ กฎ ระเบียบราชการ การพฒันาองคค์วามรู้ของตนใหเ้พิ่มมากข้ึน สามารถใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที มีวสิัยทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 

 
 

รู้จกับริหารตนเอง มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รอบรู้ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แสวงหา
ความรู้เพื่อไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะความรู้ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรมี อาทิ Mankongwattant 
(2012) 1) ความรู้เร่ืองการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผูบ้ริหาร ควรมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารงานบุคคลมาบา้ง ทั้งระดบัชุมชน คือ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
องคก์รภาครัฐ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา อดีตขา้ราชการ เป็นตน้ หรือเคยเป็นผูบ้ริหารในองคก์ร
ธุรกิจ เช่น เจา้ของกิจการ พอ่คา้ หรือนกัธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวท่ีมีประสบการณ์มาแลว้จะ
ท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 2) ความรู้เร่ืองการงบประมาณ กล่าวคือ เขา้ใจนโยบายองคก์ร อ านาจหนา้ท่ี
ของตน และกิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู้ระบบงบประมาณ เพราะการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดิน
จ าเป็นตอ้งยดึตามกฎ ระเบียบของทางราชการวา่ดว้ยระเบียบการคลงั วสัดุ การเงิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ 3) ความรู้เร่ืองการบริหารทัว่ไป กล่าวคือ ตอ้ง
เป็นนกับริหารท่ีดี เพราะการบริหารทอ้งถ่ินนั้นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ต่างๆมากมายในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร ผูบ้ริหารตอ้งรู้งานธุรการและงานสารบรรณ รูปแบบการเขียน
หนงัสือราชการ การเกษียนหนงัสือราชการ การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบญัชี งานพสัดุ 
การบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายใน เป็นตน้ 
  2.2. ความรู้ดา้นภาษา(Languages of knowledge) กล่าวคือ ควรมีความรู้ดา้นภาษาท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารได ้เน่ืองจากประเทศไทยมีเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ เช่น 
ลาว พม่า เขมร เป็นตน้ ภาษาท่ีใชอ้าจตอ้งใชเ้ป็นภาษาทางการท่ีคนส่วนใหญ่ใชติ้ดต่อส่ือสารกนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัเป็น (Word Language) ทกัษะทางภาษาท่ีควรพฒันาผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 
21 เช่น มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา เขา้ใจความแตกต่างของภาษา การคิด 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถส่ือสารกบั
ชาวชาติได ้หรือการติดต่อสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานได ้
  2.3. ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Information technology 
of knowledge management) ผูบ้ริหารตอ้งปรับตวัใหท้นัในสังคมยตุโลกไร้พรมแดน เพราะสังคมใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 องคค์วามรู้ เครือข่ายสังคมสารสนเทศ และการพฒันาดา้นเทคโนโลยี มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงท าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21น้ีและศตวรรษหนา้ จ าเป็นตอ้งมี
คุณลกัษณะเฉพาะตนบางประการท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  Sanrattana (2014) คือ ปรับ
ทศันคติของตนเสียใหม่ พฒันาทกัษะดา้นดิจิตอล และความรู้ใหม่ๆ ดา้น ICT และ ทกัษะการใชง้าน 
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ท าใหเ้กิดแนวความคิด และความสามารถท่ีหลายหลายก่อใหเ้กิดการผนึกก าลงัการท างานเป็นทีม
อยา่งมีประสิทธิภาพ หรือบางคร้ัง  
   1.10 ทกัษะการบริหารเวลา (Managing Time Skills) การบริหารงานในยคุแห่ง 
การแข่งขนัท่ีไร้พรมแดนของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 มีเง่ือนไขส าคญัในกระบวนการ
ท างานท่ีซบัซอ้นมากข้ึน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับตวัเพื่อการบริการท่ีดี การพฒันา
ศกัยภาพในการบริหารจดัการเวลาของ หรือบุคลากรภายในองคก์ร ถือเป็นกุญแจส าคญัเพื่อผลงานท่ี
แตกต่างและยอดเยีย่มและเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จของการบริหารทอ้งถ่ิน คือ การบริการท่ีดี
ตอ้งบริหารเวลาใหดี้ ตระหนกัในความส าคญัของเวลาในชีวติ รู้เท่าทนัการใชเ้วลาของตนเองและมี
ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค ์ตั้งเป้าหมายและจดัอนัดบัความส าคญัในการท างาน  
   1.11 ทกัษะการเอาใจใส่(Empathy Skills ) ตอ้งคิดถึงเพื่อนร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งดูแลเอาใจใส่กบัชีวติความเป็นอยูข่องคนในองคก์ร มีสัมพนัธภาพภาย ใช้
ค  าพูดท่ีสร้างเสริมก าลงัใจ แสดงความเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีทุกข ์เช่น การจบัไหล่เบาๆก็
สามารถส่ือความหมายของการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเห็นใจไดดี้ยิง่กวา่ค าพูด หรือพูดชมเชยเม่ือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าในส่ิงท่ีดีแมเ้ป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็ตาม เป็นตน้ 
 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Knowledge)  
 ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีถูกสั่งสม หรือความรู้เฉพาะดา้นของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ความรู้ดา้นวชิาการหรือการบริหาร(Academic knowledge or management) ความรู้ดา้นภาษา 
(Languages of knowledge) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Information 
technology of knowledge management) การวางแผนยทุธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
planning) การบริหารความเส่ียง (Risk management) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
management) ความรู้เร่ืององคก์รและระบบงาน เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีทกัษะทางดา้นความรู้ ดงัน้ี 
  2.1. ความรู้ดา้นวชิาการหรือการบริหาร(Academic knowledge or management) 
กล่าวคือ ควรมีความรู้ท่ีเหมาะแก่การปฏิบติังาน มีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตน มีความรู้เก่ียวกบั
เหตุการณ์บา้นเมืองหรือมีความรู้รอบตวั การบริหารแบบองคร์วม ดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ยดึ กฎ ระเบียบราชการ การพฒันาองคค์วามรู้ของตนใหเ้พิ่มมากข้ึน สามารถใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที มีวสิัยทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 

 
 

รู้จกับริหารตนเอง มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รอบรู้ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แสวงหา
ความรู้เพื่อไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะความรู้ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรมี อาทิ Mankongwattant 
(2012) 1) ความรู้เร่ืองการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผูบ้ริหาร ควรมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารงานบุคคลมาบา้ง ทั้งระดบัชุมชน คือ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
องคก์รภาครัฐ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา อดีตขา้ราชการ เป็นตน้ หรือเคยเป็นผูบ้ริหารในองคก์ร
ธุรกิจ เช่น เจา้ของกิจการ พอ่คา้ หรือนกัธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวท่ีมีประสบการณ์มาแลว้จะ
ท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 2) ความรู้เร่ืองการงบประมาณ กล่าวคือ เขา้ใจนโยบายองคก์ร อ านาจหนา้ท่ี
ของตน และกิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู้ระบบงบประมาณ เพราะการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดิน
จ าเป็นตอ้งยดึตามกฎ ระเบียบของทางราชการวา่ดว้ยระเบียบการคลงั วสัดุ การเงิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ 3) ความรู้เร่ืองการบริหารทัว่ไป กล่าวคือ ตอ้ง
เป็นนกับริหารท่ีดี เพราะการบริหารทอ้งถ่ินนั้นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ต่างๆมากมายในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร ผูบ้ริหารตอ้งรู้งานธุรการและงานสารบรรณ รูปแบบการเขียน
หนงัสือราชการ การเกษียนหนงัสือราชการ การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบญัชี งานพสัดุ 
การบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายใน เป็นตน้ 
  2.2. ความรู้ดา้นภาษา(Languages of knowledge) กล่าวคือ ควรมีความรู้ดา้นภาษาท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารได ้เน่ืองจากประเทศไทยมีเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ เช่น 
ลาว พม่า เขมร เป็นตน้ ภาษาท่ีใชอ้าจตอ้งใชเ้ป็นภาษาทางการท่ีคนส่วนใหญ่ใชติ้ดต่อส่ือสารกนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัเป็น (Word Language) ทกัษะทางภาษาท่ีควรพฒันาผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 
21 เช่น มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา เขา้ใจความแตกต่างของภาษา การคิด 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถส่ือสารกบั
ชาวชาติได ้หรือการติดต่อสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานได ้
  2.3. ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Information technology 
of knowledge management) ผูบ้ริหารตอ้งปรับตวัใหท้นัในสังคมยตุโลกไร้พรมแดน เพราะสังคมใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 องคค์วามรู้ เครือข่ายสังคมสารสนเทศ และการพฒันาดา้นเทคโนโลยี มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงท าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21น้ีและศตวรรษหนา้ จ าเป็นตอ้งมี
คุณลกัษณะเฉพาะตนบางประการท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  Sanrattana (2014) คือ ปรับ
ทศันคติของตนเสียใหม่ พฒันาทกัษะดา้นดิจิตอล และความรู้ใหม่ๆ ดา้น ICT และ ทกัษะการใชง้าน 
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3Cs ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล คือ การใชค้อมพิวเตอร์ การส่ือสาร และมลัติมีเดีย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริการหรือเพื่อลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร เช่น ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็คทรอนิค การประชุมทางไกล 
การแสกนลายเซ็นผูบ้ริหารในเร่ืองท่ีไม่ส าคญัแทนลายเซ็น เป็นตน้ 
  2.4 การวางแผนยทุธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic planning) ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ตอ้งเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ร 
เช่น เขา้ใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยทุธ์ของรัฐบาล ริเร่ิม สร้างสรรค ์สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์
สถานการณ์ และบูรณาการองคค์วามรู้ใหม่เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ของทอ้งถ่ินในอนาคต 
  2.5 การบริหารความเส่ียง (Risk management) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ การพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และสามารถประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน สามารถปรับเปล่ียนนโยบายและกลยทุธ์ของ
หน่วยงานเพื่อป้องกนัความเส่ียงขององคก์รและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมีความสามารถในการกระตุน้ 
จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเตรียมความพร้อมเพื่อรับกบัความเส่ียงได ้
  2.6 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change management) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 
21ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง ตวัผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูก้ลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเปล่ียนแปลง เช่น ค่านิยมหรือคุณค่าทางจริยธรรม การแต่งกายมารยาท 
การใชภ้าษาท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเปล่ียนแปลงในของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
  2.7 ความรู้เร่ืององคก์รและระบบงาน มีความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
เขา้กบัระบบการท างาน การสั่งการ สายการบงัคบับญัชา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร กฎ ระเบียบ 
ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบติังาน การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เขา้ใจ
กระแสหรือสถานการณ์ภายในและภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดั นโยบายทอ้งถ่ิน 
นโยบายของนกัการเมือง ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคต  
 3. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ  
  คุณลกัษณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพึงมีนั้นในสังคมโลกท่ีเปล่ียนไปนั้น อาจกล่าวถึงการมี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการท างานเพื่อบริการสังคม บริการสาธารณะ มีจิต
สาธารณะ จะช่วยใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด การมีประสิทธิภาพ
มากหรือนอ้ยนั้นส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะตวัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีคุณลกัษณะแบบหน่ึงเป็นการเฉพาะ
ตนอาจท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพไดดี้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง แต่ในอีก

 
 

สถานการณ์หน่ึงอาจไร้ประสิทธิผลก็ได ้ยิง่กวา่นั้นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีแบบแผน
ของคุณลกัษณะของตนท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถท่ีจะมีประสิทธิภาพไดใ้นสถานการณ์เดียวกนั 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  
  3.1 การมีวสิัยทศัน์ (Vision) วางภาพฝันท่ีวาดไวเ้พื่อไปใหถึ้ง วสิัยทศัน์ท่ีดี มีพลงัและ
สร้างแรงบนัดาลใจใหต้นเองและผูค้นรอบขา้งอยากมุ่งไปสู่ฝัน วสิัยทศัน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถวดัผลไดเ้หมือนกบัเป้าหมาย (goals) หรือวตัถุประสงค ์(objectives) ไม่ใช่กลวธีิ
หรือเทคนิคเฉพาะ แต่วสิัยทศัน์จะมีลกัษณะเป็นสภาพการณ์ทัว่ไปกวา้งๆ เป็นคุณค่าท่ีประกาศใหรู้้
กนัทัว่ไปวา่ องคก์ารหรือหน่วยงานมีความมุ่งมัน่อยา่งไรมีแรงบนัดาลใจอยา่งไร ประกอบดว้ย “มุ่ง
พฒันาตนเองใหสู่้ความเป็นเลิศดา้นคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่สากล กา้วทนัเทคโนโลย ี
ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง บริหารงานอยา่งมืออาชีพ เช่น มีบุคลิกภาพท่ีดี (Personality) มีความรู้ดี 
(Knowledge) มีวสิัยทศัน์ (Vision) มีมนุษยสัมพนัธ์ (Human relationship) มีภาวะผูบ้ริหาร 
(Leadership) เป็นผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง (Chief change officer) มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & 
Ethics) มีการบริหารจดัการดี (Administration & Management) มีความสามารถพิเศษรอบดา้น 
(Talent) การมองการณ์ไกล การมองยอ้นกลบัไปขา้งหลงั การมองผลกระทบและแนวโนม้ต่างๆ  
การมององคก์รในภาพรวม การคาดคะเนแรงต่อตา้นต่างๆ การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของ
องคก์ร การมีความมุ่งมัน่หรือความสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม” 
  3.2 ภาวะผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใน
ศตวรรษท่ี 21 ควร มองไปขา้งหนา้ หลกัการท่ีส าคญัคือ Where we want to go and how to get there. 
ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวสิัยทศัน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัผูต้าม การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีวสิัยทศัน์ การคิดเชิงกลยทุธ์ ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ใชน้วตักรรมในการบริหาร ตระหนกัถึงผลกระทบจากภายนอก ความยดืหยุน่ มีความอดทน สร้าง
วฒันธรรมการบริหารข้ึนใหม่ ผูบ้ริหารจะมีความสม ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไวใ้จไดว้า่จะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูบ้ริหารท่ีมี
ศีลธรรมและมีจริยธรรม มกัจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และจะ
ประพฤติตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประโยชน์ของกลุ่ม มีคุณลกัษณะความเป็น
ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง Chongvisal (2015)ไดแ้ก่ (1) การมีวสิัยทศัน์อยา่งกลา้หาญ (2) มีอารมณ์
และสติปัญญา (3) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individualized Consideration) (4) 
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3Cs ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล คือ การใชค้อมพิวเตอร์ การส่ือสาร และมลัติมีเดีย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริการหรือเพื่อลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร เช่น ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็คทรอนิค การประชุมทางไกล 
การแสกนลายเซ็นผูบ้ริหารในเร่ืองท่ีไม่ส าคญัแทนลายเซ็น เป็นตน้ 
  2.4 การวางแผนยทุธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic planning) ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ตอ้งเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ร 
เช่น เขา้ใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยทุธ์ของรัฐบาล ริเร่ิม สร้างสรรค ์สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์
สถานการณ์ และบูรณาการองคค์วามรู้ใหม่เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ของทอ้งถ่ินในอนาคต 
  2.5 การบริหารความเส่ียง (Risk management) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ การพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และสามารถประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน สามารถปรับเปล่ียนนโยบายและกลยทุธ์ของ
หน่วยงานเพื่อป้องกนัความเส่ียงขององคก์รและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมีความสามารถในการกระตุน้ 
จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเตรียมความพร้อมเพื่อรับกบัความเส่ียงได ้
  2.6 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change management) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 
21ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง ตวัผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูก้ลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเปล่ียนแปลง เช่น ค่านิยมหรือคุณค่าทางจริยธรรม การแต่งกายมารยาท 
การใชภ้าษาท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเปล่ียนแปลงในของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
  2.7 ความรู้เร่ืององคก์รและระบบงาน มีความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
เขา้กบัระบบการท างาน การสั่งการ สายการบงัคบับญัชา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร กฎ ระเบียบ 
ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบติังาน การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เขา้ใจ
กระแสหรือสถานการณ์ภายในและภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดั นโยบายทอ้งถ่ิน 
นโยบายของนกัการเมือง ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคต  
 3. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ  
  คุณลกัษณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพึงมีนั้นในสังคมโลกท่ีเปล่ียนไปนั้น อาจกล่าวถึงการมี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการท างานเพื่อบริการสังคม บริการสาธารณะ มีจิต
สาธารณะ จะช่วยใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด การมีประสิทธิภาพ
มากหรือนอ้ยนั้นส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะตวัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีคุณลกัษณะแบบหน่ึงเป็นการเฉพาะ
ตนอาจท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพไดดี้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง แต่ในอีก

 
 

สถานการณ์หน่ึงอาจไร้ประสิทธิผลก็ได ้ยิง่กวา่นั้นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมีแบบแผน
ของคุณลกัษณะของตนท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถท่ีจะมีประสิทธิภาพไดใ้นสถานการณ์เดียวกนั 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  
  3.1 การมีวสิัยทศัน์ (Vision) วางภาพฝันท่ีวาดไวเ้พื่อไปใหถึ้ง วสิัยทศัน์ท่ีดี มีพลงัและ
สร้างแรงบนัดาลใจใหต้นเองและผูค้นรอบขา้งอยากมุ่งไปสู่ฝัน วสิัยทศัน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถวดัผลไดเ้หมือนกบัเป้าหมาย (goals) หรือวตัถุประสงค ์(objectives) ไม่ใช่กลวธีิ
หรือเทคนิคเฉพาะ แต่วสิัยทศัน์จะมีลกัษณะเป็นสภาพการณ์ทัว่ไปกวา้งๆ เป็นคุณค่าท่ีประกาศใหรู้้
กนัทัว่ไปวา่ องคก์ารหรือหน่วยงานมีความมุ่งมัน่อยา่งไรมีแรงบนัดาลใจอยา่งไร ประกอบดว้ย “มุ่ง
พฒันาตนเองใหสู่้ความเป็นเลิศดา้นคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่สากล กา้วทนัเทคโนโลย ี
ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง บริหารงานอยา่งมืออาชีพ เช่น มีบุคลิกภาพท่ีดี (Personality) มีความรู้ดี 
(Knowledge) มีวสิัยทศัน์ (Vision) มีมนุษยสัมพนัธ์ (Human relationship) มีภาวะผูบ้ริหาร 
(Leadership) เป็นผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง (Chief change officer) มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & 
Ethics) มีการบริหารจดัการดี (Administration & Management) มีความสามารถพิเศษรอบดา้น 
(Talent) การมองการณ์ไกล การมองยอ้นกลบัไปขา้งหลงั การมองผลกระทบและแนวโนม้ต่างๆ  
การมององคก์รในภาพรวม การคาดคะเนแรงต่อตา้นต่างๆ การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของ
องคก์ร การมีความมุ่งมัน่หรือความสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม” 
  3.2 ภาวะผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใน
ศตวรรษท่ี 21 ควร มองไปขา้งหนา้ หลกัการท่ีส าคญัคือ Where we want to go and how to get there. 
ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวสิัยทศัน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัผูต้าม การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีวสิัยทศัน์ การคิดเชิงกลยทุธ์ ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ใชน้วตักรรมในการบริหาร ตระหนกัถึงผลกระทบจากภายนอก ความยดืหยุน่ มีความอดทน สร้าง
วฒันธรรมการบริหารข้ึนใหม่ ผูบ้ริหารจะมีความสม ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไวใ้จไดว้า่จะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูบ้ริหารท่ีมี
ศีลธรรมและมีจริยธรรม มกัจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และจะ
ประพฤติตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประโยชน์ของกลุ่ม มีคุณลกัษณะความเป็น
ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง Chongvisal (2015)ไดแ้ก่ (1) การมีวสิัยทศัน์อยา่งกลา้หาญ (2) มีอารมณ์
และสติปัญญา (3) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล (Individualized Consideration) (4) 
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การจดัการกบัจิตใจตวัเองรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ใหพ้ายจุากจิตใจเขา้มาครอบง าแสงสวา่งจาก
จิตใจ (5) เสริมพลงัจิตวญิญาณความกลา้เชิงสติปัญญา (6) การสร้างสถาบนั (Institutionalization) 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงเปล่ียนสภาวะการใหก้ลายเป็นสถาบนั (Institutionalization) 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ชุมชนทอ้งถ่ินจะปราศจากความไม่ดีทั้งปวง (7) เตม็ใจเปล่ียนแปลง  
(8) เป็นคนกลา้และเปิดเผย เป็นคนกลา้เส่ียง (9) เช่ือมัน่ในคนอ่ืน คือ การใชค้นอ่ืนท างานใหส้ าเร็จ 
งานของผูบ้ริหารก็จะส าเร็จ (10) เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา (11) เป็นผูม้อง
การณ์ไกล มีวสิัยทศัน์ สามารถท่ีจะน าความหวงั ความฝันมาท าใหเ้ป็นความจริงและเกิดเป็น
รูปธรรมได ้
  3.3 บทบาททางสังคม (Social Role) ไดแ้ก่ การสร้างภาพลกัษณ์ผูบ้ริหารท่ีดี น่าเคารพ 
นบัถือ รู้จกัการเขา้สังคมเพื่อใหต้นเองเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับบุคคลโดยทัว่ไป มีการปรับตวัเขา้
หาคนอ่ืน การเขา้ไปเยีย่มเยอืนคนในชุมชน เพื่อนร่วมงาน เกิดทศันคติและเกิดค่านิยมท่ีดีต่อการ
บริหาร มีความคิดเห็นท่ีเป็นสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อภาพลกัษณ์ของตนและองคก์รหรือส่ิงท่ี
บุคคลเช่ือวา่ตนเป็น และตอ้งรู้จกัตอบแทนแผน่ดิน  
 4. องคป์ระกอบดา้นจิตใจ (Attributes)  
 บุคลิกลกัษณะประจ าตวัท่ีติดตวัมา เช่น เป็นคนน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะ
เป็นผูบ้ริหาร เป็นตน้ ทศันคติ/ค่านิยม และความคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน เช่น เป็นคนมี 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นตน้ รวมทั้งแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ท าให้
ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมุ่งสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายแห่งตน เช่น ผูบ้ริหารท่ีมุ่งความส าเร็จสูง 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ (Attributes) ประกอบดว้ย 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย สมรรถนะ
ดา้นการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นกระบวนการทศัน์และวธีิการบริหารงานภาครัฐยคุใหม่ ได้
มุ่งเนน้ถึงวตัถุประสงคห์รือผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานทั้งในแง่ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 
(Outcome)และความคุม้ค่า (Vichairam, 2014: 83) มุ่งหาความส าเร็จ (Hope of Success) ตั้งเป้าหมาย
สูง รับผดิชอบในการงานดี รู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง ท างานอยา่งมีการวางแผน ตั้งระดบั
ความคาดหวงัไวสู้ง กลา้เส่ียงพอสมควร ขยนัขนัแขง็ รับผิดชอบต่อตนเอง มีความทะเยอทะยานสูง 
พิสูจน์ตนเองต่อสังคมได ้Kornkham (2007)  2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Affiliation motive) จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยลกัษณะคือ เป็นผูท่ี้มีความโอบออ้มอารี เป็นท่ีรักของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น ส่งผลใหมี้ครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความรักสามคัคีกนั มีคุณสมบติัของผูดี้ กลา้แสดงออก 

 
 

เป็นผูป้ระสานความขดัแยง้ มีเทคนิคในการโนม้นา้วใจ Kornkham (2007) 3) แรงขบั (Drives) เช่น 
การอยากมีส่วนร่วม ความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็น ช่ือเสียงหรือมีเพื่อนในสังคมผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม การไดรั้บความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้น การยกยอ่งนบัถือ
หรือช่ืนชม ทั้งจากตนเองและผูอ่ื้น การรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแทแ้ละการอยากไดเ้กียคติยศช่ือเสียง  
4) พลงั (Energy) หรือเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการท างาน มีแรงจูงใจในการท างานสูง 
มีความขยนัขนัแขง็ มีความกระตือรือร้น มุ่งหวงัท างานให้ส าเร็จ และจะส่งผลไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ย 
  4.1 แรงขบัภายใน (Intrinsic motives)และแรงขบัภายนอก (Extrinsic motives) 1) แรง
ขบัภายในหรือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) คือ แรงขบัท่ีซ่อนอยูภ่ายในตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็น 
เจตคติ ความคิด ความตอ้งการ ความตั้งใจ การเห็นคุณค่า ความพอใจ ความคาดหวงั แฝงอยูภ่ายใน
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความส าเร็จของการบริหารองคก์รตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละ 2) แรงขบัภายนอกหรือ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงขบัท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการอยากเป็นผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เช่น กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทอ้งถ่ิน ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ค าชมจากผูค้น
ในชุมชน หรือการยกยอ่งจากคนในชุมชน การชกัจูงจากผูมี้อ  านาจทางการเมืองท่ีสูงกวา่ ความ
ใกลชิ้ดกบันกัการเมืองระดบัต่างๆ Chomya (2010). 
  4.2 จิตส านึกเพื่อการพฒันา(สาธารณะ) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดจิต
สาธารณะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมีครบทั้ง วยัวุฒิ คุณวุฒิ วทิยวฒิุ และธรรมวุฒิ ไดแ้ก่ ควรมี
ลกัษณะทางกายภาพ มีความสามารถทัว่ไป มีสมรรถภาพ มีภาวะทางอารมณ์ มีค่านิยมส่วนบุคคล มี
ความปรารถนา เป็นคนท่ีสุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรค งามสง่า อายยุนืยาว มีการงาน มีทรัพย์
ท่ีมาจากอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจและสามารถใหผู้อ่ื้นพึ่งพาไดบ้า้งตามโอกาส มี
สถานภาพดี มีเกียรติ เป็นท่ียอมรับของสังคม มีครอบครัวท่ีผาสุก ท าวงศต์ระกูลใหเ้ป็นท่ีนบัถือซ่ึง
ส่ิงดงักล่าวท่ีจะเกิดไดต้อ้งปฏิบติั ดงัน้ี ประพฤติดี มีวนิยั (ศีล) ไดศึ้กษามามาก รับฟังมามาก (พาหุ
สัจจะ) รู้จกัคบคนดี (กลัยาณมิตร) รู้จกัฟังเหตุผล พร้อมแกไ้ขปรับปรุงตน (โสวจสัสตา) ใหค้วาม
ช่วยเหลือกิจการของหมู่คณะ (กิจกรณีเยสุทกัขตา) สนใจในธรรม (ธรรมกามตา) มีความ
ขยนัหมัน่เพียร (วริิยา รัมภะ) มีความสันโดษ รู้จกัพอดี (สันตุฎฐี) และมีธรรมาภิบาล Dictionary.  
(2003) จิตส านึกเพื่อการพฒันาสาธารณะ ไดแ้ก่  
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การจดัการกบัจิตใจตวัเองรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ใหพ้ายจุากจิตใจเขา้มาครอบง าแสงสวา่งจาก
จิตใจ (5) เสริมพลงัจิตวญิญาณความกลา้เชิงสติปัญญา (6) การสร้างสถาบนั (Institutionalization) 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงเปล่ียนสภาวะการใหก้ลายเป็นสถาบนั (Institutionalization) 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ชุมชนทอ้งถ่ินจะปราศจากความไม่ดีทั้งปวง (7) เตม็ใจเปล่ียนแปลง  
(8) เป็นคนกลา้และเปิดเผย เป็นคนกลา้เส่ียง (9) เช่ือมัน่ในคนอ่ืน คือ การใชค้นอ่ืนท างานใหส้ าเร็จ 
งานของผูบ้ริหารก็จะส าเร็จ (10) เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา (11) เป็นผูม้อง
การณ์ไกล มีวสิัยทศัน์ สามารถท่ีจะน าความหวงั ความฝันมาท าใหเ้ป็นความจริงและเกิดเป็น
รูปธรรมได ้
  3.3 บทบาททางสังคม (Social Role) ไดแ้ก่ การสร้างภาพลกัษณ์ผูบ้ริหารท่ีดี น่าเคารพ 
นบัถือ รู้จกัการเขา้สังคมเพื่อใหต้นเองเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับบุคคลโดยทัว่ไป มีการปรับตวัเขา้
หาคนอ่ืน การเขา้ไปเยีย่มเยอืนคนในชุมชน เพื่อนร่วมงาน เกิดทศันคติและเกิดค่านิยมท่ีดีต่อการ
บริหาร มีความคิดเห็นท่ีเป็นสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อภาพลกัษณ์ของตนและองคก์รหรือส่ิงท่ี
บุคคลเช่ือวา่ตนเป็น และตอ้งรู้จกัตอบแทนแผน่ดิน  
 4. องคป์ระกอบดา้นจิตใจ (Attributes)  
 บุคลิกลกัษณะประจ าตวัท่ีติดตวัมา เช่น เป็นคนน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะ
เป็นผูบ้ริหาร เป็นตน้ ทศันคติ/ค่านิยม และความคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน เช่น เป็นคนมี 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นตน้ รวมทั้งแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ท าให้
ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมุ่งสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายแห่งตน เช่น ผูบ้ริหารท่ีมุ่งความส าเร็จสูง 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ (Attributes) ประกอบดว้ย 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย สมรรถนะ
ดา้นการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นกระบวนการทศัน์และวธีิการบริหารงานภาครัฐยคุใหม่ ได้
มุ่งเนน้ถึงวตัถุประสงคห์รือผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานทั้งในแง่ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 
(Outcome)และความคุม้ค่า (Vichairam, 2014: 83) มุ่งหาความส าเร็จ (Hope of Success) ตั้งเป้าหมาย
สูง รับผดิชอบในการงานดี รู้ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง ท างานอยา่งมีการวางแผน ตั้งระดบั
ความคาดหวงัไวสู้ง กลา้เส่ียงพอสมควร ขยนัขนัแขง็ รับผิดชอบต่อตนเอง มีความทะเยอทะยานสูง 
พิสูจน์ตนเองต่อสังคมได ้Kornkham (2007)  2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Affiliation motive) จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยลกัษณะคือ เป็นผูท่ี้มีความโอบออ้มอารี เป็นท่ีรักของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น ส่งผลใหมี้ครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความรักสามคัคีกนั มีคุณสมบติัของผูดี้ กลา้แสดงออก 

 
 

เป็นผูป้ระสานความขดัแยง้ มีเทคนิคในการโนม้นา้วใจ Kornkham (2007) 3) แรงขบั (Drives) เช่น 
การอยากมีส่วนร่วม ความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็น ช่ือเสียงหรือมีเพื่อนในสังคมผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม การไดรั้บความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้น การยกยอ่งนบัถือ
หรือช่ืนชม ทั้งจากตนเองและผูอ่ื้น การรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแทแ้ละการอยากไดเ้กียคติยศช่ือเสียง  
4) พลงั (Energy) หรือเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการท างาน มีแรงจูงใจในการท างานสูง 
มีความขยนัขนัแขง็ มีความกระตือรือร้น มุ่งหวงัท างานให้ส าเร็จ และจะส่งผลไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ย 
  4.1 แรงขบัภายใน (Intrinsic motives)และแรงขบัภายนอก (Extrinsic motives) 1) แรง
ขบัภายในหรือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) คือ แรงขบัท่ีซ่อนอยูภ่ายในตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็น 
เจตคติ ความคิด ความตอ้งการ ความตั้งใจ การเห็นคุณค่า ความพอใจ ความคาดหวงั แฝงอยูภ่ายใน
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความส าเร็จของการบริหารองคก์รตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละ 2) แรงขบัภายนอกหรือ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงขบัท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการอยากเป็นผูบ้ริหาร
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ในชุมชน หรือการยกยอ่งจากคนในชุมชน การชกัจูงจากผูมี้อ  านาจทางการเมืองท่ีสูงกวา่ ความ
ใกลชิ้ดกบันกัการเมืองระดบัต่างๆ Chomya (2010). 
  4.2 จิตส านึกเพื่อการพฒันา(สาธารณะ) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดจิต
สาธารณะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมีครบทั้ง วยัวุฒิ คุณวุฒิ วทิยวฒิุ และธรรมวุฒิ ไดแ้ก่ ควรมี
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ความปรารถนา เป็นคนท่ีสุขภาพดี ร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรค งามสง่า อายยุนืยาว มีการงาน มีทรัพย์
ท่ีมาจากอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจและสามารถใหผู้อ่ื้นพึ่งพาไดบ้า้งตามโอกาส มี
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ส่ิงดงักล่าวท่ีจะเกิดไดต้อ้งปฏิบติั ดงัน้ี ประพฤติดี มีวนิยั (ศีล) ไดศึ้กษามามาก รับฟังมามาก (พาหุ
สัจจะ) รู้จกัคบคนดี (กลัยาณมิตร) รู้จกัฟังเหตุผล พร้อมแกไ้ขปรับปรุงตน (โสวจสัสตา) ใหค้วาม
ช่วยเหลือกิจการของหมู่คณะ (กิจกรณีเยสุทกัขตา) สนใจในธรรม (ธรรมกามตา) มีความ
ขยนัหมัน่เพียร (วริิยา รัมภะ) มีความสันโดษ รู้จกัพอดี (สันตุฎฐี) และมีธรรมาภิบาล Dictionary.  
(2003) จิตส านึกเพื่อการพฒันาสาธารณะ ไดแ้ก่  
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   4.2.1) จิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม ประกอบดว้ย (1) จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (Self-consciousness) (2) จิตส านึกเก่ียวกบัผูอ่ื้น (Others oriented consciousness) (3) จิตส านึก
เก่ียวกบัสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or public consciousness) (4) ตระหนกัถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม ใหถื้อวา่เป็นปัญหาของตนเอง 
   4.2.2 ยึดหลกัธรรมในการด าเนินชีวิต มีหลกัธรรมหรือค าสั่งสอนประจ าใจ เพราะ
ทุกศาสนาสอนให้คนท าความดีทั้งส้ิน ถ้าปฏิบติัได้จะท าให้ตนเองมีความสุข เช่น (1) มีสติและ
ปัญญา (2) น ้าใจ (Empathy) (3) มีคุณธรรม (Ethics) (4) มีความเท่ียงธรรมและมนุษยธรรม 
  4.3 อุปนิสัยการสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ควรมีอุปนิสัยการ
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ชอบการเปล่ียนแปลง ความทา้ทาย ส่ิงแปลกใหม่ ชอบอ่านหนงัสือ ชอบติดตามข่าวสารต่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ มีจิตนาการ และรักท่ีจะถ่ายทอดจินตนาการออกมาใหผู้รั้บสารไดรั้บทราบ 
  4.4 จิตส านึก (Conscious mind) ผูบ้ริหารท้องถ่ินในศตวรรษท่ี 21ควรมีจิตส านึกท่ี
สามารถครองตนให้สามารถท างานได้อย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมาและการท างานอย่างมีสติ และ
สามารถระงบัอารมณ์ต่างๆได ้เช่น รัก โลภ โกรธ หลง  
  4.5 การแสดงออกทางอารมณ์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ควรมีการระงบัอารมณ์
ของตนไม่ให้แสดงออกในเวลาท่ีไม่เหมาะสม ควรมีการยบัย ั้งอารมณ์ไดดี้กวา่ทุกคนคนท่ีควบคุม
อารมณ์ไดดี้ส่วนมากเกิดจากประสบการณ์ในการเผชิญกบัส่ิงเร้าและไดจ้ากการเรียนรู้ ผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดสู้ง จะมีวธีิการในการจดัการกบัภาวะสับสนทางอารมณ์
ตลอดจนภาวะกดดนัภายในตนไดดี้ กล่าวคือ มีความสงบน่ิง ไม่หว ัน่ไหว และมีสติตลอดเวลาท่ี
เผชิญกบัภาวะวกิฤตท่ีมีความเครียดสูง ไม่แสดงอารมณ์เสียง่ายๆ เม่ือตอ้งประสบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
รบกวน 
  4.6 ความฉลาดทางอารมณ์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีสามารถในการควบคุม
และก ากบัพลงัอ านาจทางอารมณ์ของตนไดดี้ จะท าใหไ้ปเสริมสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจใหก้บัคนรอบขา้ง 
  4.7 การมองโลกในแง่ดี ( Optimism ) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ท่ีมองโลกในแง่
ดีมกัมองโลกอยา่งมีความหวงั มีแรงจูงใจและก าลงัใจสูง (Self - motivating) มองเห็นช่องทางท่ีเป็น
โอกาส (opportunity) มากกวา่จะมองวา่เป็นภยัคุกคาม (threat) เป็นผูบ้ริหารท่ีมองเห็นส่วนดีหรือ

 
 

จุดเด่นของผูอ่ื้นและเช่ือวา่ส่วนดีหรือจุดเด่นดงักล่าวสามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้เป็น
ผูบ้ริหารท่ีเช่ือวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งยงัไม่มีอะไรท่ีสมบูรณ์ ( glass half - full ) ดงันั้นจึงคาดวา่การ
เปล่ียนแปลงในอนาคตยอ่มน าไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่  
 
บทสรุป 
 “สมรรถนะ” ถึงแมว้า่จะเป็นแนวคิดหรือหลกัการซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีมีอยูใ่น
ตวัของผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อให้การพฒันา
ทอ้งถ่ินบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จึงตอ้งมีทกัษะต่างๆ ดงันั้น
องคป์ระกอบสมรรถนะทั้งส่ีดา้นของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยคุใหม่และเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21มีผลการบริหารงานท่ีดีกวา่หรือสูงกวา่ มาตรฐาน จึงท าใหเ้กิด
ความส าเร็จท่ีแตกต่างกนัซ่ึงหากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21พฒันาใหเ้ป็นพื้นฐานแห่งตนแลว้ 
เป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่จะสามารถพฒันา ปรับประยกุต ์และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รใหเ้กิด
ความส าเร็จ บุคลากรท่ีมี สมรรถนะจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจชดัเจน มีทกัษะและ
ความสามารถในการประยกุตศ์าสตร์อยา่งมีศิลป์ ซ่ึงแนวโนม้หรือผลของการมีสมรรถนะจะส่งผลดี
ต่อการปฏิบติังานในระดบัตนและส่งผล/ช่วยสร้าง ความส าเร็จในระดบัองคก์รของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
แน่นอน สมรรถนะ (Competency) ท่ีน ามาใชใ้นการบริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนั คือ 
การประยกุตใ์ชส้มรรถนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 
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 “สมรรถนะ” ถึงแมว้า่จะเป็นแนวคิดหรือหลกัการซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีมีอยูใ่น
ตวัของผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อให้การพฒันา
ทอ้งถ่ินบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21จึงตอ้งมีทกัษะต่างๆ ดงันั้น
องคป์ระกอบสมรรถนะทั้งส่ีดา้นของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21ยคุใหม่และเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21มีผลการบริหารงานท่ีดีกวา่หรือสูงกวา่ มาตรฐาน จึงท าใหเ้กิด
ความส าเร็จท่ีแตกต่างกนัซ่ึงหากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21พฒันาใหเ้ป็นพื้นฐานแห่งตนแลว้ 
เป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่จะสามารถพฒันา ปรับประยกุต ์และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รใหเ้กิด
ความส าเร็จ บุคลากรท่ีมี สมรรถนะจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจชดัเจน มีทกัษะและ
ความสามารถในการประยกุตศ์าสตร์อยา่งมีศิลป์ ซ่ึงแนวโนม้หรือผลของการมีสมรรถนะจะส่งผลดี
ต่อการปฏิบติังานในระดบัตนและส่งผล/ช่วยสร้าง ความส าเร็จในระดบัองคก์รของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
แน่นอน สมรรถนะ (Competency) ท่ีน ามาใชใ้นการบริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนั คือ 
การประยกุตใ์ชส้มรรถนะของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความเครียดในการปฏบิัติงานของต ารวจจราจร  กรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting the Stress in Operations of Traffic Police in Bangkok 

 
ฐิติวฒัน์   ยะชัยมา1/ วรรณา  แผนมุนิน2 

Thitiwat  Yachaima / Wanna Phaeanmunin 
1-2สาขาวชิาการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
    Program of Human Resource Development graduate school Pathumthani University 
 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน 
การปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดในการ
ปฏิบติังานต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 3) ศึกษาปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร 4) 
สร้างสมการพยากรณ์ท านายความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการต ารวจจราจรนครบาล กรุงเทพมหานคร ชั้นสัญญาบตัรและ
ชั้นประทวน จากกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 1- 9 จ  านวน 88 สถานี  ซ่ึงเป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
กองบญัชาการต ารวจนครบาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ
ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 354 คน และท าการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การศึกษาวจิยัแบบผสาน (Mixed Method) ท่ีด าเนินงาน
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ตอนท่ี 2 เท่ากบั .917 และตอนท่ี 3 เท่ากบั .914 ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
ระดบัสูง ท าการวเิคราะห์ผลดว้ยสถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลโดยการวเิคราะห์ t-test, F-test ท าการ
เปรียบเทียบรายคู่    เม่ือพบความแตกต่างดว้ยวธีิ LSD และสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression) และคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบล าดบัขั้น (Stepwise Selection) 
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ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นลกัษณะงาน ดา้นเวลาในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพ
กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และดา้น
การสนบัสนุนจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคัญ: ความเครียด, การปฏิบติังานต ารวจจราจร 
 
Abstract 

The research entitled factor affecting stress in operation of traffic police in Bangkok 
aimed to 1) study the personal factor related to stress in operation of traffic police Bangkok, 2) 
compare stress in operation of traffic police in Bangkok with different personal factor, 3) study 
operational factor that related to stress in operation of traffic police in Bangkok, 4) create the 
prediction equations of stress in operation of traffic police in Bangkok. The research sample was 
Bangkok Metropolitan Traffic police officer both in commissioned and noncommissioned rank 
from the Metropolitan Police Division 1-9 from 88 stations which directly affiliated to the 
Metropolitan Police Bureau, National Police Office, the size of which was fixed by the formula of 
Taro Yamane, and 354 samples were obtained by stratified Random Sampling. The research 
method were mix method of qualitative and quantitative type. The tool used in this research 
consisted of semi structured Interview Protocol and questionnaire with reliability of second part at 
.917 and third part at .914, which were considered a high level. The data were analyzed by 
statistics such as percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation 
coefficient, the difference of factor was analyzed by t-test and f-test, Post-hoc Multiple 
Comparison Tests, Least Significant Difference, multiple regression prediction equation and 
variable was selected for prediction equation by stepwise selection. 

 
 

The research finding were as follows: operation factor affective stress in operation of 
Bangkok traffic police as a whole was at moderate level, whereas, the aspect of work, time of 
operation, progression in operation, relation with superior commander, relation with colleague, 
working environment, participation in operation, support from family had relation with stress in 
operation of Bangkok Metropolitan Traffic Police with statistical Significant level at .05 level. 

 
Keywords: stress, operations of traffic police 
 
บทน า 

การด าเนินชีวติในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การงานท่ีมีความเครียดและภาระ 
ความกดดนัท่ีสูง กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมท่ีมากมายเหล่าน้ี ส่งผลใหค้นมีอาการของความเครียด 
และตอ้งตกอยูใ่นสภาวการณ์แข่งขนั ค่าครองชีพท่ีสูงเป็นส่ิงท่ีท าใหค้นในกรุงเทพมหานครเป็นโรค
เครียดกวา่คนท่ีอยูใ่นชนบท ในขณะท่ีเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ก าลงัเจริญเติบโต ส่ิงท่ี
เราพบอยูเ่สมอคือการแข่งขนั มีความเครียดสูงเช่นเดียวกนั แต่คนเราทุกคนเป็นปุถุชน ยอ่มหลีกหนี
ความเครียดไม่พน้ บางคนมากบางตนนอ้ย และเป็นไปไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั ทุกรุ่น ทุกสถานภาพ ทุก
อาชีพ ทุกฐานะ ตั้งแต่เกิดจนตายทั้งน้ีเน่ืองจากเราตอ้งอยูใ่นโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้ง
สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม อนัเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศโดยมุ่งหวงัทางวตัถุ และ
ละเลยการพฒันาจิตใจของคนในสังคม (Sunisa, 2007) ความเครียดเกิดจาการท่ีบุคคลมีการ
เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะพอใจหรือไม่ก็ตาม ความเครียดเป็นกระบวนการของชีวติ เป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่
สามารถหลีกเล่ียงได ้มีผลต่อบุคคลทั้งในดา้นผลดีและผลเสีย ซ่ึงผลดีคือการท่ีบุคคลมีความเครียด 
ในระดบัท่ีพอเหมาะจะท าให้มีแรงกระตุน้เป็นภาวะท่ีท าใหร่้างกายต่ืนตวั เพื่อการตอบสนอง 
ความทา้ทายต่างๆ ในชีวติประจ าวนัสามารถกระท ากิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้บุคคลมีความเครียดมากเกินไปไม่สามารถจดัการกบัความเครียดหรือปรับลดพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดก็จะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจได ้(Chumpirom et al, 2004) และในปัจจุบนั
ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีส าคญัของคนไทยและหน่วยงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึง
ความเครียดสามารถน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีร้ายแรงและเป็นปัญหาการฆ่าตวัตายท่ีนบัวนัจะมี
แนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน (Yingrattanasuk et al, 2001) 
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ความกดดนัท่ีสูง กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมท่ีมากมายเหล่าน้ี ส่งผลใหค้นมีอาการของความเครียด 
และตอ้งตกอยูใ่นสภาวการณ์แข่งขนั ค่าครองชีพท่ีสูงเป็นส่ิงท่ีท าใหค้นในกรุงเทพมหานครเป็นโรค
เครียดกวา่คนท่ีอยูใ่นชนบท ในขณะท่ีเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ก าลงัเจริญเติบโต ส่ิงท่ี
เราพบอยูเ่สมอคือการแข่งขนั มีความเครียดสูงเช่นเดียวกนั แต่คนเราทุกคนเป็นปุถุชน ยอ่มหลีกหนี
ความเครียดไม่พน้ บางคนมากบางตนนอ้ย และเป็นไปไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั ทุกรุ่น ทุกสถานภาพ ทุก
อาชีพ ทุกฐานะ ตั้งแต่เกิดจนตายทั้งน้ีเน่ืองจากเราตอ้งอยูใ่นโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้ง
สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม อนัเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศโดยมุ่งหวงัทางวตัถุ และ
ละเลยการพฒันาจิตใจของคนในสังคม (Sunisa, 2007) ความเครียดเกิดจาการท่ีบุคคลมีการ
เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะพอใจหรือไม่ก็ตาม ความเครียดเป็นกระบวนการของชีวติ เป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่
สามารถหลีกเล่ียงได ้มีผลต่อบุคคลทั้งในดา้นผลดีและผลเสีย ซ่ึงผลดีคือการท่ีบุคคลมีความเครียด 
ในระดบัท่ีพอเหมาะจะท าให้มีแรงกระตุน้เป็นภาวะท่ีท าใหร่้างกายต่ืนตวั เพื่อการตอบสนอง 
ความทา้ทายต่างๆ ในชีวติประจ าวนัสามารถกระท ากิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้บุคคลมีความเครียดมากเกินไปไม่สามารถจดัการกบัความเครียดหรือปรับลดพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดก็จะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจได ้(Chumpirom et al, 2004) และในปัจจุบนั
ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีส าคญัของคนไทยและหน่วยงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึง
ความเครียดสามารถน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีร้ายแรงและเป็นปัญหาการฆ่าตวัตายท่ีนบัวนัจะมี
แนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน (Yingrattanasuk et al, 2001) 
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ต ารวจจดัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งท างานอยา่งหนกัและไดรั้บความสนใจจากสังคมสูง เพราะ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต ารวจกวา้งขวาง การรักษาความสงบเรียบร้อยของความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นชองประชาชน การรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัร ป้องกนัปราบปรามการกระท า
ผดิทางอาญา และโดยภารกิจท่ีส าคญัยิง่หลายดา้นน้ี อาชีพต ารวจจึงมีแนวโนม้เกิดความเครียดสูง 
จากผลการศึกษาวจิยัของศูนยว์จิยัและพฒันาอาชญาวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่อาชีพ
ต ารวจเป็นอาชีพท่ีติดอยูห่น่ึงในสิบของอาชีพท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ต ารวจจราจรเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รต ารวจท่ีมีบทบาทส าคญั โดยมีบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในงานทางดา้นบริการ
สาธารณะและงานทางดา้นการจราจร ซ่ึงงานดา้นการจราจรก็เป็นงานทางดา้นบริการสาธารณะอยา่ง
หน่ึง ท่ีขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติั และทุกวนัน้ีปัญหาทางดา้นการจราจรนบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัทุก
พื้นท่ีของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร ถือไดว้า่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ใน
การแกไ้ขปัญหาจราจร ในฐานะเป็นเจา้พนกังานเพ่ือเป็นการข่มขู่ยบัย ั้งมิใหมี้การกระท าผดิหรือฝ่า
ฝืนกฎจราจรจะไดท้  าใหก้ารจราจรเกิดการคล่องตวั เพราะเป็นอาชีพ ท่ีพึ่งของประชาชน ในการ
ปฏิบติังานจะตอ้งยนืกลางทอ้งถนนเพื่อปล่อยรถแต่ละจุดการจราจรใหเ้กิดการคล่องตวั นอกจากนั้น
ยงัท าหนา้ท่ีตรวจตราความเรียบร้อยของถนนสายต่างๆ ตรวจจบัผูก้ระท าผดิกฎจราจรทั้งบนทอ้ง
ถนนและไหล่ทาง รวมถึงมีการประจ าการเพื่อเฝ้าระวงัเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชัว่โมง และ
ปฏิบติังานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ บทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวท าใหต้  ารวจจราจรมีโอกาสเกิดภาวะ
เครียดและทอ้ถอยจากการท างาน ซ่ึงจะส่งผลต่อผูป้ฏิบติังานทั้งสุขภาพกายและจิตใจ กล่าวคือ 
สภาพการท างาน รวมทั้งความรับผดิชอบต่อความปลอดภยัของผูอ่ื้นท่ีต ารวจจราจรตอ้งเผชิญ 
(Prasrakee et al, 2007) เม่ือมีสภาวการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติการท างานท าใหเ้กิดความเครียดและ
มีพฤติกรรมท่ีเผชิญความเครียดท่ีไม่เหมาะสมเช่นน้ีแลว้ ยอ่มเป็นผลเสียต่อการปฏิบติังาน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เป็นผลใหข้าดคุณภาพชีวติและยงัส่งผลต่อความปลอดภยัของผูใ้ช้
รถใชถ้นนดว้ย ไม่แมแ้ต่การตอ้งเผชิญกบัภาวะความเครียดจากการจราจรภายนอกเท่านั้น หากแต่
ภายในหน่วยงานท่ีเตม็ไปดว้ยกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัมาก ก็ยิง่มีผลท าใหภ้าวะความเครียดขยายวง
กวา้งมากยิง่ข้ึน ทั้งความไม่พึงพอใจในการปฏิบติั  ปัญหาสุขภาพ อารมณ์ ความรู้สึกทอ้แท ้ในการ
ปฏิบติังาน ท่ีต ารวจราจร ในกรุงเทพมหานคร ตอ้งเผชิญอยูทุ่กวนั อาจส่งผลท าใหต้  ารวจจราจร 
โดยเฉพาะผูป้ฏิบติั 

 
 

ดว้ยเหตุผลและปัจจยัดงักล่าว จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร เพื่อใหข้า้ราชการต ารวจ 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ รัฐบาล และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ดา้นต ารวจไดรั้บรู้และตระหนกัถึงความเครียดในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจและเพื่อเป็น
การแกไ้ขปัญหาใหบุ้คลากรต ารวจพร้อมรับสถานการณ์ท่ีกดดนัและจดัการกบัส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
ความเครียดไดเ้หมาะสม 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัด้านการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท านายความเครียดในการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด 9 ดา้น ประกอบดว้ยดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความเส่ียง
ในการปฏิบติังาน ดา้น 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว 

2.  ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการต ารวจจราจรในกอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 1-9 กองบญัชาการต ารวจนครบาล จ านวน 345 นาย 
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ต ารวจจดัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งท างานอยา่งหนกัและไดรั้บความสนใจจากสังคมสูง เพราะ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต ารวจกวา้งขวาง การรักษาความสงบเรียบร้อยของความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นชองประชาชน การรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัร ป้องกนัปราบปรามการกระท า
ผดิทางอาญา และโดยภารกิจท่ีส าคญัยิง่หลายดา้นน้ี อาชีพต ารวจจึงมีแนวโนม้เกิดความเครียดสูง 
จากผลการศึกษาวจิยัของศูนยว์จิยัและพฒันาอาชญาวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่อาชีพ
ต ารวจเป็นอาชีพท่ีติดอยูห่น่ึงในสิบของอาชีพท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ต ารวจจราจรเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รต ารวจท่ีมีบทบาทส าคญั โดยมีบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในงานทางดา้นบริการ
สาธารณะและงานทางดา้นการจราจร ซ่ึงงานดา้นการจราจรก็เป็นงานทางดา้นบริการสาธารณะอยา่ง
หน่ึง ท่ีขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติั และทุกวนัน้ีปัญหาทางดา้นการจราจรนบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัทุก
พื้นท่ีของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร ถือไดว้า่เป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ใน
การแกไ้ขปัญหาจราจร ในฐานะเป็นเจา้พนกังานเพ่ือเป็นการข่มขู่ยบัย ั้งมิใหมี้การกระท าผดิหรือฝ่า
ฝืนกฎจราจรจะไดท้  าใหก้ารจราจรเกิดการคล่องตวั เพราะเป็นอาชีพ ท่ีพึ่งของประชาชน ในการ
ปฏิบติังานจะตอ้งยนืกลางทอ้งถนนเพื่อปล่อยรถแต่ละจุดการจราจรใหเ้กิดการคล่องตวั นอกจากนั้น
ยงัท าหนา้ท่ีตรวจตราความเรียบร้อยของถนนสายต่างๆ ตรวจจบัผูก้ระท าผดิกฎจราจรทั้งบนทอ้ง
ถนนและไหล่ทาง รวมถึงมีการประจ าการเพื่อเฝ้าระวงัเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชัว่โมง และ
ปฏิบติังานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ บทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวท าใหต้  ารวจจราจรมีโอกาสเกิดภาวะ
เครียดและทอ้ถอยจากการท างาน ซ่ึงจะส่งผลต่อผูป้ฏิบติังานทั้งสุขภาพกายและจิตใจ กล่าวคือ 
สภาพการท างาน รวมทั้งความรับผดิชอบต่อความปลอดภยัของผูอ่ื้นท่ีต ารวจจราจรตอ้งเผชิญ 
(Prasrakee et al, 2007) เม่ือมีสภาวการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติการท างานท าใหเ้กิดความเครียดและ
มีพฤติกรรมท่ีเผชิญความเครียดท่ีไม่เหมาะสมเช่นน้ีแลว้ ยอ่มเป็นผลเสียต่อการปฏิบติังาน ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เป็นผลใหข้าดคุณภาพชีวติและยงัส่งผลต่อความปลอดภยัของผูใ้ช้
รถใชถ้นนดว้ย ไม่แมแ้ต่การตอ้งเผชิญกบัภาวะความเครียดจากการจราจรภายนอกเท่านั้น หากแต่
ภายในหน่วยงานท่ีเตม็ไปดว้ยกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัมาก ก็ยิง่มีผลท าใหภ้าวะความเครียดขยายวง
กวา้งมากยิง่ข้ึน ทั้งความไม่พึงพอใจในการปฏิบติั  ปัญหาสุขภาพ อารมณ์ ความรู้สึกทอ้แท ้ในการ
ปฏิบติังาน ท่ีต ารวจราจร ในกรุงเทพมหานคร ตอ้งเผชิญอยูทุ่กวนั อาจส่งผลท าใหต้  ารวจจราจร 
โดยเฉพาะผูป้ฏิบติั 

 
 

ดว้ยเหตุผลและปัจจยัดงักล่าว จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร เพื่อใหข้า้ราชการต ารวจ 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ รัฐบาล และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ดา้นต ารวจไดรั้บรู้และตระหนกัถึงความเครียดในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจและเพื่อเป็น
การแกไ้ขปัญหาใหบุ้คลากรต ารวจพร้อมรับสถานการณ์ท่ีกดดนัและจดัการกบัส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
ความเครียดไดเ้หมาะสม 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัด้านการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท านายความเครียดในการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด 9 ดา้น ประกอบดว้ยดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความเส่ียง
ในการปฏิบติังาน ดา้น 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว 

2.  ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการต ารวจจราจรในกอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 1-9 กองบญัชาการต ารวจนครบาล จ านวน 345 นาย 
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กรอบแนวคิด 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร มีหลาย

ปัจจยัท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน (Burk :2000; Robbins, 
2000; Andrew & Marc, 1997) ประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะงาน หมายถึง ขอบเขตภาระความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน การมอบหมายงาน 
ความสามารถและปริมาณงาน  

2. เวลาในการปฏิบติังาน หมายถึง ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สามารถระบุเวลาท่ี
แน่นอน รวมทั้งขอ้จ ากดัเวลาในการปฏิบติังานได ้

3. ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน หมายถึง การมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
และการไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง เช่นการฝึกอบรม การดูงาน 

4. สัมพันธภาพกับผู ้บังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับ
ขา้ราชการต ารวจท่ีจะก่อให้เกิดความไวว้างใจ เคารพนบัถือ ซ่ึงก่อให้เกิดความเต็มใจท่ีจะร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานร่วมกนั 

5. สัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ ความผกูพนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งในดา้นส่วนตวัแลการท างาน 

6. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 
ความเส่ียงภยัทางกายภาพ การบริการประชาชน 

7. ด้านความเส่ียงในการปฏิบติังาน หมายถึง ความเสียหายหรือเกิดความเครียดทางด้าน
จิตใจอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีการงานหรือการก่อให้เกิดอุบติัเหตุแก่ตนเองระหว่างการ
ปฏิบติังาน และส่งผลกระทบต่อรายไดต้นเองและครอบครัว 

8. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง และ/หรือมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การท างานเป็นทีม หรือไดรั้บผดิชอบในงานร่วมกนั 

9. การสนบัสนุนจากครอบครัว หมายถึง การท่ีครอบครัวเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร พร้อมทั้งการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
 
 

 
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 354 คน พบวา่ส่วนมากอาย ุ46-55 

ปี คิดเป็นร้อยละ 39.83 ส่วนใหญ่สมรสและอยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 74.01 มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.37 ส่วนมากมีชั้นยศระดบัชั้นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 54.08 มี
รายไดต่้อบุคคล อยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.08 และมีรายไดต่้อครัวเรือน
มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 69.21 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบ
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบั
มาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุน
จากครอบครัว ตามล าดบั 

2.1 ดา้นลกัษณะงาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ งานจราจรมกัถูกมองในแง่ลบ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ารและ
หน่วยงาน ตามล าดบั 

2.2 ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท างานของท่านไม่สามารถวางแผนล่วงหนา้ได ้และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านตอ้งเร่งรีบท างานมาก 

2.3 ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน พบวา่โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
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กรอบแนวคิด 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร มีหลาย

ปัจจยัท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน (Burk :2000; Robbins, 
2000; Andrew & Marc, 1997) ประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะงาน หมายถึง ขอบเขตภาระความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน การมอบหมายงาน 
ความสามารถและปริมาณงาน  

2. เวลาในการปฏิบติังาน หมายถึง ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สามารถระบุเวลาท่ี
แน่นอน รวมทั้งขอ้จ ากดัเวลาในการปฏิบติังานได ้

3. ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน หมายถึง การมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
และการไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง เช่นการฝึกอบรม การดูงาน 

4. สัมพันธภาพกับผู ้บังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับ
ขา้ราชการต ารวจท่ีจะก่อให้เกิดความไวว้างใจ เคารพนบัถือ ซ่ึงก่อให้เกิดความเต็มใจท่ีจะร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานร่วมกนั 

5. สัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ ความผกูพนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งในดา้นส่วนตวัแลการท างาน 

6. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 
ความเส่ียงภยัทางกายภาพ การบริการประชาชน 

7. ด้านความเส่ียงในการปฏิบติังาน หมายถึง ความเสียหายหรือเกิดความเครียดทางด้าน
จิตใจอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีการงานหรือการก่อให้เกิดอุบติัเหตุแก่ตนเองระหว่างการ
ปฏิบติังาน และส่งผลกระทบต่อรายไดต้นเองและครอบครัว 

8. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง และ/หรือมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การท างานเป็นทีม หรือไดรั้บผดิชอบในงานร่วมกนั 

9. การสนบัสนุนจากครอบครัว หมายถึง การท่ีครอบครัวเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร พร้อมทั้งการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
 
 

 
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 354 คน พบวา่ส่วนมากอาย ุ46-55 

ปี คิดเป็นร้อยละ 39.83 ส่วนใหญ่สมรสและอยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 74.01 มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.37 ส่วนมากมีชั้นยศระดบัชั้นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 54.08 มี
รายไดต่้อบุคคล อยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.08 และมีรายไดต่้อครัวเรือน
มากกวา่ 30,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 69.21 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบ
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบั
มาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุน
จากครอบครัว ตามล าดบั 

2.1 ดา้นลกัษณะงาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ งานจราจรมกัถูกมองในแง่ลบ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ารและ
หน่วยงาน ตามล าดบั 

2.2 ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท างานของท่านไม่สามารถวางแผนล่วงหนา้ได ้และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านตอ้งเร่งรีบท างานมาก 

2.3 ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน พบวา่โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
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ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคก์รของท่านไม่ส่งเสริมความกา้วหนา้ เช่น การ
ฝึกอบรมหรือเรียนต่อ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การ
เล่ือนต าแหน่งไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑไ์วต้ายตวัแน่นอน ตามล าดบั 

2.4 ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาไม่ใหค้วามเป็นกนัเองกบัท่าน  และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของท่าน ตามล าดบั 

2.5 ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับการท างานของท่าน และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านและเพื่อนร่วมงานไม่มีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ตามล าดบั 

2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูว่า่มีผลกระทบในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างานตอ้งเส่ียงต่ออนัตรายจากยวดยาน
พาหนะและฝุ่ นละอองมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาพกัหลงัเลิกงานนอ้ยเกินไป ตามล าดบั 

2.7 ดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่งานมีความเส่ียงต่ออนัตรายสูง และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีความมัน่ใจต่อความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั 

2.8 ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นอยูว่า่มีผลกระทบในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 

 
 

ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บการยอมรับหรือถูกยกยอ่งใน
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในงานส าคญัๆ ของงานจราจร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ รู้สึกวา่ตนเองมีไม่ความส าคญัต่องานจราจร ตามล าดบั 

2.9 ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัวไม่เขา้ใจถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่าน และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัวของท่านไม่สนบัสนุน
การท างานในปัจจุบนัของท่าน ตามล าดบั 

3. ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัความเครียดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความเครียดนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ตามล าดบั 

3.1 ดา้นจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่น
ระดบัต ่า เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกสบายใจ และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกอยากตาย ตามล าดบั 

3.2 ดา้นร่างกาย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีอาการเสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ ตามล าดบั 
 
การอธิบายสมมติฐาน 

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของ ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

ดา้นอาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคก์รของท่านไม่ส่งเสริมความกา้วหนา้ เช่น การ
ฝึกอบรมหรือเรียนต่อ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การ
เล่ือนต าแหน่งไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑไ์วต้ายตวัแน่นอน ตามล าดบั 

2.4 ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาไม่ใหค้วามเป็นกนัเองกบัท่าน  และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของท่าน ตามล าดบั 

2.5 ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับการท างานของท่าน และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านและเพื่อนร่วมงานไม่มีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ตามล าดบั 

2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูว่า่มีผลกระทบในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างานตอ้งเส่ียงต่ออนัตรายจากยวดยาน
พาหนะและฝุ่ นละอองมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาพกัหลงัเลิกงานนอ้ยเกินไป ตามล าดบั 

2.7 ดา้นความเส่ียงในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่งานมีความเส่ียงต่ออนัตรายสูง และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีความมัน่ใจต่อความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั 

2.8 ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นอยูว่า่มีผลกระทบในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 

 
 

ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บการยอมรับหรือถูกยกยอ่งใน
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในงานส าคญัๆ ของงานจราจร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มี
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ รู้สึกวา่ตนเองมีไม่ความส าคญัต่องานจราจร ตามล าดบั 

2.9 ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัวไม่เขา้ใจถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่าน และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นวา่มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัวของท่านไม่สนบัสนุน
การท างานในปัจจุบนัของท่าน ตามล าดบั 

3. ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัความเครียดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความเครียดนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ตามล าดบั 

3.1 ดา้นจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่น
ระดบัต ่า เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกสบายใจ และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกอยากตาย ตามล าดบั 

3.2 ดา้นร่างกาย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีอาการเสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ ตามล าดบั 
 
การอธิบายสมมติฐาน 

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของ ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

ดา้นอาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือ 
ระดบัการศึกษาของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 

ดา้นระดบัชั้นยศมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือ 
ระดบัการศึกษาของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 

ดา้นรายไดส่้วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานข้อท่ี  2  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานครแกตกต่างกนั สรุปไดว้า่ 

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน 
การปฏิบติังานของต ารวจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

 
 

ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้น
สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นความเส่ียงในการท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานสามารถพยากรณ์ความเครียดใน 
การปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว ครอบครัว (X9) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
(X8) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (X6) โดยท่ีตวัพยากรณ์ทั้งสามตวัน้ีสามารถ
พยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นลกัษณะงาน(X1) ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน(X2)  ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
(X3) ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา (X4) ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (X5) ดา้นความเส่ียง
ในการท างาน (X7)ไม่สามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ได ้ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ มีผลกระทบอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ ลกัษณะงานของต ารวจจราจรมีความเส่ียงอนัตราย
และเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัและก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ไม่วา่จะอุบติัเหตุ
หรือโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นงานท่ีตอ้งรับผดิชอบสูง ขาดความปลอดภยั ตอ้งเส่ียงภยั ถึงแมต้ ารวจจราจร
จะมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่หากจะตอ้งปฏิบติังานเหล่านั้นในระยะเวลายาวนาน อาจ
ก่อใหเ้กิดความเครียดและส่งผลไปยงัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดว้ย ดงัท่ี Robbins (1989) ได้
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ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือ 
ระดบัการศึกษาของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 

ดา้นระดบัชั้นยศมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือ 
ระดบัการศึกษาของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 

ดา้นรายไดส่้วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานข้อท่ี  2  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานครแกตกต่างกนั สรุปไดว้า่ 

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นรายไดต่้อครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน 
การปฏิบติังานของต ารวจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

 
 

ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ดา้น
สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นความเส่ียงในการท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การอธิบายสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานสามารถพยากรณ์ความเครียดใน 
การปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ 

ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว ครอบครัว (X9) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
(X8) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (X6) โดยท่ีตวัพยากรณ์ทั้งสามตวัน้ีสามารถ
พยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดา้นลกัษณะงาน(X1) ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน(X2)  ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
(X3) ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา (X4) ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (X5) ดา้นความเส่ียง
ในการท างาน (X7)ไม่สามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร ได ้ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร กรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ มีผลกระทบอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ ลกัษณะงานของต ารวจจราจรมีความเส่ียงอนัตราย
และเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัและก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ไม่วา่จะอุบติัเหตุ
หรือโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นงานท่ีตอ้งรับผดิชอบสูง ขาดความปลอดภยั ตอ้งเส่ียงภยั ถึงแมต้ ารวจจราจร
จะมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่หากจะตอ้งปฏิบติังานเหล่านั้นในระยะเวลายาวนาน อาจ
ก่อใหเ้กิดความเครียดและส่งผลไปยงัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดว้ย ดงัท่ี Robbins (1989) ได้
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อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพในการท างานภายใตค้วามเครียดระดบั
ต ่าประสิทธิภาพในการท างานก็จะต ่า เม่ือความเครียดเพิ่มข้ึนถึงระดบัปานกลางจะกระตุน้ร่างกาย
และเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึนแต่เม่ือ
ความเครียดเพิ่มข้ึนไปจนเกินความสามารถของบุคคลจะรับไดก้็จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังานลดลง กล่าวคือ หากมีความเครียดระดบัปานกลางแต่ด ารงเป็นเวลานานเกินไปก็จะมี
ผลท าใหป้ระสิทธิภาพของงานลดลงไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั Maphobsuk (1998:166) กล่าววา่ ลกัษณะ
งานบางอยา่งจะก่อใหเ้กิดความเครียดได ้เช่น งานท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบสูง งานท่ีขาด 
ความปลอดภยั งานท่ีตอ้งแข่งขนัและงานท่ีตอ้งเส่ียงภยั หรือเป็นงานท่ีเกิดจากความไม่พึงพอใจและ
เกิดความเครียดสูง สอดคลอ้งกบั นายแพทยพ์นม เกตุนาน กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดไว ้5 
ประการ โดยประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด คือ ส่ิงเร้าในชีวิตประจ าวนั การท างานเร่งด่วนจน
ไม่มีเวลาพกัผอ่น ลกัษณะงานท่ีจ าเจ หวัหนา้หรือเพื่อนร่วมงานไม่มีไมตรีจิต ส่ิงเหล่าน้ีท าใหข้าด
ความสุขในการท างาน ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบั Luansomwang (2001) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบต่อ
ความเครียดในการปฏิบติังานตามการรับรู้ของต ารวจสายตรวจจกัรยานยนตใ์นสถานีต ารวจภูธร 
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีผลกระทบก่อใหเ้กิด
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัความเครียดในการปฏิบติังาน ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจ
เน่ืองมาจากลกัษณะงานจราจรเป็นงานท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ซ่ึงเป็นการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย ควบคุมระเบียบวนิยัจราจรไปดว้ย ตอ้งป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน พร้อมให้ 
ความสะดวกในสถานท่ีท่ีมีปัญหาดา้นการจราจร รวมทั้งในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุดว้ย แต่ผูป้ฏิบติังาน
ต่างมีความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกนัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากการปฏิบติังานจราจรบุคลากร
ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน ประสานงานร่วมมือกนัจึงเป็นสาเหตุใหผู้ป้ฏิบติังานมีระดบั
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั Janis (1952) กล่าววา่ ความเครียดในระดบัปาน
กลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดท่ีอาจอยูน่านเป็นชัว่โมงหรือเป็นวนั รุนแรงมากกวา่ระดบั
ต ่า ผลกระทบต่อบุคคลมีมากกวา่ระดบัต ่า ความเครียดระดบัน้ี เช่น ความเครียดจากภาระงานท่ีหนกั 
ความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรง ความเครียดจากการท างานมากเกินไป การขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
เป็นระยะท่ีร่างกายและจิตใจต่อสู้ต่อความเครียดท่ีมีการแสดงออกมาใหเ้ห็น หรือสังเกตไดจ้าก

 
 

ปฏิกิริยาท่ีบุคคลใชต้อบสนองต่อความเครียดท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย พฤติกรรม 
อารมณ์และความคิด เพื่อเป็นการขจดัสาเหตุ ซ่ึงท าใหค้วามเครียดลดลง และสอดคลอ้งกบั 
Department of Mental Health (1997) กล่าววา่ ความเครียดในระดบัปานกลาง (Moderate Stress) 
เป็น ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากมีส่ิงคุกคามหรือพบเหตุการณ์ส าคญัๆ ในสังคม 
บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาในลกัษณะความวติกกงัวล ฯลฯ ถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติทัว่ๆ 
ไปไม่รุนแรงจนก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย เป็นระดบัความเครียดท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความ
กระตือรือร้น 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การด าเนินชีวติใน 
การท างานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สังคม เพราะนอกจาก
บุคคลจะแสดงบทบาทในดา้นชีวติการท างานแลว้ ยงัตอ้งแสดงบทบาทในการด าเนินชีวติอ่ืนๆ 
เพื่อใหส้มดุลกนั ในปัจจุบนับุคคลใหค้วามส าคญักบังานมากกวา่ชีวติในครอบครัว จึงท าให้
สถานภาพของครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทคู่สามี ภรรยา ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิด
ความเครียด รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ต ารวจจราจรตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ 
โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ ก็ไม่มี
โอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบางครอบครัวไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลน
ดว้ยการกูห้น้ียมืสิน ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียดได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Philagunchai (1998) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดในการท างานและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของ
ต ารวจจราจร จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการด าเนินชีวติท่ีท าใหเ้กิดความเครียด เช่น ความ
ขดัแยง้ของบทบาทครอบครัว ปัญหาเร่ืองสุขภาพในครอบครัว ปัญหาเร่ืองท่ีพกัอาศยัและสังคม
เพื่อนบา้น เป็นตน้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นยศ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั 
Sritwanich (2009 : 388-393) กล่าววา่สาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดความเครียดมีหลายอยา่งและอาจเกิด
พร้อมกนัไปไดซ่ึ้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัชั้นยศ คือ ปัจจยัระดบัองคก์ารในดา้นปัญหาดา้นผูน้ า ซ่ึง
ในหลายๆ กรณี ความเครียดของพนกังานจะเกิดจากการท่ีมีการท าตวัไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ า คือ
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อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิภาพในการท างานภายใตค้วามเครียดระดบั
ต ่าประสิทธิภาพในการท างานก็จะต ่า เม่ือความเครียดเพิ่มข้ึนถึงระดบัปานกลางจะกระตุน้ร่างกาย
และเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึนแต่เม่ือ
ความเครียดเพิ่มข้ึนไปจนเกินความสามารถของบุคคลจะรับไดก้็จะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังานลดลง กล่าวคือ หากมีความเครียดระดบัปานกลางแต่ด ารงเป็นเวลานานเกินไปก็จะมี
ผลท าใหป้ระสิทธิภาพของงานลดลงไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั Maphobsuk (1998:166) กล่าววา่ ลกัษณะ
งานบางอยา่งจะก่อใหเ้กิดความเครียดได ้เช่น งานท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบสูง งานท่ีขาด 
ความปลอดภยั งานท่ีตอ้งแข่งขนัและงานท่ีตอ้งเส่ียงภยั หรือเป็นงานท่ีเกิดจากความไม่พึงพอใจและ
เกิดความเครียดสูง สอดคลอ้งกบั นายแพทยพ์นม เกตุนาน กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดไว ้5 
ประการ โดยประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด คือ ส่ิงเร้าในชีวิตประจ าวนั การท างานเร่งด่วนจน
ไม่มีเวลาพกัผอ่น ลกัษณะงานท่ีจ าเจ หวัหนา้หรือเพื่อนร่วมงานไม่มีไมตรีจิต ส่ิงเหล่าน้ีท าใหข้าด
ความสุขในการท างาน ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบั Luansomwang (2001) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบต่อ
ความเครียดในการปฏิบติังานตามการรับรู้ของต ารวจสายตรวจจกัรยานยนตใ์นสถานีต ารวจภูธร 
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีผลกระทบก่อใหเ้กิด
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัความเครียดในการปฏิบติังาน ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจ
เน่ืองมาจากลกัษณะงานจราจรเป็นงานท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ซ่ึงเป็นการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย ควบคุมระเบียบวนิยัจราจรไปดว้ย ตอ้งป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน พร้อมให้ 
ความสะดวกในสถานท่ีท่ีมีปัญหาดา้นการจราจร รวมทั้งในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุดว้ย แต่ผูป้ฏิบติังาน
ต่างมีความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกนัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากการปฏิบติังานจราจรบุคลากร
ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน ประสานงานร่วมมือกนัจึงเป็นสาเหตุใหผู้ป้ฏิบติังานมีระดบั
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั Janis (1952) กล่าววา่ ความเครียดในระดบัปาน
กลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดท่ีอาจอยูน่านเป็นชัว่โมงหรือเป็นวนั รุนแรงมากกวา่ระดบั
ต ่า ผลกระทบต่อบุคคลมีมากกวา่ระดบัต ่า ความเครียดระดบัน้ี เช่น ความเครียดจากภาระงานท่ีหนกั 
ความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรง ความเครียดจากการท างานมากเกินไป การขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
เป็นระยะท่ีร่างกายและจิตใจต่อสู้ต่อความเครียดท่ีมีการแสดงออกมาใหเ้ห็น หรือสังเกตไดจ้าก

 
 

ปฏิกิริยาท่ีบุคคลใชต้อบสนองต่อความเครียดท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย พฤติกรรม 
อารมณ์และความคิด เพื่อเป็นการขจดัสาเหตุ ซ่ึงท าใหค้วามเครียดลดลง และสอดคลอ้งกบั 
Department of Mental Health (1997) กล่าววา่ ความเครียดในระดบัปานกลาง (Moderate Stress) 
เป็น ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากมีส่ิงคุกคามหรือพบเหตุการณ์ส าคญัๆ ในสังคม 
บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาในลกัษณะความวติกกงัวล ฯลฯ ถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติทัว่ๆ 
ไปไม่รุนแรงจนก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย เป็นระดบัความเครียดท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความ
กระตือรือร้น 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การด าเนินชีวติใน 
การท างานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว สังคม เพราะนอกจาก
บุคคลจะแสดงบทบาทในดา้นชีวติการท างานแลว้ ยงัตอ้งแสดงบทบาทในการด าเนินชีวติอ่ืนๆ 
เพื่อใหส้มดุลกนั ในปัจจุบนับุคคลใหค้วามส าคญักบังานมากกวา่ชีวติในครอบครัว จึงท าให้
สถานภาพของครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทคู่สามี ภรรยา ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิด
ความเครียด รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ต ารวจจราจรตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ 
โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ ก็ไม่มี
โอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบางครอบครัวไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลน
ดว้ยการกูห้น้ียมืสิน ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียดได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Philagunchai (1998) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดในการท างานและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของ
ต ารวจจราจร จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการด าเนินชีวติท่ีท าใหเ้กิดความเครียด เช่น ความ
ขดัแยง้ของบทบาทครอบครัว ปัญหาเร่ืองสุขภาพในครอบครัว ปัญหาเร่ืองท่ีพกัอาศยัและสังคม
เพื่อนบา้น เป็นตน้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นยศ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั 
Sritwanich (2009 : 388-393) กล่าววา่สาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดความเครียดมีหลายอยา่งและอาจเกิด
พร้อมกนัไปไดซ่ึ้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัชั้นยศ คือ ปัจจยัระดบัองคก์ารในดา้นปัญหาดา้นผูน้ า ซ่ึง
ในหลายๆ กรณี ความเครียดของพนกังานจะเกิดจากการท่ีมีการท าตวัไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ า คือ
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เป็นผูน้ าท่ีไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก หรือเป็นผูน้ าท่ีไม่เก่ง ไม่มีวสิัยทศัน์ หรือไม่ท าตนเป็น
แบบอยา่งท่ีน่ายกยอ่ง ไม่น่าศรัทธาก็เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเครียดได ้

4. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ต ารวจ
จราจรท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต่้อครัวเรือนแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) ซ่ึง Robbins and Judge (2013) 
กล่าววา่ ความเครียดท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละบุคคลนั้น บางคร้ังอาจมีสาเหตุหลกัมาจากปัญหา
เดียวกนั แต่ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดของแต่ละบุคคลมกัแตกต่างกนัออกไป ปัจจยัท่ีท า
ใหบุ้คคลแต่ละบุคคลมีความอดทนต่อความเครียดท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ของบุคคล 
(Perception) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัปฏิกิริยาการตอบสนองต่อ
ความเครียดของบุคคล ประสบการณ์ การท างานของบุคคล (Experience) ประสบการณ์ในเชิงลบ
เก่ียวกบังานท่ีบุคคลเคยไดรั้บหรือเคยประสบมามกัมีผลต่อระดบัความเครียดของบุคคล การไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ดงักล่าวลว้นมีผลต่อความเครียดของบุคคลทั้งส้ิน สุดทา้ยบุคลิกลกัษณะ
ของบุคคล (Personality) บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะ ชอบแข่งขนั กา้วร้าว ใจเร็ว ไม่มีความอดทน ไม่
พกัผอ่น เร่งรีบ ชอบท าอะไรมากกวา่หน่ึงอยา่งในเวลาเดียวกนั บุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี มกัมี 
ความเส่ียงต่อการเกิดความเครียด ซ่ึงรวมถึงพวกบา้ง (Workaholics) ดว้ย สอดคลอ้งกบั Philagunchai 
(1998) ไดส้รุปปัจจยัต่างๆ เก่ียวกบัความเครียด ท่ีเก่ียวกบัรายไดแ้ละระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินชีวติประจ าวนั ดงันั้นในผูท่ี้มีชีวติความเป็นอยูดี่ยอ่ม
สามารถเผชิญกบัความเครียดไดม้ากกวา่บุคคลท่ีขาดแคลนปัจจยั และระดบัการศึกษาท่ีดีจะช่วยให้
บุคคลตระหนกัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้กวา่เพราะบุคคลไดใ้ชก้ารเรียนรู้ในอดีต 
และพฤติกรรมท่ีเคยใชใ้นประสบผลส าเร็จมาแลว้เผชิญกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัได ้และ
สอดคลอ้งกบั Garland and Bush (1982 : 11) และ Hamilton and Warbinton (1979 : 283) ท่ีกล่าววา่
บุคคลจะจดัการกบัความเครียดไดป้ระสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ โดยปัจจยั
ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั คนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดี ยอ่ม
สามารถเผชิญต่อภาวะเครียดไดดี้กวา่บุคคลท่ีขาดแคลนปัจจยั ซ่ึงปัจจยัทางดา้นการศึกษาและฐานะ
ทางเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดท าใหม้นุษยมี์ความเจริญงอกงามทางดา้นความรู้และสติปัญญา บุคคลท่ี

 
 

มีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีระดบัการศึกษาดี ท าใหก้ารรับรู้ต่อเหตุการณ์ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
ตลอดจนสามารถศึกษาคน้ควา้หาแหล่งและกลวธีิท่ีใชใ้นการเผชิญความเครียดไดดี้และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงขา้มกบับุคคลท่ีมีฐานะเศรษฐกิจและระดบัการศึกษาต ่า จะมีการรับรู้เหตุการณ์
ท่ีผดิๆ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาจึงไม่ถูกตอ้งท าใหมี้พฤติกรรมท่ีเผชิญความเครียดท่ีไม่ดี 

5. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ลกัษณะงานควรตอ้ง
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ซ่ึงเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ควบคุมระเบียบวนิยัจราจรไป
ดว้ย ซ่ึงลกัษณะงานจะตอ้งป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน พร้อมให้ความสะดวกในสถานท่ีท่ี
มีปัญหาดา้นการจราจร  รวมทั้งในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุดว้ย เน่ืองจากงานจราจรมีปัญหามาก ตอ้งเจอ
ผูฝ่้าฝืนกฎจราจร การด่ืมสุราแลว้ขบัรถ รวมถึงสภาพการท างานมีความเส่ียงอนัตรายและเส่ียงต่อการ
เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัและก่อใหเ้กิดความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Robbins and Judge 
(2013) กล่าววา่ ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร (Organizational Factors) เป็นตวัแปรท่ีสร้างความกดดนัแก่
บุคลากร เน่ืองจากความตอ้งการหรือความคาดหวงัขององคก์าร ความตอ้งการ (Demands)ในท่ีน้ี 
หมายถึง หนา้ท่ีรับผดิชอบ ความกดดนั ระเบียบขอ้บงัคบั และรวมถึงความไม่แน่นอน ท่ีบุคคลตอ้ง
เผชิญหรือประสบในสถานท่ีท างาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการของตวังาน (Task Demands) ประกอบไป
ดว้ย ลกัษณะของงาน เง่ือนไขการท างาน ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีท างาน ความตอ้งการดา้น
บทบาทหนา้ท่ี (Role Demands) เป็นความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เน่ืองมาจากหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในองคก์าร ความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ การไดรั้บหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ี
สูงเกินไป ความคลุมเครือของบทบาทหนา้ท่ี ลว้นมีส่วนท าใหบุ้คคลเกิดความเครียดทั้งส้ิน  
ความตอ้งการระหวา่งบุคคล (Interpersonal Demands) เป็นความกดดนัเน่ืองมาจากบุคคลอ่ืนในท่ี
ท างาน การขาดการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีย  ่าแยร่ะหวา่งบุคคลในท่ี
ท างานลว้นส่งผลต่อความเครียดของบุคคลอีกเช่นกนั ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นเวลาในการ
ปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เวลาในการปฏิบติังานมากเกินไปซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบตลอดเวลาท่ี
ก าหนดทุกวนั ตอ้งฟังวทิยส่ืุอสารตลอดเวลาและพร้อมปฏิบติังานไดท้นัที ท าใหไ้ม่มีเวลาพกัผอ่น 
ซ่ึงปริมาณงานท่ีมาก การท่ีไม่ไดพ้กั การท่ีท างานเป็นระยะเวลานาน การท างานเป็นกะ งานท่ีตอ้ง 
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เป็นผูน้ าท่ีไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก หรือเป็นผูน้ าท่ีไม่เก่ง ไม่มีวสิัยทศัน์ หรือไม่ท าตนเป็น
แบบอยา่งท่ีน่ายกยอ่ง ไม่น่าศรัทธาก็เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเครียดได ้

4. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ต ารวจ
จราจรท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต่้อครัวเรือนแตกต่างกนั มีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
ต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) ซ่ึง Robbins and Judge (2013) 
กล่าววา่ ความเครียดท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละบุคคลนั้น บางคร้ังอาจมีสาเหตุหลกัมาจากปัญหา
เดียวกนั แต่ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดของแต่ละบุคคลมกัแตกต่างกนัออกไป ปัจจยัท่ีท า
ใหบุ้คคลแต่ละบุคคลมีความอดทนต่อความเครียดท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ของบุคคล 
(Perception) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัปฏิกิริยาการตอบสนองต่อ
ความเครียดของบุคคล ประสบการณ์ การท างานของบุคคล (Experience) ประสบการณ์ในเชิงลบ
เก่ียวกบังานท่ีบุคคลเคยไดรั้บหรือเคยประสบมามกัมีผลต่อระดบัความเครียดของบุคคล การไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ดงักล่าวลว้นมีผลต่อความเครียดของบุคคลทั้งส้ิน สุดทา้ยบุคลิกลกัษณะ
ของบุคคล (Personality) บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะ ชอบแข่งขนั กา้วร้าว ใจเร็ว ไม่มีความอดทน ไม่
พกัผอ่น เร่งรีบ ชอบท าอะไรมากกวา่หน่ึงอยา่งในเวลาเดียวกนั บุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี มกัมี 
ความเส่ียงต่อการเกิดความเครียด ซ่ึงรวมถึงพวกบา้ง (Workaholics) ดว้ย สอดคลอ้งกบั Philagunchai 
(1998) ไดส้รุปปัจจยัต่างๆ เก่ียวกบัความเครียด ท่ีเก่ียวกบัรายไดแ้ละระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินชีวติประจ าวนั ดงันั้นในผูท่ี้มีชีวติความเป็นอยูดี่ยอ่ม
สามารถเผชิญกบัความเครียดไดม้ากกวา่บุคคลท่ีขาดแคลนปัจจยั และระดบัการศึกษาท่ีดีจะช่วยให้
บุคคลตระหนกัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้กวา่เพราะบุคคลไดใ้ชก้ารเรียนรู้ในอดีต 
และพฤติกรรมท่ีเคยใชใ้นประสบผลส าเร็จมาแลว้เผชิญกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัได ้และ
สอดคลอ้งกบั Garland and Bush (1982 : 11) และ Hamilton and Warbinton (1979 : 283) ท่ีกล่าววา่
บุคคลจะจดัการกบัความเครียดไดป้ระสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ โดยปัจจยั
ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั คนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดี ยอ่ม
สามารถเผชิญต่อภาวะเครียดไดดี้กวา่บุคคลท่ีขาดแคลนปัจจยั ซ่ึงปัจจยัทางดา้นการศึกษาและฐานะ
ทางเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดท าใหม้นุษยมี์ความเจริญงอกงามทางดา้นความรู้และสติปัญญา บุคคลท่ี

 
 

มีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีระดบัการศึกษาดี ท าใหก้ารรับรู้ต่อเหตุการณ์ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
ตลอดจนสามารถศึกษาคน้ควา้หาแหล่งและกลวธีิท่ีใชใ้นการเผชิญความเครียดไดดี้และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงขา้มกบับุคคลท่ีมีฐานะเศรษฐกิจและระดบัการศึกษาต ่า จะมีการรับรู้เหตุการณ์
ท่ีผดิๆ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาจึงไม่ถูกตอ้งท าใหมี้พฤติกรรมท่ีเผชิญความเครียดท่ีไม่ดี 

5. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ลกัษณะงานควรตอ้ง
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ซ่ึงเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ควบคุมระเบียบวนิยัจราจรไป
ดว้ย ซ่ึงลกัษณะงานจะตอ้งป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน พร้อมให้ความสะดวกในสถานท่ีท่ี
มีปัญหาดา้นการจราจร  รวมทั้งในเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุดว้ย เน่ืองจากงานจราจรมีปัญหามาก ตอ้งเจอ
ผูฝ่้าฝืนกฎจราจร การด่ืมสุราแลว้ขบัรถ รวมถึงสภาพการท างานมีความเส่ียงอนัตรายและเส่ียงต่อการ
เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัและก่อใหเ้กิดความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Robbins and Judge 
(2013) กล่าววา่ ปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร (Organizational Factors) เป็นตวัแปรท่ีสร้างความกดดนัแก่
บุคลากร เน่ืองจากความตอ้งการหรือความคาดหวงัขององคก์าร ความตอ้งการ (Demands)ในท่ีน้ี 
หมายถึง หนา้ท่ีรับผดิชอบ ความกดดนั ระเบียบขอ้บงัคบั และรวมถึงความไม่แน่นอน ท่ีบุคคลตอ้ง
เผชิญหรือประสบในสถานท่ีท างาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการของตวังาน (Task Demands) ประกอบไป
ดว้ย ลกัษณะของงาน เง่ือนไขการท างาน ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีท างาน ความตอ้งการดา้น
บทบาทหนา้ท่ี (Role Demands) เป็นความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เน่ืองมาจากหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในองคก์าร ความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ การไดรั้บหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ี
สูงเกินไป ความคลุมเครือของบทบาทหนา้ท่ี ลว้นมีส่วนท าใหบุ้คคลเกิดความเครียดทั้งส้ิน  
ความตอ้งการระหวา่งบุคคล (Interpersonal Demands) เป็นความกดดนัเน่ืองมาจากบุคคลอ่ืนในท่ี
ท างาน การขาดการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีย  ่าแยร่ะหวา่งบุคคลในท่ี
ท างานลว้นส่งผลต่อความเครียดของบุคคลอีกเช่นกนั ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นเวลาในการ
ปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เวลาในการปฏิบติังานมากเกินไปซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบตลอดเวลาท่ี
ก าหนดทุกวนั ตอ้งฟังวทิยส่ืุอสารตลอดเวลาและพร้อมปฏิบติังานไดท้นัที ท าใหไ้ม่มีเวลาพกัผอ่น 
ซ่ึงปริมาณงานท่ีมาก การท่ีไม่ไดพ้กั การท่ีท างานเป็นระยะเวลานาน การท างานเป็นกะ งานท่ีตอ้ง 
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ใชท้กัษะในการท างานเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้น 
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  การไม่ค่อยจะไดรั้บ
ความเอาใจใส่หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง  เน่ืองจากลกัษณะงานจราจรเป็น
งานท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกอยูบ่นทอ้งถนน อ านวยการจราจร ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีนอ้ยมาก
เพราะงานประจ าตอ้งควบคุมและอ านวยการจราจร รวมทั้งท างานเป็นแบบแบ่งพรรค แบ่งพวก ใคร
ท่ีรู้จกัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงก็จะมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรู้้จกักบัผูบ้งัคบับญัชาเป็น 
การส่วนตวั ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงไปตามวาระ หากผูบ้งัคบับญัชามีมนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความใกลชิ้ดกนัและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัก็ท าใหก้ารปฏิบติังานไปได้
ไดด้ว้ยดี หากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ จะตอ้งปรับทศันคติของแต่ละบุคคลใหส้ามารถ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ด ้ท าใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั Brown 
and Moberg (1990) กล่าววา่ สัมพนัธภาพในการท างาน สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน 
และผูร่้วมงาน เป็นสาเหตุของความเครียดประการหน่ึง สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีท าใหเ้กิดความไวว้างใจ
ต ่า ความช่วยเหลือเก้ือกูลต ่า ความสนใจท่ีจะพยายามแกปั้ญหานอ้ยลง และความไวว้างใจของบุคคล
ในหน่วยงานท่ีมีบทบาทคลุมเครือ มีผลท าใหก้ารสั่งการระหวา่งบุคคลไม่มี ท าใหเ้กิดความเครียด
ทางจิตใจ รู้สึกวา่ถูกคุกคามเก่ียวกบังาน และความสุขของตนเอง รวมทั้งนโยบายและการบริหาร 
จากหน่วยงานหรือผูบ้งัคบับญัชามีปริมาณความล่าชา้มาก ไดแ้ก่ ระบบการบริหารงาน การ
เปล่ียนแปลงภายในองคก์าร เช่น การเปล่ียนผูบ้ริหาร หรือทิศทางการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อคนท่ี
ปฏิบติังานในองคก์าร ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง 
สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มพวกใครพวกมนั และ 
การปฏิบติังานจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนัเป็นระบบ ท างานกนัเป็นทีม บางคร้ังอาจจะมีการต่อปากต่อค า
กนั ส่งผลใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานได ้ สอดคลอ้งกบั Witchawut (2001) ไดก้ล่าวถึง 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ระดบักลุ่ม กลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกใหม่ ลกัษณะท่ีท า
ใหบุ้คคลเกิดความเครียดไดมี้อยู ่3 ลกัษณะ คือ 1) ขาดความกลมเกลียวในกลุ่ม (lack of group 

 
 

cohesiveness) ขาดความสามคัคี ขาดความไวว้างใจกนั ขาดการยกยอ่งใหค้วามส าคญัแก่กนั 2) ขาด
การสนบัสนุนทางสังคม (lack of social support) ขาดผูส้นบัสนุน ขาดการแลกเปล่ียน และช่วย
แกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั ขาดความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ท างานแข่งขนัแบบตวัใครตวัมนั 3) มีความ
ขดัแยง้ภายในบุคคล ระหวา่งบุคคล และระหวา่งกลุ่ม (intra-individual inter-personal and inter-
group conflict) เม่ือเกิดความจดัแยง้ข้ึน พฤติกรรมระหวา่งกนัจะมีลกัษณะฟาดฟัน กลัน่แกลง้ และ
ใหร้้ายกนั ท าใหเ้กิดความเครียดไดม้าก ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานไม่ค่อยดี เน่ืองจากตอ้ง
เจอกนัสภาพการจราจรท่ีแออดัและติดขดัเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรือ
ก าหนดสถานท่ีปฏิบติังานไดต้รงกบัความตอ้งการได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ให้
ได ้รวมทั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ สอดคลอ้งกบั Siri-orn Witchawut 
(2001) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในระดบัองคก์าร วา่ องคก์ารเป็นปัจจยัใหเ้กิด
ความเครียดเน่ืองดว้ยนโยบายโครงสร้าง สภาพแวดลอ้มในการท างาน และกระบวนการด าเนินงาน
ไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได ้และสอดคลอ้งกบั Warshaw 
(1979) กล่าววา่ ปัจจยัในการท างานทุกๆ ดา้นต่างก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียดไดท้ั้งส้ิน การท่ี
องค ์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังานและสภาพแวดลอ้มของงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถ
ตอบสนอง ตามความตอ้งการของบุคคลได ้ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดไดเ้ช่นกนั 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การปฏิบติังานจราจรบุคลากรทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน ประสานงาน 
ร่วมมือกนัใหม้ากเพื่อขจดัปัญหาความลม้เหลวในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นการ
สนบัสนุนจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บางครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกนันอ้ยมากเน่ืองจาก ตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท า
กิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบาง
ครอบครัวไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลนดว้ยการกูห้น้ียมืสิน ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Prasertsri (2005) กล่าววา่ ความเครียดท่ีเกิดจากตวับุคคล (Personal 
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ใชท้กัษะในการท างานเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้น 
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  การไม่ค่อยจะไดรั้บ
ความเอาใจใส่หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง  เน่ืองจากลกัษณะงานจราจรเป็น
งานท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกอยูบ่นทอ้งถนน อ านวยการจราจร ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีนอ้ยมาก
เพราะงานประจ าตอ้งควบคุมและอ านวยการจราจร รวมทั้งท างานเป็นแบบแบ่งพรรค แบ่งพวก ใคร
ท่ีรู้จกัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงก็จะมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรู้้จกักบัผูบ้งัคบับญัชาเป็น 
การส่วนตวั ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงไปตามวาระ หากผูบ้งัคบับญัชามีมนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความใกลชิ้ดกนัและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัก็ท าใหก้ารปฏิบติังานไปได้
ไดด้ว้ยดี หากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ จะตอ้งปรับทศันคติของแต่ละบุคคลใหส้ามารถ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ด ้ท าใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั Brown 
and Moberg (1990) กล่าววา่ สัมพนัธภาพในการท างาน สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน 
และผูร่้วมงาน เป็นสาเหตุของความเครียดประการหน่ึง สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีท าใหเ้กิดความไวว้างใจ
ต ่า ความช่วยเหลือเก้ือกูลต ่า ความสนใจท่ีจะพยายามแกปั้ญหานอ้ยลง และความไวว้างใจของบุคคล
ในหน่วยงานท่ีมีบทบาทคลุมเครือ มีผลท าใหก้ารสั่งการระหวา่งบุคคลไม่มี ท าใหเ้กิดความเครียด
ทางจิตใจ รู้สึกวา่ถูกคุกคามเก่ียวกบังาน และความสุขของตนเอง รวมทั้งนโยบายและการบริหาร 
จากหน่วยงานหรือผูบ้งัคบับญัชามีปริมาณความล่าชา้มาก ไดแ้ก่ ระบบการบริหารงาน การ
เปล่ียนแปลงภายในองคก์าร เช่น การเปล่ียนผูบ้ริหาร หรือทิศทางการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อคนท่ี
ปฏิบติังานในองคก์าร ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง 
สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มพวกใครพวกมนั และ 
การปฏิบติังานจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนัเป็นระบบ ท างานกนัเป็นทีม บางคร้ังอาจจะมีการต่อปากต่อค า
กนั ส่งผลใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานได ้ สอดคลอ้งกบั Witchawut (2001) ไดก้ล่าวถึง 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ระดบักลุ่ม กลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกใหม่ ลกัษณะท่ีท า
ใหบุ้คคลเกิดความเครียดไดมี้อยู ่3 ลกัษณะ คือ 1) ขาดความกลมเกลียวในกลุ่ม (lack of group 

 
 

cohesiveness) ขาดความสามคัคี ขาดความไวว้างใจกนั ขาดการยกยอ่งใหค้วามส าคญัแก่กนั 2) ขาด
การสนบัสนุนทางสังคม (lack of social support) ขาดผูส้นบัสนุน ขาดการแลกเปล่ียน และช่วย
แกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั ขาดความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ท างานแข่งขนัแบบตวัใครตวัมนั 3) มีความ
ขดัแยง้ภายในบุคคล ระหวา่งบุคคล และระหวา่งกลุ่ม (intra-individual inter-personal and inter-
group conflict) เม่ือเกิดความจดัแยง้ข้ึน พฤติกรรมระหวา่งกนัจะมีลกัษณะฟาดฟัน กลัน่แกลง้ และ
ใหร้้ายกนั ท าใหเ้กิดความเครียดไดม้าก ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานไม่ค่อยดี เน่ืองจากตอ้ง
เจอกนัสภาพการจราจรท่ีแออดัและติดขดัเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรือ
ก าหนดสถานท่ีปฏิบติังานไดต้รงกบัความตอ้งการได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ให้
ได ้รวมทั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ สอดคลอ้งกบั Siri-orn Witchawut 
(2001) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในระดบัองคก์าร วา่ องคก์ารเป็นปัจจยัใหเ้กิด
ความเครียดเน่ืองดว้ยนโยบายโครงสร้าง สภาพแวดลอ้มในการท างาน และกระบวนการด าเนินงาน
ไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได ้และสอดคลอ้งกบั Warshaw 
(1979) กล่าววา่ ปัจจยัในการท างานทุกๆ ดา้นต่างก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียดไดท้ั้งส้ิน การท่ี
องค ์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังานและสภาพแวดลอ้มของงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถ
ตอบสนอง ตามความตอ้งการของบุคคลได ้ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความเครียดไดเ้ช่นกนั 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การปฏิบติังานจราจรบุคลากรทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน ประสานงาน 
ร่วมมือกนัใหม้ากเพื่อขจดัปัญหาความลม้เหลวในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดา้นการ
สนบัสนุนจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บางครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกนันอ้ยมากเน่ืองจาก ตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท า
กิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบาง
ครอบครัวไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลนดว้ยการกูห้น้ียมืสิน ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Prasertsri (2005) กล่าววา่ ความเครียดท่ีเกิดจากตวับุคคล (Personal 
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stressors) ปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว (Family problems) เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการหยา่ร้าง ปัญหา
เก่ียวกบับุตร ธิดา ปัญหาเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความเครียด ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic 
problems) จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางดา้นการเงินของพนกังาน เช่น ปัญหาหน้ีสิน ตอ้งผอ่นบา้น ผอ่น
รถ ซ่ึงปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจมกัจะเกิดกบัพนกังานระดบัล่างมากกวา่ระดบัสูง 

6. ปัจจยัการปฏิบติังานท่ีสามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
ตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร 
คือ ปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว (X9) ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน (X8) และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X6)โดยท่ีตวัพยากรณ์ทั้งสามตวัน้ีสามารถพยากรณ์
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานจราจรไม่ค่อยดี ตอ้งเจอกนัสภาพ
การจราจรท่ีแออดัและติดขดัเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรือก าหนดสถานท่ี
ปฏิบติังานไดต้รงกบัความตอ้งการได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหไ้ด ้รวมทั้ง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และ บางครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนันอ้ย
มากเน่ืองจาก ตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกนัมี
นอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัๆ ต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบางครอบครัวไม่ไดมี้
ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลนดว้ยการกูห้น้ียมืสิน สาเหตุเหล่าน้ีก่อใหเ้กิด
ความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Prasertsri (2005) ท่ีกล่าววา่ สาเหตุท่ีเกิดความเครียดอาจจะเกิดจาการ
ท างานหรือเกิดจากตวับุคคลก็ได ้ดงัน้ี 

6.1 ความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน (Work-related stressors) ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุ
ท าใหค้นท างานเกิดความเครียด มีดงัน้ี 1) ความตอ้งการจากงาน (Task demands) เช่น ปริมาณงานท่ี
มากเกินไป การท่ีตอ้งท างานใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา ความกดดนัจากการท างานผดิพลาด เป็นตน้ 2) 
ความคลุมเครือในบทบาท (Role ambiguities) ความไม่เขา้ใจในบทบาทท่ีมอบหมาย 3) ความขดัแยง้
ในบทบาท (Role conflicts) การมีบทบาทมากเกินไป อาจท าใหพ้นกังานเกิดความขดัแยง้ในบทบาท
ของตนเอง 4) ประเด็นตา้นจริยธรรม (Ethical dilemmas) การมีกฎระเรียบหรือขอ้บงัคบัท่ีมากเกินไป 
5) ปัญหาระหวา่งบุคคล (Interpersonal problems) การขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหรือการท่ี
ไม่สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้6) การพฒันาอาชีพ (Career developments) การเปล่ียนแปลง

 
 

อยา่งชา้ๆ จะท าใหรู้้สึกดีข้ึน 7) การก าหนดสภาพลอ้ม (Physical setting) การมีเน้ือท่ีการท างานท่ี
แออดัอุณหภูมิในห้องท างานไม่เหมาะสม หนาวเกินไปหรือร้อนเกินไป ตลอดจนเสียงรบกวนต่างๆ 
เป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานไม่มีสมาธิในการท างาน เกิดความฉุนเฉียว หรือหงุดหงิดไดง่้าย ซ่ึงการ
เกิดความเครียดนั้นข้ึนอยูก่บัความแตกต่างและลกัษณะของแต่ละบุคคล เช่น ประสบการณ์การ
ท างาน บุคลิกภาพ หรือการรับรู้ในส่ิงต่างๆ 

6.2 ความเครียดท่ีเกิดจากตวับุคคล (Personal stressors) มีดงัน้ี 1) ปัญหาเก่ียวกบั
ครอบครัว (Family problems) เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการหยา่ร้าง ปัญหาเก่ียวกบับุตร ธิดา ปัญหาเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดความเครียด 2) ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic problems) จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ทางดา้นการเงินของพนกังาน เช่น ปัญหาหน้ีสิน ตอ้งผอ่นบา้น ผอ่นรถ ซ่ึงปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
มกัจะเกิดกบัพนกังานระดบัล่างมากกวา่ระดบัสูง 3) ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ (Personality problems) ผู ้
ท่ีมีบุคลิกภาพแบบ A จะเป็นคนท่ีมีความรีบร้อนในการท าส่ิงต่าง ๆ เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคน
กา้วร้าว และอ่ืนๆ   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาความเครียดเฉพาะต ารวจจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงั
มีต ารวจจราจรในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในประเทศอีกมากท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจร อาจเป็นต ารวจจราจรใน
พื้นท่ีเส่ียง หรือในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีความเครียดเกิดข้ึนอาจจะมีมากกวา่ และควรจะศึกษาปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดของต ารวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหาความเครียดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรอยา่งเป็นรูปธรรม ชดัเจนมากยิง่ข้ึนดว้ย 

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาถึงบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดว่าบุคลิกภาพแบบ
ไหนท่ีก่อให้เกิดความเครียดมากกว่ากนั และการป้องกนัตนเองจากความเครียดของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรมีการศึกษาระดบัความเครียด เพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
ความเครียดในการปฏิบติังานหรือความเครียดในลกัษณะอ่ืนๆ เช่นดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม เช่นการจดัฝึกอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกบัการจดัการความเครียด การเผชิญกบัความเครียด 
การตรวจสุขภาพจิตอยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตเวชเพื่อใหค้  าแนะน าแก่ต ารวจ
จราจรหรือต ารวจในสายงานดา้น   อ่ืนๆ ท่ีมีความเครียดในสถานีต ารวจ 
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stressors) ปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว (Family problems) เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการหยา่ร้าง ปัญหา
เก่ียวกบับุตร ธิดา ปัญหาเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความเครียด ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic 
problems) จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางดา้นการเงินของพนกังาน เช่น ปัญหาหน้ีสิน ตอ้งผอ่นบา้น ผอ่น
รถ ซ่ึงปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจมกัจะเกิดกบัพนกังานระดบัล่างมากกวา่ระดบัสูง 

6. ปัจจยัการปฏิบติังานท่ีสามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร 
ตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร 
คือ ปฏิบติังานดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว (X9) ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน (X8) และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X6)โดยท่ีตวัพยากรณ์ทั้งสามตวัน้ีสามารถพยากรณ์
ความเครียดในการปฏิบติังานของต ารวจจราจร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานของต ารวจ
จราจร เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานจราจรไม่ค่อยดี ตอ้งเจอกนัสภาพ
การจราจรท่ีแออดัและติดขดัเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรือก าหนดสถานท่ี
ปฏิบติังานไดต้รงกบัความตอ้งการได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหไ้ด ้รวมทั้ง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และ บางครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนันอ้ย
มากเน่ืองจาก ตอ้งออกปฏิบติังานแต่เชา้ถึงเยน็ โอกาสท่ีจะเจอหนา้ครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกนัมี
นอ้ยมาก ในช่วงเทศกาลส าคญัๆ ต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนั รวมทั้งบางครอบครัวไม่ไดมี้
ฐานะร ่ ารวย จึงตอ้งด้ินรนหาในส่ิงท่ีขาดแคลนดว้ยการกูห้น้ียมืสิน สาเหตุเหล่าน้ีก่อใหเ้กิด
ความเครียดได ้สอดคลอ้งกบั Prasertsri (2005) ท่ีกล่าววา่ สาเหตุท่ีเกิดความเครียดอาจจะเกิดจาการ
ท างานหรือเกิดจากตวับุคคลก็ได ้ดงัน้ี 

6.1 ความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน (Work-related stressors) ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุ
ท าใหค้นท างานเกิดความเครียด มีดงัน้ี 1) ความตอ้งการจากงาน (Task demands) เช่น ปริมาณงานท่ี
มากเกินไป การท่ีตอ้งท างานใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา ความกดดนัจากการท างานผดิพลาด เป็นตน้ 2) 
ความคลุมเครือในบทบาท (Role ambiguities) ความไม่เขา้ใจในบทบาทท่ีมอบหมาย 3) ความขดัแยง้
ในบทบาท (Role conflicts) การมีบทบาทมากเกินไป อาจท าใหพ้นกังานเกิดความขดัแยง้ในบทบาท
ของตนเอง 4) ประเด็นตา้นจริยธรรม (Ethical dilemmas) การมีกฎระเรียบหรือขอ้บงัคบัท่ีมากเกินไป 
5) ปัญหาระหวา่งบุคคล (Interpersonal problems) การขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหรือการท่ี
ไม่สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้6) การพฒันาอาชีพ (Career developments) การเปล่ียนแปลง

 
 

อยา่งชา้ๆ จะท าใหรู้้สึกดีข้ึน 7) การก าหนดสภาพลอ้ม (Physical setting) การมีเน้ือท่ีการท างานท่ี
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ท างาน บุคลิกภาพ หรือการรับรู้ในส่ิงต่างๆ 

6.2 ความเครียดท่ีเกิดจากตวับุคคล (Personal stressors) มีดงัน้ี 1) ปัญหาเก่ียวกบั
ครอบครัว (Family problems) เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการหยา่ร้าง ปัญหาเก่ียวกบับุตร ธิดา ปัญหาเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดความเครียด 2) ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic problems) จะเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ทางดา้นการเงินของพนกังาน เช่น ปัญหาหน้ีสิน ตอ้งผอ่นบา้น ผอ่นรถ ซ่ึงปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
มกัจะเกิดกบัพนกังานระดบัล่างมากกวา่ระดบัสูง 3) ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ (Personality problems) ผู ้
ท่ีมีบุคลิกภาพแบบ A จะเป็นคนท่ีมีความรีบร้อนในการท าส่ิงต่าง ๆ เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคน
กา้วร้าว และอ่ืนๆ   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาความเครียดเฉพาะต ารวจจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงั
มีต ารวจจราจรในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในประเทศอีกมากท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจร อาจเป็นต ารวจจราจรใน
พื้นท่ีเส่ียง หรือในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีความเครียดเกิดข้ึนอาจจะมีมากกวา่ และควรจะศึกษาปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดของต ารวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหาความเครียดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรอยา่งเป็นรูปธรรม ชดัเจนมากยิง่ข้ึนดว้ย 

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาถึงบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดว่าบุคลิกภาพแบบ
ไหนท่ีก่อให้เกิดความเครียดมากกว่ากนั และการป้องกนัตนเองจากความเครียดของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรมีการศึกษาระดบัความเครียด เพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
ความเครียดในการปฏิบติังานหรือความเครียดในลกัษณะอ่ืนๆ เช่นดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม เช่นการจดัฝึกอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกบัการจดัการความเครียด การเผชิญกบัความเครียด 
การตรวจสุขภาพจิตอยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตเวชเพื่อใหค้  าแนะน าแก่ต ารวจ
จราจรหรือต ารวจในสายงานดา้น   อ่ืนๆ ท่ีมีความเครียดในสถานีต ารวจ 
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4. ในการวจิยัคร้ังน้ี ยงัมีตวัแปรอีกหลายตวัท่ีผูว้จิยัไม่ไดน้ าเสนอในคร้ังน้ี เช่น ปัจจยัส่วน
บุคคลในดา้น เพศ สุขภาพ จ านวนบุตร ท่ีพกัอาศยั โครงการสาธารณะ และปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร เป็นตน้ ในการวจิยัคร้ังต่อไปหากมีการกล่าวถึงตวัแปรดงักล่าวท าใหไ้ดปั้จจยัท่ีมี
ผลต่อความเครียดมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1 ประการ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 2) เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ต่ืนรู้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา
เพื่อการต่ืนรู้ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้ง 2 โมเดล ดงัน้ี 1) โมเดลกระบวนการพฒันาตน
ตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพ่ือการต่ืนรู้ ท่ีมีกลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่นมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เท่ากบั 0.70 และ 0.01 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 2)โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีการพฒันาตนตาม
หลกัไตรสิกขา เป็นตวัส่งผา่น เท่ากบั 0.01 และ0.97 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคัญ : กระบวนการพฒันาตน, หลกัพุทธจิตวทิยา, การต่ืนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1 ประการ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 2) เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ต่ืนรู้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา
เพื่อการต่ืนรู้ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study self-development process based on 

Buddhist psychology for awakening; 2) to create a model of self-development process based 
Buddhist psychology for awakening; and 3) to determine the validity of the developed model. The 
consistency check of the developed model with empirical data was found that the model developed 
by the researcher was consistent with the empirical data of these two models: 1) The model of self-
development process based on the Buddhist psychology for awakening, having the dedicated and 
friendly teachers in the Buddhism-based schools as a transmission variable, was consistent with 
the empirical data of 0.70 and 0.01 at the statistically significant levels of 0.01. And 2) the model 
developed in  line with the threefold training was consistent with the empirical data of 0.01 and 
0.97 at the statistically significant levels of 0.01. 

 
Keywords: process of  self-development, Buddhist  psychological, awakening 
 
บทน า 

มนุษยเ์ป็นกลไกส าคญัต่อความส าเร็จในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ดงันั้น การพฒันา
ศกัยภาพ ของมนุษยใ์หมี้ความพร้อมต่อการด าเนินชีวติและการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ การประเมินตดัสินคุณค่าของมนุษยท์างกระแสโลกและทางศาสนานั้นมีความ
แตกต่างกนั เช่น กระแสโลกใหค้วามส าคญักบัการพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ในขณะท่ีทางศาสนาใหค้วามส าคญักบัการพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูท่ี้มีจิตใจสูง สะอาด สวา่งสงบเป็น
กระบวนการพฒันามนุษยท่ี์บูรณาการองคค์วามรู้ทั้งกระแสโลกและกระแสธรรม พลงัอ านาจแห่ง
ปัญญาจะท าใหม้นุษยร์อดพน้จากวงัวนในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได ้ 
 ปัจจุบนัน้ีมนุษยชาติตอ้งเผชิญปัญหามากมาย ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกี าลงั
กา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง การพฒันาท่ีผา่นมาเป็นการพฒันาบนฐานของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยภีายใต ้“ทฤษฎีการท าใหท้นัสมยั (Modernization)” ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมี
แนวทางในการพฒันาประเทศเพื่อใหท้นัสมยัอยา่งสังคมตะวนัตกตลอดระยะเวลาของการใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผา่นมากวา่ 50 ปี แมแ้นวทางการพฒันาท่ีผา่นมาจะท าให้

 
 

ประเทศไทยกลายมาเป็นประเทศก าลงัพฒันา แต่การพฒันาดงักล่าวก็น าพาปัญหาใหม่ ๆ เขา้มา
เช่นกนั ทั้งปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและดา้นสังคมท่ีป่วย จิตใจท่ีตกต ่าจากการขาดศีลธรรม
ของคนในชาติ อาจกล่าวไดว้า่ ความทุกขข์องคนในยคุปัจจุบนัเกิดจากความเจริญกา้วหนา้ภายใต้
แนวทางการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ไปทางดา้นวตัถุมากกวา่ดา้นจิตใจ การด าเนินชีวติตามกระแสแห่ง
บริโภคนิยม วตัถุนิยม เช่นน้ี ก่อใหเ้กิดการสร้างนิยามของความสุขแบบอิงอยูก่บัความสามารถใน
การไดค้รอบครองวตัถุ คือเม่ือมีวตัถุมากก็มีความสุขในชีวติมาก ซ่ึงการท่ีคนในสังคมมีทศันะเช่นน้ี 
ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัโกงและเอาเปรียบกนัเพื่อใหไ้ดค้รอบครองวตัถุจึงจะเกิดความรู้สึกมัน่คง
และมีความสุขไปตามทศันะผดิๆ น้ีเอง แต่ความสุขท่ีเกิดข้ึนบนฐานของการเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ื้นเช่นน้ี เป็นความสุขท่ีไม่แทจ้ริง ผลสะทอ้นออกมาให้เห็นชดัเจนในรูปของปัญหาท่ีพบไดท้ั้งใน
ระดบัสังคมและปัจเจกบุคคล และพบไดใ้นทุกมิติของชีวติ (Muekyod, 2015: 1) 
 กระบวนการพฒันาของมนุษยเ์ร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่แรกเร่ิมของการปฏิสนธิอยูใ่นครรภม์ารดาจน
พฒันาชีวติไปจนกวา่จะส้ินชีวติ พระพุทธศาสนาเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงท่ีท าไดถึ้งระดบัรากฐานของ
จิตส านึกจะเป็นไปไดเ้ม่ือคนๆ นั้น เขา้ถึงความสุขภายใน (ความสุขย ัง่ยนื) โดยผา่นการฝึกใจอยา่ง
ต่อเน่ืองในเร่ืองการสร้างความตั้งใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และสติ เพราะการฝึกใจในเร่ืองดงักล่าว 
จะท าใหค้นเราเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ ท่ีคนเรารับทราบไดโ้ดย
ระบบประสาทสัมผสักบัความเป็นจริงท่ีเกิดจากการปรุงแต่งท่ีเราสร้างข้ึน ผลของการฝึกใจท าให้
คนเรามองเห็นส่ิงนั้นๆ ตามท่ีประสาทสัมผสัไดรั้บ รวมถึงการรับทราบทางใจดว้ย ซ่ึงเป็นการรับรู้ท่ี
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยปราศจากความคิดท่ีปรุงแต่งบิดเบือนท่ีคนเรามกัจะมีต่อ
ส่ิงต่างๆ โดยเป็นนิสัยโดยคิดวา่นัน่คือความจริง (Auepum, 2014: 135-136) 
 ส าหรับการพฒันาตนตามหลกัพุทธศาสนานั้น เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนจะตอ้งพฒันาตนเองอยู่
เสมอ และจะตอ้งพฒันาตลอดเวลา โดยไม่ประมาท เป็นการพฒันาโดยเนน้การสร้างเสริมคุณภาพ
ของคนท่ีจะมาเป็นส่วนร่วมในการแกปั้ญหาตามยคุสมยั และเป็นการพฒันาตนท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ดว้ย ไม่ใช่เป็นเพียงการพฒันามนุษยเ์พื่อมาสนอง
ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษย ์เฉพาะกาลเฉพาะกรณีเท่านั้น แต่มุ่งส่งผลใหบุ้คคลมีอนามยัดี 
แขง็แรง มีอารมณ์ท่ีมัน่คงมีจิตใจท่ีงดงาม มีความสามารถเขา้ใจตนเอง เขา้ใจบุคคลอ่ืน สามารถ
ปรับตวัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยง่าย และอยูก่บัการท างานไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยเป้าหมาย
การพฒันาตนตามหลกัพุทธศาสนา คือ การพฒันาทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา การพฒันา
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study self-development process based on 

Buddhist psychology for awakening; 2) to create a model of self-development process based 
Buddhist psychology for awakening; and 3) to determine the validity of the developed model. The 
consistency check of the developed model with empirical data was found that the model developed 
by the researcher was consistent with the empirical data of these two models: 1) The model of self-
development process based on the Buddhist psychology for awakening, having the dedicated and 
friendly teachers in the Buddhism-based schools as a transmission variable, was consistent with 
the empirical data of 0.70 and 0.01 at the statistically significant levels of 0.01. And 2) the model 
developed in  line with the threefold training was consistent with the empirical data of 0.01 and 
0.97 at the statistically significant levels of 0.01. 
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ระดบัสังคมและปัจเจกบุคคล และพบไดใ้นทุกมิติของชีวติ (Muekyod, 2015: 1) 
 กระบวนการพฒันาของมนุษยเ์ร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่แรกเร่ิมของการปฏิสนธิอยูใ่นครรภม์ารดาจน
พฒันาชีวติไปจนกวา่จะส้ินชีวติ พระพุทธศาสนาเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงท่ีท าไดถึ้งระดบัรากฐานของ
จิตส านึกจะเป็นไปไดเ้ม่ือคนๆ นั้น เขา้ถึงความสุขภายใน (ความสุขย ัง่ยนื) โดยผา่นการฝึกใจอยา่ง
ต่อเน่ืองในเร่ืองการสร้างความตั้งใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และสติ เพราะการฝึกใจในเร่ืองดงักล่าว 
จะท าใหค้นเราเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ ท่ีคนเรารับทราบไดโ้ดย
ระบบประสาทสัมผสักบัความเป็นจริงท่ีเกิดจากการปรุงแต่งท่ีเราสร้างข้ึน ผลของการฝึกใจท าให้
คนเรามองเห็นส่ิงนั้นๆ ตามท่ีประสาทสัมผสัไดรั้บ รวมถึงการรับทราบทางใจดว้ย ซ่ึงเป็นการรับรู้ท่ี
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยปราศจากความคิดท่ีปรุงแต่งบิดเบือนท่ีคนเรามกัจะมีต่อ
ส่ิงต่างๆ โดยเป็นนิสัยโดยคิดวา่นัน่คือความจริง (Auepum, 2014: 135-136) 
 ส าหรับการพฒันาตนตามหลกัพุทธศาสนานั้น เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนจะตอ้งพฒันาตนเองอยู่
เสมอ และจะตอ้งพฒันาตลอดเวลา โดยไม่ประมาท เป็นการพฒันาโดยเนน้การสร้างเสริมคุณภาพ
ของคนท่ีจะมาเป็นส่วนร่วมในการแกปั้ญหาตามยคุสมยั และเป็นการพฒันาตนท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ดว้ย ไม่ใช่เป็นเพียงการพฒันามนุษยเ์พื่อมาสนอง
ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษย ์เฉพาะกาลเฉพาะกรณีเท่านั้น แต่มุ่งส่งผลใหบุ้คคลมีอนามยัดี 
แขง็แรง มีอารมณ์ท่ีมัน่คงมีจิตใจท่ีงดงาม มีความสามารถเขา้ใจตนเอง เขา้ใจบุคคลอ่ืน สามารถ
ปรับตวัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยง่าย และอยูก่บัการท างานไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยเป้าหมาย
การพฒันาตนตามหลกัพุทธศาสนา คือ การพฒันาทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา การพฒันา
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ตนทางพุทธศาสนาเป็นการเรียนรู้และการปฏิบติัเพื่อไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวติมี
ความสัมพนัธ์อนักลมกลืนระหวา่งการด าเนินชีวิตของบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มและมุ่งการกระท าตน
ใหมี้ความสุขดว้ยตนเอง รู้เท่าทนัตนเอง เขา้ใจตนเองมากกวา่การพึ่งพาอาศยัวตัถุ เป็นแนวทางการ
พฒันาชีวติท่ีย ัง่ยนื และหลกัการพฒันาตนท่ีส าคญัคือ ทมะ สิกขา และภาวนา (Payutto, 2005: 45) 

กระบวนการพฒันาตนตามหลกัการทางพระพุทธศาสนาเป็นท่ียอมรับเบ้ืองตน้วา่สามารถ
พฒันาบุคคลใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจได ้โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา การกระท าความรุนแรงต่อพอ่แม่ ครูอาจารย ์เพื่อน สังคมประเทศชาติ  หากมีการสร้างและ
พฒันารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงโดยการใชก้ระบวนการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขามา
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนใหมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวติมีจิตท่ีประกอบดว้ยเมตตากรุณาต่อกนั ไม่คิดอิจฉาริษยา ซ่ึงกนัและกนั ถือไดว้า่เป็นความ
ตอ้งการของคนทุกคนในสังคม เพราะฉะนั้นดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคลโดยใชก้ระบวนการการพฒันาตามตามหลกัพระพุทธศาสนาแลว้  

ดงันั้น การท่ีบุคคลจะพฒันาตนไดจ้ะตอ้งเป็นผูมุ้่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตวัเอง 
โดยมีความเช่ือหรือแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาตนท่ีถูกตอ้ง เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ารพฒันาตน
ประสบความส าเร็จ ส าหรับวิธีการพฒันาตนไปสู่วถีิชีวติท่ีดีงามประกอบดว้ย การรู้จกัเลือกหาแหล่ง
ความรู้และแบบอยา่งท่ีดี การรู้จกัจดัระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจดัการกิจการงานต่างๆ อยา่งมี
ระบบระเบียบ การมีความพึงพอใจจะสร้างสรรคกิ์จการท่ีดีงามและมีประโยชน์ การมุง่มัน่พฒันาตน
ใหเ้ตม็ศกัยภาพ การปรับเจตคติและค่านิยมใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินชีวติท่ีดีงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้
การมีสติ ต่ืนตวัทุกเวลา การรู้จกัแกปั้ญหาและพึ่งตนเอง จดัการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิด
วจิารณญาณตามเหตุปัจจยัดว้ยตนเอง ส าหรับเทคนิคส าคญัของการพฒันาตนเองคือ วิธีการควบคุม
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการควบคุมส่ิงเร้า การเตือนตนเอง การเสริมแรงตนเองและการ
ลงโทษตวัเอง การท าสัญญากบัตวัเอง การเปล่ียนการตอบสนอง วธีิการปรับความคิดและความรู้สึก 
เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ วธีิการเจริญสมาธิเบ้ืองตน้เพื่อท าจิตใจใหส้งบเกิดสภาวะ
การต่ืนรู้คือปัญญา  

การต่ืนรู้เป็นธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ท่ีเกิดจากการเขา้ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ความจริงตามธรรมชาติอนักวา้งใหญ่ไพศาลไม่มีท่ีส้ินสุด หลุดเป็นอิสระจากการติดอยูใ่นความบีบ
คั้นความคบัแคบ เกิดความสวา่งไสวและปีติสุขอนัล ้าลึก อยา่งไม่เคยมีมาก่อน มีมิตรภาพอนัไพศาล

 
 

ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง อนัเป็นไป  เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติมนุษยอ์ยูใ่นธรรมชาติของการ
ปรุงแต่ง ซ่ึงแยกเป็นส่วนๆ เป็นเขาเป็นเรา เป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ส่ิงมีชีวตินานปัการ โดยเอาตวัเองเป็น
ศูนยก์ลางเป็นสมมติสัจจะไม่ใช่ความจริง  ตามธรรมชาติ เพราะความจริงตามธรรมชาติไม่มีตวัตน
ของใครเป็นศูนยก์ลาง การเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลางจึงเป็นมายาคติ ตวัเองนั้นคบัแคบและขดัแยง้กบั
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ มนุษยจึ์งตกอยูใ่นความบีบคั้นไม่เป็นอิสระ ขดัแยง้ในตนเองและกบัคน
อ่ืนและส่ิงอ่ืน แมม้นุษยจ์ะสามารถศึกษากฎเกณฑท์างฟิสิกส์และน ามาประดิษฐเ์ทคโนโลยแีละโลก
ทางวตัถุต่าง ๆ แต่สภาพความขดัแยง้ในตนเองและกบัคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนก็ยงัด ารงอยู ่หรือกลบัมาก
ยิง่ข้ึน จนกระทัง่สร้างสภาวะวกิฤต ทั้งวกิฤตชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้มแก่โลกทั้งใบ มนุษยชาติคง
ไม่สามารถจะหลุดพน้จากสภาวะวกิฤตในชีวติได ้

ส่วน “การต่ืนรู้” มีความหมายอยา่งไร เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเนน้ย  ้าถึงภาวะต่ืนรู้น้ี พระ
สัจธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงเนน้หลกัการเขา้ถึงภาวะต่ืนรู้น้ีซ่ึงมี
แนวทางท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนไวห้ลายแนวทางท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติั ตามอุปนิสัยสันดานของมนุษย์
แต่ละกลุ่ม หากแต่ยคุสมยัน้ีท่ีมนุษยใ์ส่ใจกบัการครองชีพมากข้ึน จึงมีการแสวงหาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
ด ารงชีพเพียงอยา่งเดียว ไม่ไดส้นใจหรือใส่ใจต่อการต่ืนรู้ท่ีสามารถน าพาวถีิชีวติของมนุษยน์ั้น ให้
ด ารงอยูอ่ยา่งเป็นปกติสุขการส่งเสริมการต่ืนรู้หรือการปรับเปล่ียนทศันคติอาจเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของบุคคลเอง  การรับรู้เกิดข้ึนใหม่และเปล่ียนแปลงได ้โดยมีเหตุปัจจยัจากการพิจารณาของบุคคลผู ้
นั้นเองโดยไม่เก่ียวกบัการถูกบงัคบัหรือกดดนัจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกเลยในทางพระพุทธศาสนา
ไดเ้รียกการรับรู้ชนิดน้ีวา่เป็น ธมัมานุธมัมะสติปัฎฐาน คือการตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติตามสภาพท่ีเป็นจริง วธีิทางพระพุทธศาสนาใชจิ้ตพิจารณาส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดปัญญา  เช่นการก าหนดลมหายใจเขา้ออกจนจิตสงบดีเกิดสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านก็นอ้ม
จิตขา้ไปสู่ตามแนวทางวปัิสสนากรรมฐาน ไดแ้ก่การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม (Paorohit, 2011: 
152-153) 

ผลการศึกษาตน้ทุนชีวิตในนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา อาย ุ14-18 ปี มี
ตน้ทุนชีวิตท่ีมีความอ่อนแอมากท่ีสุด กล่าวคือ การพูดคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวส่ือกบัครูสะทอ้นให้
เห็นวา่นกัเรียนก าลงัต่ืนตวัและตอ้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมากมายโดยเฉพาะกบัครูแต่โอกาส
เขา้ถึงยงันอ้ยมาก การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกโดยตวัเขาเองโดยท่ีผูใ้หญ่แสดงบทบาทสมมติ
เป็นพี่เล้ียง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มบทบาทใหเ้ด็กแสดงความสามารถและมีใจอาสา ก็จะท าให้
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ตนทางพุทธศาสนาเป็นการเรียนรู้และการปฏิบติัเพื่อไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวติมี
ความสัมพนัธ์อนักลมกลืนระหวา่งการด าเนินชีวิตของบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มและมุ่งการกระท าตน
ใหมี้ความสุขดว้ยตนเอง รู้เท่าทนัตนเอง เขา้ใจตนเองมากกวา่การพึ่งพาอาศยัวตัถุ เป็นแนวทางการ
พฒันาชีวติท่ีย ัง่ยนื และหลกัการพฒันาตนท่ีส าคญัคือ ทมะ สิกขา และภาวนา (Payutto, 2005: 45) 

กระบวนการพฒันาตนตามหลกัการทางพระพุทธศาสนาเป็นท่ียอมรับเบ้ืองตน้วา่สามารถ
พฒันาบุคคลใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจได ้โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา การกระท าความรุนแรงต่อพอ่แม่ ครูอาจารย ์เพื่อน สังคมประเทศชาติ  หากมีการสร้างและ
พฒันารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงโดยการใชก้ระบวนการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขามา
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนใหมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวติมีจิตท่ีประกอบดว้ยเมตตากรุณาต่อกนั ไม่คิดอิจฉาริษยา ซ่ึงกนัและกนั ถือไดว้า่เป็นความ
ตอ้งการของคนทุกคนในสังคม เพราะฉะนั้นดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคลโดยใชก้ระบวนการการพฒันาตามตามหลกัพระพุทธศาสนาแลว้  

ดงันั้น การท่ีบุคคลจะพฒันาตนไดจ้ะตอ้งเป็นผูมุ้่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตวัเอง 
โดยมีความเช่ือหรือแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาตนท่ีถูกตอ้ง เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ารพฒันาตน
ประสบความส าเร็จ ส าหรับวิธีการพฒันาตนไปสู่วถีิชีวติท่ีดีงามประกอบดว้ย การรู้จกัเลือกหาแหล่ง
ความรู้และแบบอยา่งท่ีดี การรู้จกัจดัระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจดัการกิจการงานต่างๆ อยา่งมี
ระบบระเบียบ การมีความพึงพอใจจะสร้างสรรคกิ์จการท่ีดีงามและมีประโยชน์ การมุง่มัน่พฒันาตน
ใหเ้ตม็ศกัยภาพ การปรับเจตคติและค่านิยมใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินชีวติท่ีดีงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้
การมีสติ ต่ืนตวัทุกเวลา การรู้จกัแกปั้ญหาและพึ่งตนเอง จดัการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิด
วจิารณญาณตามเหตุปัจจยัดว้ยตนเอง ส าหรับเทคนิคส าคญัของการพฒันาตนเองคือ วิธีการควบคุม
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการควบคุมส่ิงเร้า การเตือนตนเอง การเสริมแรงตนเองและการ
ลงโทษตวัเอง การท าสัญญากบัตวัเอง การเปล่ียนการตอบสนอง วธีิการปรับความคิดและความรู้สึก 
เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ วธีิการเจริญสมาธิเบ้ืองตน้เพื่อท าจิตใจใหส้งบเกิดสภาวะ
การต่ืนรู้คือปัญญา  

การต่ืนรู้เป็นธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ท่ีเกิดจากการเขา้ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ความจริงตามธรรมชาติอนักวา้งใหญ่ไพศาลไม่มีท่ีส้ินสุด หลุดเป็นอิสระจากการติดอยูใ่นความบีบ
คั้นความคบัแคบ เกิดความสวา่งไสวและปีติสุขอนัล ้าลึก อยา่งไม่เคยมีมาก่อน มีมิตรภาพอนัไพศาล

 
 

ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง อนัเป็นไป  เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติมนุษยอ์ยูใ่นธรรมชาติของการ
ปรุงแต่ง ซ่ึงแยกเป็นส่วนๆ เป็นเขาเป็นเรา เป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ส่ิงมีชีวตินานปัการ โดยเอาตวัเองเป็น
ศูนยก์ลางเป็นสมมติสัจจะไม่ใช่ความจริง  ตามธรรมชาติ เพราะความจริงตามธรรมชาติไม่มีตวัตน
ของใครเป็นศูนยก์ลาง การเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลางจึงเป็นมายาคติ ตวัเองนั้นคบัแคบและขดัแยง้กบั
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ มนุษยจึ์งตกอยูใ่นความบีบคั้นไม่เป็นอิสระ ขดัแยง้ในตนเองและกบัคน
อ่ืนและส่ิงอ่ืน แมม้นุษยจ์ะสามารถศึกษากฎเกณฑท์างฟิสิกส์และน ามาประดิษฐเ์ทคโนโลยแีละโลก
ทางวตัถุต่าง ๆ แต่สภาพความขดัแยง้ในตนเองและกบัคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนก็ยงัด ารงอยู ่หรือกลบัมาก
ยิง่ข้ึน จนกระทัง่สร้างสภาวะวกิฤต ทั้งวกิฤตชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้มแก่โลกทั้งใบ มนุษยชาติคง
ไม่สามารถจะหลุดพน้จากสภาวะวกิฤตในชีวติได ้

ส่วน “การต่ืนรู้” มีความหมายอยา่งไร เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเนน้ย  ้าถึงภาวะต่ืนรู้น้ี พระ
สัจธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงเนน้หลกัการเขา้ถึงภาวะต่ืนรู้น้ีซ่ึงมี
แนวทางท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนไวห้ลายแนวทางท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติั ตามอุปนิสัยสันดานของมนุษย์
แต่ละกลุ่ม หากแต่ยคุสมยัน้ีท่ีมนุษยใ์ส่ใจกบัการครองชีพมากข้ึน จึงมีการแสวงหาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
ด ารงชีพเพียงอยา่งเดียว ไม่ไดส้นใจหรือใส่ใจต่อการต่ืนรู้ท่ีสามารถน าพาวถีิชีวติของมนุษยน์ั้น ให้
ด ารงอยูอ่ยา่งเป็นปกติสุขการส่งเสริมการต่ืนรู้หรือการปรับเปล่ียนทศันคติอาจเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของบุคคลเอง  การรับรู้เกิดข้ึนใหม่และเปล่ียนแปลงได ้โดยมีเหตุปัจจยัจากการพิจารณาของบุคคลผู ้
นั้นเองโดยไม่เก่ียวกบัการถูกบงัคบัหรือกดดนัจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกเลยในทางพระพุทธศาสนา
ไดเ้รียกการรับรู้ชนิดน้ีวา่เป็น ธมัมานุธมัมะสติปัฎฐาน คือการตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติตามสภาพท่ีเป็นจริง วธีิทางพระพุทธศาสนาใชจิ้ตพิจารณาส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดปัญญา  เช่นการก าหนดลมหายใจเขา้ออกจนจิตสงบดีเกิดสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านก็นอ้ม
จิตขา้ไปสู่ตามแนวทางวปัิสสนากรรมฐาน ไดแ้ก่การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม (Paorohit, 2011: 
152-153) 

ผลการศึกษาตน้ทุนชีวิตในนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา อาย ุ14-18 ปี มี
ตน้ทุนชีวิตท่ีมีความอ่อนแอมากท่ีสุด กล่าวคือ การพูดคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวส่ือกบัครูสะทอ้นให้
เห็นวา่นกัเรียนก าลงัต่ืนตวัและตอ้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมากมายโดยเฉพาะกบัครูแต่โอกาส
เขา้ถึงยงันอ้ยมาก การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกโดยตวัเขาเองโดยท่ีผูใ้หญ่แสดงบทบาทสมมติ
เป็นพี่เล้ียง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มบทบาทใหเ้ด็กแสดงความสามารถและมีใจอาสา ก็จะท าให้
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เกิดการพฒันาเป็นกลไก การสร้างภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีตน้ทุนชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน พฤติกรรมเส่ียงก็จะ
ลดลงไดใ้นท่ีสุด (Trepatee, 2013: 36)  จากแนวโนม้ของปัญหาสังคมท่ีหลากหลาย หากวยัรุ่นไทย
ไม่มีความเขม้แขง็พอท่ีจะจดัการปัญหาท่ีประสบได ้ยอ่มน าไปสู่ทางออกท่ีไม่พึงปรารถนา ดงันั้น จึง
ถือเป็นความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้าง และเสริมภูมิคุม้กนัใหว้ยัรุ่นไทยไดมี้ตน้ทุนชีวติ
ท่ีเขม้แขง็ พร้อมท่ีจะด ารงตนไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข (Trepatee, 2013: 36)    

การเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.5) เป็นช่วงเวลาท่ี
นกัเรียนตอ้งคน้หาตวัตนของตนเอง เพื่อจะไดว้างแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า ซ่ึงนกัเรียน
บางส่วนตอ้งไดเ้ปล่ียนสถานท่ีเรียนใหม่ พบกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการเรียนในระดบัชั้นมธัยมตอนปลาย นกัเรียนตอ้งมี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อใหป้รับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบัส่ิงใหม่ๆ จ าเป็นตอ้ง
มีกระบวนการพฒันาตนท่ีเหมาะสม ถา้ปรับตวัไม่ไดก้็จะเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคต์ามมา 
ไดแ้ก่ การทะเลาะววิาท การพึ่งยาเสพติด ปัญหาเร่ืองชูส้าว การขาดสัมมาคารวะ เป็นตน้(Paorohit, 
2011: 152-153) 

จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนยงัคงเบ่ือหน่าย
และไม่ตั้งใจเรียนเพราะเพิ่งข้ึนมาจากชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 3 เพราะตอ้งมาปรับตวัอยา่งมากกบั
การเรียนรู้ใหม่ซ่ึงไม่เหมือนตอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงจะตอ้งพบกบัเน้ือหาวชิาเรียน ท่ียาก
มากข้ึนในการมาเรียนในสถานท่ีแห่งใหม่ทั้งการบา้นและรายงานก็มีเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมต่างๆ อีก
มากมาย จากการแจกแบบส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 
ผลการส ารวจได ้พบปัญหาเรียนไม่ทนัเพื่อน เรียนไม่รู้เร่ือง เรียนไม่เขา้ใจ งานเยอะมากไม่สามารถ
ส่งงานไดท้นัเวลา ในเวลาเรียนเกิดภาวะความเครียด ท างานเขา้กบักลุ่มเพื่อนไม่ได ้ท างานชา้ มี
สาเหตุมาจากเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพื่อนบางคนเด๋ียวดีเด๋ียวร้ายท าใหท้  างานล าบาก ความเห็นไม่ตรงกนั 
การนดัหมายการส่ือความหมายกนัไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ เพื่อนในกลุ่มขาดเรียนท าให้
ตอ้งท างานกระชั้นชิด อยูก่บัเพื่อนท่ีเขา้กนัไม่ได ้การท างานจึงไม่ประสบผลส าเร็จ  ไม่มีเงินท างาน
กลุ่ม ขาดความสามคัคี และเพื่อน บางคนไม่ใหค้วามร่วมมือ (Khumkan, 2010: 3)  

 จากการท่ีไดศึ้กษารวมรวมขอ้มูลทราบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในช่วงการเปล่ียน
สถานท่ีเรียนจะมีปัญหาในการปรับตวั คือไม่รู้จกัตน ไม่เห็นคุณค่าของตน ไม่เห็นศกัยภาพของตน 
และการใชศ้กัยภาพของตนไม่เตม็ศกัยภาพ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา กระบวนการพฒันาตนตาม

 
 

หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในดา้นศึกษา
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตน
ตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันา
ตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา เพื่อการต่ืนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 
2. เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามแนวพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 
3. เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา

เพื่อการต่ืนรู้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีวตัถุประสงค ์1) 
เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 2) เพื่อสร้างกระบวนการพฒันา
ตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการ
พฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการต่ืนรู้ การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิ (Mixed 
Methods Research) โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งการวธีิการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ใชแ้นวทางวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
approach) ในการศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ระยะท่ี 2 ใช้
แนวทางวธีิการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เพื่อสร้าง ตรวจสอบความตรงและน าเสนอ
โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ดงัแสดงรายละเอียดของวธีิการ
ด าเนินการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.รูปแบบการวจิยั 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods research) ผู ้วิจ ัยได้ใช้แบบ

แผนการวิจัยแบบผสมวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative method to extend Qualitative results แสดงไดด้งัแผนผงัดงัน้ี 
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เกิดการพฒันาเป็นกลไก การสร้างภูมิคุม้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีตน้ทุนชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน พฤติกรรมเส่ียงก็จะ
ลดลงไดใ้นท่ีสุด (Trepatee, 2013: 36)  จากแนวโนม้ของปัญหาสังคมท่ีหลากหลาย หากวยัรุ่นไทย
ไม่มีความเขม้แขง็พอท่ีจะจดัการปัญหาท่ีประสบได ้ยอ่มน าไปสู่ทางออกท่ีไม่พึงปรารถนา ดงันั้น จึง
ถือเป็นความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้าง และเสริมภูมิคุม้กนัใหว้ยัรุ่นไทยไดมี้ตน้ทุนชีวติ
ท่ีเขม้แขง็ พร้อมท่ีจะด ารงตนไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข (Trepatee, 2013: 36)    

การเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.5) เป็นช่วงเวลาท่ี
นกัเรียนตอ้งคน้หาตวัตนของตนเอง เพื่อจะไดว้างแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า ซ่ึงนกัเรียน
บางส่วนตอ้งไดเ้ปล่ียนสถานท่ีเรียนใหม่ พบกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการเรียนในระดบัชั้นมธัยมตอนปลาย นกัเรียนตอ้งมี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อใหป้รับพฤติกรรมใหเ้ขา้กบัส่ิงใหม่ๆ จ าเป็นตอ้ง
มีกระบวนการพฒันาตนท่ีเหมาะสม ถา้ปรับตวัไม่ไดก้็จะเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคต์ามมา 
ไดแ้ก่ การทะเลาะววิาท การพึ่งยาเสพติด ปัญหาเร่ืองชูส้าว การขาดสัมมาคารวะ เป็นตน้(Paorohit, 
2011: 152-153) 

จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนยงัคงเบ่ือหน่าย
และไม่ตั้งใจเรียนเพราะเพิ่งข้ึนมาจากชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 3 เพราะตอ้งมาปรับตวัอยา่งมากกบั
การเรียนรู้ใหม่ซ่ึงไม่เหมือนตอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงจะตอ้งพบกบัเน้ือหาวชิาเรียน ท่ียาก
มากข้ึนในการมาเรียนในสถานท่ีแห่งใหม่ทั้งการบา้นและรายงานก็มีเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมต่างๆ อีก
มากมาย จากการแจกแบบส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 
ผลการส ารวจได ้พบปัญหาเรียนไม่ทนัเพื่อน เรียนไม่รู้เร่ือง เรียนไม่เขา้ใจ งานเยอะมากไม่สามารถ
ส่งงานไดท้นัเวลา ในเวลาเรียนเกิดภาวะความเครียด ท างานเขา้กบักลุ่มเพื่อนไม่ได ้ท างานชา้ มี
สาเหตุมาจากเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพื่อนบางคนเด๋ียวดีเด๋ียวร้ายท าใหท้  างานล าบาก ความเห็นไม่ตรงกนั 
การนดัหมายการส่ือความหมายกนัไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ เพื่อนในกลุ่มขาดเรียนท าให้
ตอ้งท างานกระชั้นชิด อยูก่บัเพื่อนท่ีเขา้กนัไม่ได ้การท างานจึงไม่ประสบผลส าเร็จ  ไม่มีเงินท างาน
กลุ่ม ขาดความสามคัคี และเพื่อน บางคนไม่ใหค้วามร่วมมือ (Khumkan, 2010: 3)  

 จากการท่ีไดศึ้กษารวมรวมขอ้มูลทราบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในช่วงการเปล่ียน
สถานท่ีเรียนจะมีปัญหาในการปรับตวั คือไม่รู้จกัตน ไม่เห็นคุณค่าของตน ไม่เห็นศกัยภาพของตน 
และการใชศ้กัยภาพของตนไม่เตม็ศกัยภาพ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา กระบวนการพฒันาตนตาม

 
 

หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในดา้นศึกษา
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตน
ตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันา
ตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา เพื่อการต่ืนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 
2. เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามแนวพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 
3. เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา

เพื่อการต่ืนรู้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีวตัถุประสงค ์1) 
เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 2) เพื่อสร้างกระบวนการพฒันา
ตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและน าเสนอโมเดลกระบวนการ
พฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการต่ืนรู้ การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิ (Mixed 
Methods Research) โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งการวธีิการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ใชแ้นวทางวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
approach) ในการศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ระยะท่ี 2 ใช้
แนวทางวธีิการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เพื่อสร้าง ตรวจสอบความตรงและน าเสนอ
โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ดงัแสดงรายละเอียดของวธีิการ
ด าเนินการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.รูปแบบการวจิยั 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods research) ผู ้วิจ ัยได้ใช้แบบ

แผนการวิจัยแบบผสมวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative method to extend Qualitative results แสดงไดด้งัแผนผงัดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1: การวจิยัแบบผสมวธีิดว้ยวธีิการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  
               (Klomkul, 2011: 86) 

จากแบบแผนการวจิยัในภาพ ท าใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบการวจิยัโดยเร่ิมตน้จากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพเป็นระยะท่ี 1 และตามดว้ยระยะท่ี 1 
คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ โดยเร่ิมจากการพฒันา
ผลการวจิยัในระยะท่ี 1 แลว้น าขอ้มูลมาผสมเพื่อเช่ือมโยงกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณใน 

ระยะท่ี 2 จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนจาก
การวจิยัเชิงคุณภาพในระยะท่ี 1 โดยการออกแบบวิจยัเนน้การพฒันาทฤษฎีใหเ้กิดข้ึน (Emergent 
theory) ซ่ึงจะท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน มีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการวิจยัตามภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2: ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (Klomkul, 2011 : 87) 

การวจิยัเชิงคุณภาพ ผลการวจิยั 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงคุณภาพ 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ 

พฒันาทฤษฎีเพื่อ
การตรวจสอบ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงปริมาณ 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงปริมาณ 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณ 

แปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพเชิงปริมาณ 

การวจิยัระยะท่ี 1 
/# 

การวจิยัระยะท่ี 1 

 
 

จากขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในภาพ ผูว้จิยัไดแ้สดงรายละเอียดในการออกแบบการวจิยั 
โดยการออกแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling design) การออกแบบการพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
(Measurement design) และการออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) ดงัต่อไปน้ี 

ระยะท่ี 1 การออกแบบการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ (Qualitative research design) เป็น 
การออกแบบการวิจยัโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดว้ย การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและการศึกษาภาคสนาม แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 2 พฒันากรอบแนวคิดโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อ

การต่ืนรู้ 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ส าหรับการศึกษาในระยะท่ี 1 ในส่วนของศึกษาภาคสนาม ผูว้ิจ ัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยา ดา้นหลกัอภิธรรมและครูในโรงเรียนวถีิพุทธ จ านวน 15 รูป/คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ระยะท่ี 1 คือ แนวค าถามแบบสัมภาษณ์กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อ

การต่ืนรู้ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือคือ 
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ท่ี

ใชศึ้กษาและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
3) ด าเนินการสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม 

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
4) น าแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการหาคุณภาพ

เคร่ืองมือวจิยัเรียบร้อยแลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัต่อไป 
ระยะท่ี 2 เป็นการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยการน าขอ้มูลระยะ

ท่ี 2 มาพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวัแปรส่งผา่น
และตรวจสอบความตรงของโมเดลดว้ยการหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนแสดงรายละเอียด
ของการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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ภาพท่ี 1: การวจิยัแบบผสมวธีิดว้ยวธีิการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  
               (Klomkul, 2011: 86) 

จากแบบแผนการวจิยัในภาพ ท าใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบการวจิยัโดยเร่ิมตน้จากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพเป็นระยะท่ี 1 และตามดว้ยระยะท่ี 1 
คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ โดยเร่ิมจากการพฒันา
ผลการวจิยัในระยะท่ี 1 แลว้น าขอ้มูลมาผสมเพื่อเช่ือมโยงกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณใน 

ระยะท่ี 2 จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนจาก
การวจิยัเชิงคุณภาพในระยะท่ี 1 โดยการออกแบบวิจยัเนน้การพฒันาทฤษฎีใหเ้กิดข้ึน (Emergent 
theory) ซ่ึงจะท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน มีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการวิจยัตามภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2: ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (Klomkul, 2011 : 87) 

การวจิยัเชิงคุณภาพ ผลการวจิยั 

การวจิยัเชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงคุณภาพ 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ 

พฒันาทฤษฎีเพื่อ
การตรวจสอบ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงปริมาณ 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการเชิงปริมาณ 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณ 

แปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพเชิงปริมาณ 

การวจิยัระยะท่ี 1 
/# 

การวจิยัระยะท่ี 1 

 
 

จากขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในภาพ ผูว้จิยัไดแ้สดงรายละเอียดในการออกแบบการวจิยั 
โดยการออกแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling design) การออกแบบการพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
(Measurement design) และการออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) ดงัต่อไปน้ี 

ระยะท่ี 1 การออกแบบการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ (Qualitative research design) เป็น 
การออกแบบการวิจยัโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดว้ย การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและการศึกษาภาคสนาม แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 2 พฒันากรอบแนวคิดโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อ

การต่ืนรู้ 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ส าหรับการศึกษาในระยะท่ี 1 ในส่วนของศึกษาภาคสนาม ผูว้ิจ ัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยา ดา้นหลกัอภิธรรมและครูในโรงเรียนวถีิพุทธ จ านวน 15 รูป/คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ระยะท่ี 1 คือ แนวค าถามแบบสัมภาษณ์กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อ

การต่ืนรู้ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือคือ 
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ท่ี

ใชศึ้กษาและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
3) ด าเนินการสร้างแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม 

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
4) น าแนวค าถามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการหาคุณภาพ

เคร่ืองมือวจิยัเรียบร้อยแลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัต่อไป 
ระยะท่ี 2 เป็นการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยการน าขอ้มูลระยะ

ท่ี 2 มาพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวัแปรส่งผา่น
และตรวจสอบความตรงของโมเดลดว้ยการหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนแสดงรายละเอียด
ของการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 4 จ านวน 553 คน  
กลุ่มตวัอยา่ง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรของ Hair และคณะ (Klomkul, 2011: 95) คือขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์
ท่ีตอ้งการประมาณค่าหรือจ านวนเส้นทาง (path)  ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโมเดลกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ในการวจิยัคร้ังน้ีมีจ  านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าทั้งหมด 54 
พารามิเตอร์ หรือมีจ านวนเส้นทางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในโมเดลกรอบแนวคิด
ทั้งหมด 54 เส้นทาง ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหมาะสมมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 553 คน แจก
แบบสอบถามทั้งส้ิน 600 ชุด รวบรวมแบบสอบถามไดคื้นมาทั้งส้ิน 553 ราย ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  
แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 7  

ช่ือโรงเรียน 
 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนกัเรียน 
ม.4 (คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

1 โรงเรียนอรัญประเทศ ใหญ่ 2,116 471 266 
2 โรงเรียนตาพระยา กลาง 1,261 157 89 
3 โรงเรียนทพัพระยาพิทยา กลาง 1,047 172 98 
4 โรงเรียนคลองน ้าใสวทิยาคาร กลาง 504 57 34 
5 โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร
สระแกว้รัชมงัคลาภิเษก 

เล็ก 379 61 36 

6 โรงเรียนซบัม่วงวทิยา เล็ก 364 50 30 
รวม  5,671 968 553 

 
2. ปัจจยั/ตวัแปรท่ีน าเขา้มาวเิคราะห์ในโมเดล  
เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิโดยน าวธีิการศึกษาดว้ยวธีิการวจิยัเชิง

คุณภาพเป็นส่วนส าคญัในการพฒันากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีก่อนน ามาพฒันาเป็นโมเดล
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ จ านวน 2 โมเดล ดงัน้ี 

 
 

โมเดลท่ี 1 กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีกลัยาณมิตรของ
ครูในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปร
ภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้14 ตวัแปร ดงัแสดง
รายละเอียดของตวัแปรดงัน้ี 

1) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (endogenous latent and observed  
variables) ในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝงภายใน คือ  

(1) ภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงการด าเนินชีวติอยา่งรู้ ต่ืน 
และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ (1) รู้ คือ ความสามารถของบุคคลในการมี
สติระลึกรู้การด ารงชีวิตดว้ยหลกัอริยสัจส่ี คือ รู้จกัสภาพปัญหา รู้เหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหา รู้การ
แกปั้ญหาอยา่งมีจุดหมาย รู้ก าหนดแนวทางและรู้ปฏิบติัเพื่อก าจดัปัญหามากกวา่ใชอ้ารมณ์ (2) ต่ืน 
คือ ควบคุมตนเอง ดา้นกาย วาจา ใจ โดยใชห้ลกัอริยสัจส่ีในการด ารงชีวติ (3) เบิกบาน คือภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวติ สุขสงบทางใจ 

(2) ตวัแปรส่งผา่น คือ กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธ คือ การเป็นผู ้
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการต่ืนรู้ โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้7 ตวัแปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ 
(3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบานเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน า
ทางเส่ือมเสีย (P.A. payutto, 2008 : 204) 

2) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (exogenous latent and observed 
variables) คือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา หมายถึง การพฒันาตน โดยวดัจากตวั
แปรท่ีสังเกตได ้7 ตวัแปรคือ (1) ตระหนกัรู้ (2) พฒันาใหรู้้จกัตนเอง (3) รู้คุณค่าและศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของตน และ (4) ปฏิบติัจริงในการด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ (7) ปัญญา 

 โมเดลท่ี 2 กระบวนการพฒันาตนทางจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัแปรส่งผา่นประกอบดว้ยตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวั
แปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้10 ตวัแปร ดงัแสดงรายละเอียดของตวัแปร
ดงัน้ี 

1) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (endogenous latent and observed 
variables) ในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝงภายใน คือ (1) ภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึง
การด าเนินชีวติอยา่งรู้ ต่ืน และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ (1) รู้ คือ 
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ขนาด
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนกัเรียน 
ม.4 (คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

1 โรงเรียนอรัญประเทศ ใหญ่ 2,116 471 266 
2 โรงเรียนตาพระยา กลาง 1,261 157 89 
3 โรงเรียนทพัพระยาพิทยา กลาง 1,047 172 98 
4 โรงเรียนคลองน ้าใสวทิยาคาร กลาง 504 57 34 
5 โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร
สระแกว้รัชมงัคลาภิเษก 

เล็ก 379 61 36 

6 โรงเรียนซบัม่วงวทิยา เล็ก 364 50 30 
รวม  5,671 968 553 

 
2. ปัจจยั/ตวัแปรท่ีน าเขา้มาวเิคราะห์ในโมเดล  
เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิโดยน าวธีิการศึกษาดว้ยวธีิการวจิยัเชิง

คุณภาพเป็นส่วนส าคญัในการพฒันากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีก่อนน ามาพฒันาเป็นโมเดล
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ จ านวน 2 โมเดล ดงัน้ี 

 
 

โมเดลท่ี 1 กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีกลัยาณมิตรของ
ครูในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปร
ภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้14 ตวัแปร ดงัแสดง
รายละเอียดของตวัแปรดงัน้ี 

1) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (endogenous latent and observed  
variables) ในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝงภายใน คือ  

(1) ภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงการด าเนินชีวติอยา่งรู้ ต่ืน 
และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ (1) รู้ คือ ความสามารถของบุคคลในการมี
สติระลึกรู้การด ารงชีวิตดว้ยหลกัอริยสัจส่ี คือ รู้จกัสภาพปัญหา รู้เหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหา รู้การ
แกปั้ญหาอยา่งมีจุดหมาย รู้ก าหนดแนวทางและรู้ปฏิบติัเพื่อก าจดัปัญหามากกวา่ใชอ้ารมณ์ (2) ต่ืน 
คือ ควบคุมตนเอง ดา้นกาย วาจา ใจ โดยใชห้ลกัอริยสัจส่ีในการด ารงชีวติ (3) เบิกบาน คือภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวติ สุขสงบทางใจ 

(2) ตวัแปรส่งผา่น คือ กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธ คือ การเป็นผู ้
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการต่ืนรู้ โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้7 ตวัแปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ 
(3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบานเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน า
ทางเส่ือมเสีย (P.A. payutto, 2008 : 204) 

2) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (exogenous latent and observed 
variables) คือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา หมายถึง การพฒันาตน โดยวดัจากตวั
แปรท่ีสังเกตได ้7 ตวัแปรคือ (1) ตระหนกัรู้ (2) พฒันาใหรู้้จกัตนเอง (3) รู้คุณค่าและศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของตน และ (4) ปฏิบติัจริงในการด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ (7) ปัญญา 

 โมเดลท่ี 2 กระบวนการพฒันาตนทางจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัแปรส่งผา่นประกอบดว้ยตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวั
แปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้10 ตวัแปร ดงัแสดงรายละเอียดของตวัแปร
ดงัน้ี 

1) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (endogenous latent and observed 
variables) ในการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝงภายใน คือ (1) ภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึง
การด าเนินชีวติอยา่งรู้ ต่ืน และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ (1) รู้ คือ 
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ความสามารถของบุคคลในการมีสติระลึกรู้การด ารงชีวติดว้ยหลกัอริยสัจส่ี คือ รู้จกัสภาพปัญหา รู้
เหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา รู้การแกปั้ญหาอยา่งมีจุดหมาย รู้ก าหนดแนวทางและรู้ปฏิบติัเพื่อก าจดัปัญหา
มากกวา่ใชอ้ารมณ์ (2) ต่ืน คือ ควบคุมตนเอง ดา้นกาย วาจา ใจ โดยใชห้ลกัอริยสัจส่ีในการด ารงชีวติ 
(3) เบิกบาน คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต สุขสงบทางใจ (2) ตวัแปรส่งผา่น คือ การพฒันาตน
ตามหลกัไตรสิกขา หมายถึง การพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมโดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้3 ตวั
แปรคือ (1) ศีล (2) สมาธิ (3) ปัญญา 

2) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (exogenous latent and observed 
variables) 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยา หมายถึง การพฒันาตนตาม
ทฤษฎีการยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางของ Carl Roger โดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้4 ตวัแปรคือ (1) 
ตระหนกัรู้ (2) พฒันาให้รู้จกัตนเอง (3) รู้คุณค่าและศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตน และ (4) ปฏิบติัจริงใน
การด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ระยะท่ี 2 คือแบบสอบถามใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ท่ีมี 3 ขั้นตอน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพื่อพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตน ตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีตวัแปรส่งผา่น โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือคือ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้   

2) น าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัระยะท่ี 1 และแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ขอ้ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ท่ีจะใชใ้นการศึกษา 
และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีก าหนดไว ้ 
4) ตรวจสอบความตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ผลการวจัิย 
การน าเสนอสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวจิยั สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 
 

 (1) ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มตวัอยา่งมาจากขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.70 โรงเรียนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 โรงเรียนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.10 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 อาศยัอยูก่บัพอ่ หรือแม่ 222  คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.10 อยูห่อพกั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

(2) ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดล สรุปไดว้า่ ใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้มีเม่ือ
พิจารณากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา(DEV)) พบวา่ โดยภาพรวม
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV) อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ รู้ศกัยภาพของตน (K) มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.86) รองลงมาคือ รู้จกัตน (I) 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.84) และ รู้คุณค่าของ (J) ( X = 3.83) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10.83 – 
15.83 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรศีล (AB) ปัญญา (FGH) รู้จกัตน (I) และ
สามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L)  มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบเ้ป็นบวก) แสดงวา่ 
ขอ้มูลของตวัแปรต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ตวัแปร สมาธิ (CDE) รู้คุณค่าของตน (J) รู้ศกัยภาพของตน (K) มีการ
แจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวัแปรสมาธิ (CDE) รู้คุณค่าของตน (J) มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะ
สูงโด่งกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งมากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร ศีล (AB) 
ปัญญา (FGH) รู้จกัตน (I) รู้ศกัยภาพของตน (K) และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L) มีการแจกแจง
ของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูล
มาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) พบวา่ โดยภาพรวมกลัยาณมิตร
ของครูในวถีิพุทธ (FRI) อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แนะน าทาง
เส่ือมเสีย (S)  ( X = 4.38) รองลงมาคือ น่ายกยอ่ง (O) ( X = 4.19) และน่ารัก (M)  ( X = 3.96)  
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยู่
ระหวา่งร้อยละ 14.04 – 19.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจก
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ความสามารถของบุคคลในการมีสติระลึกรู้การด ารงชีวติดว้ยหลกัอริยสัจส่ี คือ รู้จกัสภาพปัญหา รู้
เหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา รู้การแกปั้ญหาอยา่งมีจุดหมาย รู้ก าหนดแนวทางและรู้ปฏิบติัเพื่อก าจดัปัญหา
มากกวา่ใชอ้ารมณ์ (2) ต่ืน คือ ควบคุมตนเอง ดา้นกาย วาจา ใจ โดยใชห้ลกัอริยสัจส่ีในการด ารงชีวติ 
(3) เบิกบาน คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต สุขสงบทางใจ (2) ตวัแปรส่งผา่น คือ การพฒันาตน
ตามหลกัไตรสิกขา หมายถึง การพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมโดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้3 ตวั
แปรคือ (1) ศีล (2) สมาธิ (3) ปัญญา 

2) ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (exogenous latent and observed 
variables) 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยา หมายถึง การพฒันาตนตาม
ทฤษฎีการยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางของ Carl Roger โดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้4 ตวัแปรคือ (1) 
ตระหนกัรู้ (2) พฒันาให้รู้จกัตนเอง (3) รู้คุณค่าและศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตน และ (4) ปฏิบติัจริงใน
การด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ระยะท่ี 2 คือแบบสอบถามใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ท่ีมี 3 ขั้นตอน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพื่อพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตน ตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีตวัแปรส่งผา่น โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือคือ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้   

2) น าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัระยะท่ี 1 และแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ขอ้ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ท่ีจะใชใ้นการศึกษา 
และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีก าหนดไว ้ 
4) ตรวจสอบความตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ผลการวจัิย 
การน าเสนอสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และส่วนท่ี 1 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวจิยั สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 
 

 (1) ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มตวัอยา่งมาจากขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.70 โรงเรียนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 โรงเรียนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.10 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 อาศยัอยูก่บัพอ่ หรือแม่ 222  คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.10 อยูห่อพกั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

(2) ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดล สรุปไดว้า่ ใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้มีเม่ือ
พิจารณากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา(DEV)) พบวา่ โดยภาพรวม
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV) อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ รู้ศกัยภาพของตน (K) มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.86) รองลงมาคือ รู้จกัตน (I) 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.84) และ รู้คุณค่าของ (J) ( X = 3.83) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10.83 – 
15.83 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรศีล (AB) ปัญญา (FGH) รู้จกัตน (I) และ
สามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L)  มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบเ้ป็นบวก) แสดงวา่ 
ขอ้มูลของตวัแปรต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ตวัแปร สมาธิ (CDE) รู้คุณค่าของตน (J) รู้ศกัยภาพของตน (K) มีการ
แจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวัแปรสมาธิ (CDE) รู้คุณค่าของตน (J) มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะ
สูงโด่งกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งมากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร ศีล (AB) 
ปัญญา (FGH) รู้จกัตน (I) รู้ศกัยภาพของตน (K) และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L) มีการแจกแจง
ของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูล
มาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) พบวา่ โดยภาพรวมกลัยาณมิตร
ของครูในวถีิพุทธ (FRI) อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แนะน าทาง
เส่ือมเสีย (S)  ( X = 4.38) รองลงมาคือ น่ายกยอ่ง (O) ( X = 4.19) และน่ารัก (M)  ( X = 3.96)  
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยู่
ระหวา่งร้อยละ 14.04 – 19.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจก
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แจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวัแปร น่ารัก (M) น่าเคารพ (N) น่ายกยอ่ง (O) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(R) 
ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย (S) มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะสูงโด่งกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่ง
มากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (P) อดทนฟังถอ้ยค า (Q) มี
การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการ
กระจายของขอ้มูลมาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ (AWAKE) พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ (AWAKE) อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.96) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เบิกบาน (V) สูงท่ีสุด X  = 4.15) รองลงมา
คือ ดา้นรู้ (T) ( X  = 3.89) และ ต่ืน (U) ( X = 3.85) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนัมาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.58 – 16.05 
เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความ
เบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวั
แปรทุกตวัมีโคง้การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดง
วา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวจิยั 
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี ผูว้จิยัน าเสนอสาระจากวธีิการเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ แยกตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 2 ดา้น คือ 1) ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตน
ตามหลกัพุทธจิตวทิยา 2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยา ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และผลการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม
ระหวา่งตวัแปรในโมเดลดว้ยโปรแกรมลิสเรล 

(1) ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกั

พุทธจิตวทิยามีทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยา สามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาใหรู้้จกัตนรู้
คุณค่าของตนและศกัยภาพของตนเอง และด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ ดว้ยการปฏิบติัตน
ตามหลกั ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีรูปแบบกลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น 

จากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตวัแปรท่ีค่อนขา้งเหมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ี กลัยาณมิตรของครูใน

 
 

โรงเรียนวถีิพุทธ คือ การเป็นผูส่้งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการต่ืนรู้ โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้1 ตวั
แปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบาย
เร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย Payutto, 2016: 204) กระบวนการพฒันาตนตามทฤษฎี
การยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางของ (Carl Roger) หมายถึง การพฒันาตน โดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้4 
ตวัแปรคือ (1) พฒันาใหรู้้จกัตน (2) รู้คุณค่าของตน (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนและ(4) ปฏิบติัจริง
ในการด าเนินชีวิตอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก ประกอบดว้ย (1) 
ปัญญา คือ (1) ด าริชอบ (2) เห็นชอบ (2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ (3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เล้ียงชีพชอบอีกทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกท าใหเ้ขา้ใจถึงนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของตวัแปรแต่ละตวัไดดี้มากข้ึน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัท่ี
เหมาะสมได ้

โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในวถีิพุทธ เป็นตวัส่งผา่น สรุปไดเ้ป็นโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ต่ืนรู้ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก
สูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกยอ่ง (O) เม่ือครูในวถีิพุทธมีความน่าเคารพมากข้ึน 
ความน่ายกยอ่งจะเพิ่มข้ึนดว้ย ครูวถีิพุทธมีการอดทนฟังถอ้ยค า สูงข้ึนการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) ก็
สูงข้ึนดว้ย 

(2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาท่ี
พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และผลการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรใน
โมเดล แบ่งออกเป็น 2 โมเดล ดงัน้ี 

1) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ เป็นตวัส่งผา่น ในโมเดลน้ี มีตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร คือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ (DEV) กลัยาณมิตรของครูในวิถีพุทธ (FRI) และการต่ืนรู้ (AWAKE) โดย
ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 17 ตวัแปร 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพฒันา สรุปไดว้า่ ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 
38.75 df = 5.15 p = 0.09 GFI = 0.99 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.00 อธิบายความแปรปรวนของ
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 และอธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ 
(TUV) ไดร้้อยละ 50.00 นอกจากนั้น ตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยา (DEV ) 
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แจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวัแปร น่ารัก (M) น่าเคารพ (N) น่ายกยอ่ง (O) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(R) 
ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย (S) มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะสูงโด่งกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่ง
มากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (P) อดทนฟังถอ้ยค า (Q) มี
การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการ
กระจายของขอ้มูลมาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ (AWAKE) พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ (AWAKE) อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.96) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เบิกบาน (V) สูงท่ีสุด X  = 4.15) รองลงมา
คือ ดา้นรู้ (T) ( X  = 3.89) และ ต่ืน (U) ( X = 3.85) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนัมาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.58 – 16.05 
เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความ
เบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบวา่ ตวั
แปรทุกตวัมีโคง้การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดง
วา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวจิยั 
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี ผูว้จิยัน าเสนอสาระจากวธีิการเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ แยกตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 2 ดา้น คือ 1) ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตน
ตามหลกัพุทธจิตวทิยา 2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยา ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และผลการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม
ระหวา่งตวัแปรในโมเดลดว้ยโปรแกรมลิสเรล 

(1) ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกั

พุทธจิตวทิยามีทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยา สามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาใหรู้้จกัตนรู้
คุณค่าของตนและศกัยภาพของตนเอง และด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ ดว้ยการปฏิบติัตน
ตามหลกั ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีรูปแบบกลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น 

จากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตวัแปรท่ีค่อนขา้งเหมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ี กลัยาณมิตรของครูใน

 
 

โรงเรียนวถีิพุทธ คือ การเป็นผูส่้งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการต่ืนรู้ โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้1 ตวั
แปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบาย
เร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย Payutto, 2016: 204) กระบวนการพฒันาตนตามทฤษฎี
การยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางของ (Carl Roger) หมายถึง การพฒันาตน โดยวดัจากตวัแปรท่ีสังเกตได ้4 
ตวัแปรคือ (1) พฒันาใหรู้้จกัตน (2) รู้คุณค่าของตน (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนและ(4) ปฏิบติัจริง
ในการด าเนินชีวิตอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก ประกอบดว้ย (1) 
ปัญญา คือ (1) ด าริชอบ (2) เห็นชอบ (2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ (3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เล้ียงชีพชอบอีกทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกท าใหเ้ขา้ใจถึงนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของตวัแปรแต่ละตวัไดดี้มากข้ึน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัท่ี
เหมาะสมได ้

โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในวถีิพุทธ เป็นตวัส่งผา่น สรุปไดเ้ป็นโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ต่ืนรู้ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก
สูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกยอ่ง (O) เม่ือครูในวถีิพุทธมีความน่าเคารพมากข้ึน 
ความน่ายกยอ่งจะเพิ่มข้ึนดว้ย ครูวถีิพุทธมีการอดทนฟังถอ้ยค า สูงข้ึนการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) ก็
สูงข้ึนดว้ย 

(2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาท่ี
พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และผลการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรใน
โมเดล แบ่งออกเป็น 2 โมเดล ดงัน้ี 

1) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ เป็นตวัส่งผา่น ในโมเดลน้ี มีตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร คือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกั
พุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ (DEV) กลัยาณมิตรของครูในวิถีพุทธ (FRI) และการต่ืนรู้ (AWAKE) โดย
ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 17 ตวัแปร 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพฒันา สรุปไดว้า่ ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากบั 
38.75 df = 5.15 p = 0.09 GFI = 0.99 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.00 อธิบายความแปรปรวนของ
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 และอธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ 
(TUV) ไดร้้อยละ 50.00 นอกจากนั้น ตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยา (DEV ) 
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พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.36 ถึง 0.60 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุดคือ การรู้คุณค่าของตน (J) และปฏิบติัจริงในการด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ (L) ตวัแปร
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.40 ถึง 0.74 
โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และ ความน่ายกยอ่ง (O) การต่ืน
รู้ (TUV)  พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ รู้ดว้ยสติ (T) และ ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี (U) 

ผลการวเิคราะห์โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวั
แปรกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่น พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ประจกัษซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99  
ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.98  

ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง 
0.28 ถึง 0.85 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความเท่ียงสูงสุดคือ การรู้จกัตน (I) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.85 
รองลงมาคือ การรู้คุณค่าของตน (J) และความน่าเคารพ (N) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.71, 0.70 
ตามล าดบั 

ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตวัแปรภายในแฝง พบวา่ 
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.18 แสดงวา่ ตวัแปร
ภายในโมเดลประกอบดว้ย กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV ) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 ส่วนการต่ืนรู้ (TUV) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.50 แสดงวา่ ตวัแปรภายในโมเดล คือ กระบวนการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  และ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 

เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง พบวา่ ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรแฝงมีค่าอยูใ่นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตวัแปรมีความสัมพนัธ์เป็นบวกตวัแปรท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV) และ การ
ต่ืนรู้ (TUV) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.72 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV)  พบวา่ตวัแปรดงักล่าว 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  โดยมีขนาดอิทธิพล

 
 

เท่ากบั 0.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามล าดบั แต่ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจาก
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) 

2) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามทฤษฎีของ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) เพื่อการต่ืน
รู้ท่ีมีการพฒันาตามหลกัพุทธ กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) 
กระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) การต่ืนรู้ (AWAKE) โดยมีกระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI)  
เป็นตวัแปรส่งผา่น กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) พบวา่ โดย
ภาพรวมกระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) อยูใ่นระดบัมาก พบวา่ การรู้
ศกัยภาพของตน (K) มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวั
แปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.44– 15.64 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ตวั
แปร รู้จกัตนเอง (I) สามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L)  มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบ้
เป็นบวก) ปัจจยักระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) พบวา่ โดยภาพรวมกระบวนการพฒันาหลกั
พุทธ (TRI) อยูใ่นระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการ
กระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 11.34 – 15.63 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปร ศีล 
(AB) และ ปัญญา (FGH) มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบเ้ป็นบวก) ปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ 
(AWAKE) พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ (AWAKE) อยูใ่นระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนัมาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 13.04 – 
16.04 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย 
(ค่าความเบเ้ป็นลบ) ตวัแปรกระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.386 ถึง 0.51 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ สมาธิ (CDE) 
และ ปัญญา (FGH) ตวัแปรการต่ืนรู้ (TUV)  พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.53 
ถึง 0.72 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ รู้ดว้ยสติ (T) และ ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตาม
หลกัอริยสัจส่ี (U) แสดงวา่ เม่ือรู้ดว้ยสติมากข้ึน ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี ก็จะมากข้ึน
ดว้ย 
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พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.36 ถึง 0.60 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงสุดคือ การรู้คุณค่าของตน (J) และปฏิบติัจริงในการด าเนินชีวติอยา่งเตม็ศกัยภาพ (L) ตวัแปร
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.40 ถึง 0.74 
โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และ ความน่ายกยอ่ง (O) การต่ืน
รู้ (TUV)  พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ รู้ดว้ยสติ (T) และ ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี (U) 

ผลการวเิคราะห์โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวั
แปรกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่น พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ประจกัษซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99  
ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.98  

ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง 
0.28 ถึง 0.85 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความเท่ียงสูงสุดคือ การรู้จกัตน (I) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.85 
รองลงมาคือ การรู้คุณค่าของตน (J) และความน่าเคารพ (N) มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.71, 0.70 
ตามล าดบั 

ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตวัแปรภายในแฝง พบวา่ 
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.18 แสดงวา่ ตวัแปร
ภายในโมเดลประกอบดว้ย กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV ) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 ส่วนการต่ืนรู้ (TUV) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.50 แสดงวา่ ตวัแปรภายในโมเดล คือ กระบวนการพฒันาตนตาม
หลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  และ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 

เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง พบวา่ ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรแฝงมีค่าอยูใ่นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตวัแปรมีความสัมพนัธ์เป็นบวกตวัแปรท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV) และ การ
ต่ืนรู้ (TUV) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.72 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV)  พบวา่ตวัแปรดงักล่าว 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  โดยมีขนาดอิทธิพล

 
 

เท่ากบั 0.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามล าดบั แต่ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจาก
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) 

2) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามทฤษฎีของ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) เพื่อการต่ืน
รู้ท่ีมีการพฒันาตามหลกัพุทธ กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) 
กระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) การต่ืนรู้ (AWAKE) โดยมีกระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI)  
เป็นตวัแปรส่งผา่น กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) พบวา่ โดย
ภาพรวมกระบวนการพฒันาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) อยูใ่นระดบัมาก พบวา่ การรู้
ศกัยภาพของตน (K) มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวั
แปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.44– 15.64 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ตวั
แปร รู้จกัตนเอง (I) สามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี (L)  มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบ้
เป็นบวก) ปัจจยักระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) พบวา่ โดยภาพรวมกระบวนการพฒันาหลกั
พุทธ (TRI) อยูใ่นระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการ
กระจายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 11.34 – 15.63 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปร ศีล 
(AB) และ ปัญญา (FGH) มีการแจกแจงในลกัษณะเบข้วา (ค่าความเบเ้ป็นบวก) ปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ 
(AWAKE) พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ (AWAKE) อยูใ่นระดบัมาก ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนัมาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 13.04 – 
16.04 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย 
(ค่าความเบเ้ป็นลบ) ตวัแปรกระบวนการพฒันาหลกัพุทธ (TRI) พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.386 ถึง 0.51 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ สมาธิ (CDE) 
และ ปัญญา (FGH) ตวัแปรการต่ืนรู้ (TUV)  พบวา่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.53 
ถึง 0.72 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ รู้ดว้ยสติ (T) และ ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตาม
หลกัอริยสัจส่ี (U) แสดงวา่ เม่ือรู้ดว้ยสติมากข้ึน ต่ืนดว้ยการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี ก็จะมากข้ึน
ดว้ย 
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อภิปรายผลการวจัิย 
การเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัยในตอนน้ี ผู ้วิจ ัยแยกน าเสนอเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. การอภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ผลการวจิยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจ านวน 358 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มตวัอยา่งมาจาก
ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 โรงเรียนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.20 โรงเรียนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.10 อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 222  คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 อยูห่อพกั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีค่อนขา้งมีความหลากหลาย ถือไดว้า่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากร
ไดดี้ 

จากผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา (DEV) การต่ืนรู้  (AWAKE) โดยมีกลัยาณมิตรครูวถีิพุทธ (FRI) เป็นตวัแปรส่งผา่น พบวา่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงทุกตวัแปรสงัเกตได ้คือ รู้ศกัยภาพของตน รู้จกัตนและ รู้คุณค่า
ของตน และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนมากมีการรับรู้วา่ตนเอง 
ศกัยภาพของตน รู้จกัตนและรู้คุณค่าของตน  และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งยงัมีศีล สมาธิ 
ปัญญา รู้จกัตน รู้ศกัยภาพของตน และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีถือไดว้า่ในภาพรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติัตนตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา สอดคลอ้งกบั Aobaom (2014) ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา” พบวา่แนวคิด ทฤษฎี และหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพคือ 1) ดา้น
การฝึกอบรม จดัโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะ ตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแกก้ารแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้น
สมาธิ คือ พฒันาจิตใจใหมี้สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือช้ีแนะใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีควรกระท าหรือไม่
ควรกระท า 2) ดา้นการศึกษา ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พฒันา
พฤติกรรมจิตใจใหมี้ EQ ขั้นปัญญา คือใหมี้การศึกษาเพิ่มเติม 3) ดา้นการพฒันา ขั้นศีล คือ ใหก้าร
บ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ 

 
 

ส่งเสริมพฒันาใหมี้การศึกษาเพิ่มเติม ส่วนการพฒันาศกัยภาพ คือกลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่ง
งานหน่ึงๆ โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าวสัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ 
และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้โดยผา่น
การฝึกอบรมและการพฒันา  

วธีิการพฒันาตนสอดคลอ้งกบั (Methiworachat (2014) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “รูปแบบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือตอนล่าง 2” พบวา่ดา้นศีล ได้
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานอยา่งเตม็ท่ีมีการจดัอบรมถือศีลและปฏิบติั
ธรรมประจ าปี การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือฝึกองค์
ความรู้ ในการพฒันา ดา้นสมาธิ มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท าสมาธิใหจิ้ตใจมีความสงบสุขก่อน
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ ดา้นปัญญา สนบัสนุนใหบุ้คลากรปฏิบติังาน โดยใชห้ลกัความเห็นชอบ และคิด
ชอบในการท างานรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 พบวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นศีล (B = Behavior) การพฒันาเนน้ไปท่ีการ
พฒันาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นศีลก่อใหเ้กิด ทกัษะ และมี
บุคลิกภาพท่ีดี การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นสมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) การพฒันา
ทรัพยากรดา้นสมาธิยงัก่อให้เกิด เจตคติท่ีดีในการทางาน การพฒันาดา้นปัญญา หรือ  
การพฒันาดา้นความรู้ (W = Wisdom) เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นขั้นสูงสุดและมีความส าคญั
สามารถน าปัญญามาใชก้บัความรู้ทางวชิาการ และความคิดสร้างสรรค ์เพราะตอ้งให้เกิดความรับรู้ 
และจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์จะไดรู้ปแบบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW 
((Methiworachat, 2014: 2) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุษกร วฒันบุตร ไดศึ้กษาวจิยั
เร่ือง “การน าพุทธญาณวทิยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบการบริหารจดัการความรู้และทกัษะ (KSM) 
เพื่อสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน” พบว่า การสร้างและพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธ
ญาณวทิยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบ KSM เป็นวธีิการพฒันาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึง
มี 2 วธีิคือ วธีิการไตรสิกขา และวธีิการภาวนา ท่ีจะก่อใหเ้กิดการสร้างและพฒันาทุนมนุษยข์องแต่
ละองคก์ร เพื่อท่ีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมจนก่อใหเ้กิดลกัษณะ
ของบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข Watthanabutr (2012) และสอดคลอ้งกบัพระจิรวฒัน์ 
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อภิปรายผลการวจัิย 
การเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัยในตอนน้ี ผู ้วิจ ัยแยกน าเสนอเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
1. การอภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ผลการวจิยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจ านวน 358 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 กลุ่มตวัอยา่งมาจาก
ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 โรงเรียนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.20 โรงเรียนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.10 อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 222  คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 อยูห่อพกั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีค่อนขา้งมีความหลากหลาย ถือไดว้า่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากร
ไดดี้ 

จากผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยา (DEV) การต่ืนรู้  (AWAKE) โดยมีกลัยาณมิตรครูวถีิพุทธ (FRI) เป็นตวัแปรส่งผา่น พบวา่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงทุกตวัแปรสงัเกตได ้คือ รู้ศกัยภาพของตน รู้จกัตนและ รู้คุณค่า
ของตน และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนมากมีการรับรู้วา่ตนเอง 
ศกัยภาพของตน รู้จกัตนและรู้คุณค่าของตน  และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งยงัมีศีล สมาธิ 
ปัญญา รู้จกัตน รู้ศกัยภาพของตน และสามารถใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีถือไดว้า่ในภาพรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติัตนตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา สอดคลอ้งกบั Aobaom (2014) ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา” พบวา่แนวคิด ทฤษฎี และหลกัพุทธธรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพคือ 1) ดา้น
การฝึกอบรม จดัโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะ ตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแกก้ารแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้น
สมาธิ คือ พฒันาจิตใจใหมี้สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือช้ีแนะใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีควรกระท าหรือไม่
ควรกระท า 2) ดา้นการศึกษา ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พฒันา
พฤติกรรมจิตใจใหมี้ EQ ขั้นปัญญา คือใหมี้การศึกษาเพิ่มเติม 3) ดา้นการพฒันา ขั้นศีล คือ ใหก้าร
บ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ 

 
 

ส่งเสริมพฒันาใหมี้การศึกษาเพิ่มเติม ส่วนการพฒันาศกัยภาพ คือกลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่ง
งานหน่ึงๆ โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าวสัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ 
และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้โดยผา่น
การฝึกอบรมและการพฒันา  

วธีิการพฒันาตนสอดคลอ้งกบั (Methiworachat (2014) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “รูปแบบการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือตอนล่าง 2” พบวา่ดา้นศีล ได้
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานอยา่งเตม็ท่ีมีการจดัอบรมถือศีลและปฏิบติั
ธรรมประจ าปี การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือฝึกองค์
ความรู้ ในการพฒันา ดา้นสมาธิ มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท าสมาธิใหจิ้ตใจมีความสงบสุขก่อน
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ ดา้นปัญญา สนบัสนุนใหบุ้คลากรปฏิบติังาน โดยใชห้ลกัความเห็นชอบ และคิด
ชอบในการท างานรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 พบวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นศีล (B = Behavior) การพฒันาเนน้ไปท่ีการ
พฒันาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นศีลก่อใหเ้กิด ทกัษะ และมี
บุคลิกภาพท่ีดี การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นสมาธิ หรือ การพฒันาจิตใจ (M = Mind) การพฒันา
ทรัพยากรดา้นสมาธิยงัก่อให้เกิด เจตคติท่ีดีในการทางาน การพฒันาดา้นปัญญา หรือ  
การพฒันาดา้นความรู้ (W = Wisdom) เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นขั้นสูงสุดและมีความส าคญั
สามารถน าปัญญามาใชก้บัความรู้ทางวชิาการ และความคิดสร้างสรรค ์เพราะตอ้งให้เกิดความรับรู้ 
และจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์จะไดรู้ปแบบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW 
((Methiworachat, 2014: 2) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุษกร วฒันบุตร ไดศึ้กษาวจิยั
เร่ือง “การน าพุทธญาณวทิยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบการบริหารจดัการความรู้และทกัษะ (KSM) 
เพื่อสร้างและพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รมหาชน” พบว่า การสร้างและพฒันาทุนมนุษยต์ามหลกัพุทธ
ญาณวทิยา (ไตรสิกขา) และตวัแบบ KSM เป็นวธีิการพฒันาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึง
มี 2 วธีิคือ วธีิการไตรสิกขา และวธีิการภาวนา ท่ีจะก่อใหเ้กิดการสร้างและพฒันาทุนมนุษยข์องแต่
ละองคก์ร เพื่อท่ีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมจนก่อใหเ้กิดลกัษณะ
ของบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข Watthanabutr (2012) และสอดคลอ้งกบัพระจิรวฒัน์ 
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อุตุตมเมธี ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ศึกษาวเิคราะห์การศึกษาเพื่อการพฒันาตนตามทศันะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุุโต)” ผลการวจิยัพบวา่ค าวา่ “พฒันา” คือค าวา่ “ภาวนา” ในพระพุทธศาสนาซ่ึง
มีความหมาย การท าใหเ้จริญ การท าใหส่ิ้งท่ีไม่มีใหมี้ข้ึน มนุษยต์อ้งฝึกฝนพฒันาตนเองจึงจะมีชีวติ
อยูร่อดได ้การพฒันานั้นตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นหลกั โดยมีเป้าหมายคือการมีอิสรภาพภายนอกและ
ภายใน ใหห้ลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวง Aututamamethi (2010) 

และสอดคลอ้งกบัแม่ชี ศุกร์ภาวดี ณ พทัลุง ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนตาม
หลกัไตรสิกขา : กรณีศึกษาพุทธทาสภิกขุ” ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนตามหลกัไตรสิกขา 
ไดแ้ก่การเรียนรู้ 3 เร่ือง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หลกัน้ีเป็นระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกฝนอบรม
และมีความสัมพนัธ์กบัอริยสัจ 4 โดยมรรคมีองค ์8 ซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัไปสู่นิพพานหรือทางด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามหรือระบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  เพราะเม่ือมีการศึกษาหรือการอบรมการด าเนินชีวติท่ีดี
งามก็เกิดมีข้ึน หรืออาจพูดไดว้า่การฝึกไตรสิกขาก็เพื่อใหม้รรคเกิดข้ึนนั้นเอง นอกจากเป็นการดบั
ทุกขแ์ลว้ยงัเป็นหลกัในการพฒันาตนพฒันาทางกาย คือพฒันาดว้ยศีล พฒันาทางจิต คือพฒันาดว้ย
สมาธิ พฒันาทางปัญญาใหสู้งข้ึน Na Phattalung (2013) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัพระราเชนทร์ 
วสิารโท (ไชยเจริญ) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธธรรมกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นพระพุทธศาสนา” ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาในปัจจุบนัน้ีสามารถท าใหเ้กิดผลไดท้ั้ง
ในทางลบและในทางบวก โดยเฉพาะในทางลบนั้นไดน้ าไปสู่ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและวถีิ
ชีวติมนุษย ์จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการพฒันาท่ีเนน้แต่เศรษฐกิจแต่การ
พฒันามนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็นการพฒันาตนเองท่ีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาแบบยัง่ยนื
ซ่ึงการพฒันาน้ี ใชห้ลกัภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเป็นพระอรหนัต ์Wisaratho (2003) 

ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ พบวา่ โดยภาพรวมกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ 
อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย รองลงมาคือ น่ายกยอ่งและ
น่ารักตามล าดบั ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 14.04 – 19.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบข้องตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะ
เบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง 
พบวา่ ตวัแปร น่ารัก น่าเคารพ  

 
 

น่ายกยอ่ง อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้ไม่แนะน าทางเส่ือมเสียมีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะสูงโด่ง
กวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งมากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
อดทนฟังถอ้ยค า มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) 
แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก 

สอดคลอ้งกบั วชิชุดา ฐิติโชติรัตนา ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการปรึกษาแนว
พุทธจิตวทิยาบูรณาการ ของพระสงฆท่ี์มีบทบาทใหก้ารปรึกษา” ผลการวจิยัพบวา่ สมยัพุทธกาล 
พระพุทธเจา้ทรงใชว้ธีิการสอนในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และภาษาท่ีใชไ้ดเ้หมาะสม ค าสอน มี
อานุภาพส าหรับการเปล่ียนแปลงความคิดของคน ใชพุ้ทธวิธีการสอนวเิคราะห์ผูฟั้ง ใชส่ิ้งแวดลอ้ม
รอบตวัมาเป็นส่ือและอุปกรณ์ในการใหก้ารปรึกษาสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเองให้
ความคุน้เคยใหเ้กิดความเบาใจ ใหเ้กียรติผูม้าปรึกษา ใหค้วามส าคญักบัทุกคนใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ ไม่
กระทบบุคคลอ่ืน มีสัมพนัธภาพอนังดงามเพื่อน าไปสู่การเยยีวยารักษา ผูฟั้งไดเ้กิดการตระหนกัรู้ใน
ตนเองมีความงอกงามทางดา้นจิตใจ สามารถใชพ้ลงัปัญญาและความสามารถของตนในการตดัสินใจ
แก่ไขปัญหา การน าหลกัอริยสัจ 4 มาเป็นแบบแผนในการจดัการแกไ้ขปัญหา และมุ่งพฒันาตนเอง
ดว้ยหลกัไตรสิกขา Thitichotirattana (2016)  

สอดคลอ้งกบัพิณจท์อง แมนสุมิตร์ชยั ไดว้จิยัเร่ือง รูปแบบการส่ือสารอยา่งสันติเชิงพุทธ
จิตวทิยา ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารอยา่งสันติตามหลกัจิตวทิยานบัเป็นการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้มาจาก
ใจภายในตนเองทั้งไม่มีการแบ่งแยกภายในใจ ภาษาท่ีใชส่ื้อออกมาเป็นค าพูด และไม่เป็นค าพูด ก็จะ
เป็นการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งภายในภายนอกตวัเรา จะท าใหเ้กิดสันติการมีความตระหนกัรู้ 
เขา้ใจความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งดว้ยการมีเมตตาพรหมวิหาร ในการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางอริยมรรคมีองค ์8 ผนวกกบัมีกลัยาณมิตรและปรโตโฆสะท่ีด าใหเ้กิดการมีปัญญารู้คิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ผลจากการสังเคราะห์ในงานวิจยัฉบบัน้ีพบวา่ การส่ือสารอยา่งสันติเชิงพุทธ
จิตวทิยานั้น แทท่ี้จริงแลว้เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้มาจากหวัใจแห่งความเมตตา ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัญญาท่ีท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในเร่ืองท่ีจะท าการส่ือสารมีความรู้ท่ีถูกตอ้ง รู้ลึก รู้ชดั
แจง้ รู้จริงในส่ิงท่ีตน ก าลงัส่ือสาร รวมทั้งตอ้งรู้กาลเทศะความเหมาะสม จนท าใหเ้กิดเป็นความเช่ือท่ี
ถูกตอ้งและมีทศันคติ ท่ีถูกตอ้งในการมองโลกตามความเป็นจริงวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ี ต่างตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั Mensumitchai (2017) สอดคลอ้งกบั Thachawanno (2015) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ 
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อุตุตมเมธี ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ศึกษาวเิคราะห์การศึกษาเพื่อการพฒันาตนตามทศันะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุุโต)” ผลการวจิยัพบวา่ค าวา่ “พฒันา” คือค าวา่ “ภาวนา” ในพระพุทธศาสนาซ่ึง
มีความหมาย การท าใหเ้จริญ การท าใหส่ิ้งท่ีไม่มีใหมี้ข้ึน มนุษยต์อ้งฝึกฝนพฒันาตนเองจึงจะมีชีวติ
อยูร่อดได ้การพฒันานั้นตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นหลกั โดยมีเป้าหมายคือการมีอิสรภาพภายนอกและ
ภายใน ใหห้ลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวง Aututamamethi (2010) 

และสอดคลอ้งกบัแม่ชี ศุกร์ภาวดี ณ พทัลุง ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนตาม
หลกัไตรสิกขา : กรณีศึกษาพุทธทาสภิกขุ” ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนตามหลกัไตรสิกขา 
ไดแ้ก่การเรียนรู้ 3 เร่ือง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หลกัน้ีเป็นระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกฝนอบรม
และมีความสัมพนัธ์กบัอริยสัจ 4 โดยมรรคมีองค ์8 ซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัไปสู่นิพพานหรือทางด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามหรือระบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  เพราะเม่ือมีการศึกษาหรือการอบรมการด าเนินชีวติท่ีดี
งามก็เกิดมีข้ึน หรืออาจพูดไดว้า่การฝึกไตรสิกขาก็เพื่อใหม้รรคเกิดข้ึนนั้นเอง นอกจากเป็นการดบั
ทุกขแ์ลว้ยงัเป็นหลกัในการพฒันาตนพฒันาทางกาย คือพฒันาดว้ยศีล พฒันาทางจิต คือพฒันาดว้ย
สมาธิ พฒันาทางปัญญาใหสู้งข้ึน Na Phattalung (2013) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัพระราเชนทร์ 
วสิารโท (ไชยเจริญ) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธธรรมกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นพระพุทธศาสนา” ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาในปัจจุบนัน้ีสามารถท าใหเ้กิดผลไดท้ั้ง
ในทางลบและในทางบวก โดยเฉพาะในทางลบนั้นไดน้ าไปสู่ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและวถีิ
ชีวติมนุษย ์จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการพฒันาท่ีเนน้แต่เศรษฐกิจแต่การ
พฒันามนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็นการพฒันาตนเองท่ีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาแบบยัง่ยนื
ซ่ึงการพฒันาน้ี ใชห้ลกัภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเป็นพระอรหนัต ์Wisaratho (2003) 

ปัจจยัดา้นกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ พบวา่ โดยภาพรวมกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ 
อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย รองลงมาคือ น่ายกยอ่งและ
น่ารักตามล าดบั ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ของตวัแปรพบวา่ ตวัแปรมีการกระจายอยูร่ะหวา่งร้อย
ละ 14.04 – 19.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบข้องตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีการแจกแจงในลกัษณะ
เบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง 
พบวา่ ตวัแปร น่ารัก น่าเคารพ  

 
 

น่ายกยอ่ง อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้ไม่แนะน าทางเส่ือมเสียมีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะสูงโด่ง
กวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งมากกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ตวัแปร เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
อดทนฟังถอ้ยค า มีการแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ียแบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) 
แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก 

สอดคลอ้งกบั วชิชุดา ฐิติโชติรัตนา ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการปรึกษาแนว
พุทธจิตวทิยาบูรณาการ ของพระสงฆท่ี์มีบทบาทใหก้ารปรึกษา” ผลการวจิยัพบวา่ สมยัพุทธกาล 
พระพุทธเจา้ทรงใชว้ธีิการสอนในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และภาษาท่ีใชไ้ดเ้หมาะสม ค าสอน มี
อานุภาพส าหรับการเปล่ียนแปลงความคิดของคน ใชพุ้ทธวิธีการสอนวเิคราะห์ผูฟั้ง ใชส่ิ้งแวดลอ้ม
รอบตวัมาเป็นส่ือและอุปกรณ์ในการใหก้ารปรึกษาสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเองให้
ความคุน้เคยใหเ้กิดความเบาใจ ใหเ้กียรติผูม้าปรึกษา ใหค้วามส าคญักบัทุกคนใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ ไม่
กระทบบุคคลอ่ืน มีสัมพนัธภาพอนังดงามเพื่อน าไปสู่การเยยีวยารักษา ผูฟั้งไดเ้กิดการตระหนกัรู้ใน
ตนเองมีความงอกงามทางดา้นจิตใจ สามารถใชพ้ลงัปัญญาและความสามารถของตนในการตดัสินใจ
แก่ไขปัญหา การน าหลกัอริยสัจ 4 มาเป็นแบบแผนในการจดัการแกไ้ขปัญหา และมุ่งพฒันาตนเอง
ดว้ยหลกัไตรสิกขา Thitichotirattana (2016)  

สอดคลอ้งกบัพิณจท์อง แมนสุมิตร์ชยั ไดว้จิยัเร่ือง รูปแบบการส่ือสารอยา่งสันติเชิงพุทธ
จิตวทิยา ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารอยา่งสันติตามหลกัจิตวทิยานบัเป็นการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้มาจาก
ใจภายในตนเองทั้งไม่มีการแบ่งแยกภายในใจ ภาษาท่ีใชส่ื้อออกมาเป็นค าพูด และไม่เป็นค าพูด ก็จะ
เป็นการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งภายในภายนอกตวัเรา จะท าใหเ้กิดสันติการมีความตระหนกัรู้ 
เขา้ใจความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งดว้ยการมีเมตตาพรหมวิหาร ในการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางอริยมรรคมีองค ์8 ผนวกกบัมีกลัยาณมิตรและปรโตโฆสะท่ีด าใหเ้กิดการมีปัญญารู้คิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ผลจากการสังเคราะห์ในงานวิจยัฉบบัน้ีพบวา่ การส่ือสารอยา่งสันติเชิงพุทธ
จิตวทิยานั้น แทท่ี้จริงแลว้เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้มาจากหวัใจแห่งความเมตตา ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัญญาท่ีท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในเร่ืองท่ีจะท าการส่ือสารมีความรู้ท่ีถูกตอ้ง รู้ลึก รู้ชดั
แจง้ รู้จริงในส่ิงท่ีตน ก าลงัส่ือสาร รวมทั้งตอ้งรู้กาลเทศะความเหมาะสม จนท าใหเ้กิดเป็นความเช่ือท่ี
ถูกตอ้งและมีทศันคติ ท่ีถูกตอ้งในการมองโลกตามความเป็นจริงวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ี ต่างตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั Mensumitchai (2017) สอดคลอ้งกบั Thachawanno (2015) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ครูมีลกัษณะและ
ทศันคติท่ีต่างกนัในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัไตรสิกขา โดยเสนอแนะวา่ควรมี 
การอบรมบุคลากรในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพุทธธรรมเพื่อใหค้รูมีทศันคติท่ีตรงกนั 
โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น ปัญหา คือ ในโรงเรียน
มีความเป็นแบบอยา่งท่ีดีแต่ขาดการประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัของสภาพการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ของครูและผูบ้ริหารโดยเสนอใหจ้ดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์อยา่งเป็น
กลัยาณมิตร ระหวา่งครู ผูบ้ริหาร นกัเรียนและชุมชน นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในผลการกระท า ความดี 
จากการจดักิจกรรมการพฒันา ศีล สมาธิและปัญญาของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ขอ้เสนอแนะให้
ส่งเสริมการ ฝึกสมาธิ เจริญปัญญาในชุมชนดว้ยนกัเรียนมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลผลิต คือ เห็น
ผลดีของการกระท าความดีของตน ซ่ึงปัญหา คือการด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ไตรสิกขายงัขาดความร่วมมือยา่งจริงจงัจากชุมชนเน่ืองจากผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจหลกัการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัไตรสิกขา ควรประสานความร่วมมือในการด าเนินงานจดัการเรียนรู้ตามหลกั
ไตรสิกขาอยา่งจริงจงัจากชุมชน และท าความเขา้ใจแก่ผูป้กครองในดา้นการด าเนินงานจดัการเรียนรู้
ตามหลกัไตรสิกขา Yanawitchayo (2012)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาวเิคราะห์ความเป็น
กลัยาณมิตรของพระสารีบุตรเถระ” ผลการวจิยัพบวา่ แนวคิดและหลกัการของกลัยาณมิตร คือ เป็นผู ้
ชกัน า เป็นผูดึ้งศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลออกมาแสดง ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณและโทษ บอกทางท่ีถูก 
ยกระดบัความคิดและความเขา้ใจต่อชีวิตท่ีต ่าข้ึนสู่ท่ี ๆ ควรจะเป็นแลว้พฒันาส่งเสริมใหดี้กวา่เดิม 
กลัยาณมิตร นอกจากหมายถึงบุคคลผูมี้น ้าใจดีงาม เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลประโยชน์ตนและผูอ่ื้นแลว้ยงั
รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ พฒันา ยกระดบัความคิดความอ่านความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ส่วนลกัษณะของกลัยาณมิตรใหพ้ิจารณาจากค าแนะน าสั่งสอนวา่ เป็นไปเพื่อเก้ือกูล
ประโยชน์ตนและผูอ่ื้น มีความเสมอตน้เสมอปลาย สอนเช่นไรประพฤติตนเช่นนั้น กลัยาณมิตรมี 2 
ประเภท คือ กลัยาณมิตรทางโลก และกลัยาณมิตรทางธรรม อน่ึง กลัยาณมิตรมีความส าคญัต่อ
ผลส าเร็จทั้งในระดบัเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด วธีิสังเกตวา่ผูท่ี้คบหา หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่
เป็นกลัยาณมิตรหรือไม่ใหส้ังเกตความเปล่ียนแปลงภายในจิตใจ หากคบบุคคลใดหรืออยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มใดแลว้อกุศลธรรมของตนเจริญยิง่ข้ึน กุศลธรรมเส่ือมไป บุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มเช่นน้ี
ไม่ควรคบไม่ควรอยูใ่กล ้Buachanat (2003) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การเปรียบเทียบหลกัค าสอนเร่ือง
กลัยาณมิตรกบัการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน” ผลการวจิยั

 
 

พบวา่ในพระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายมีหลกัค าสอน เร่ืองของกลัยาณมิตร คือ หมายถึง ผูท่ี้เก้ือกูล 
สนบัสนุน ส่งเสริมเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพฒันาชีวติ ไดแ้ก่ บิดามารดา ครูอุปัชฌาย ์เป็นตน้ เป็น
ผูส้นบัสนุนส่งเสริมสั่งสอน เป็นแบบอยา่งท่ีดีและช่วยให้คนอ่ืนเป็นคนดีดว้ย กลัยาณมิตรระดบัโล
กุตตระของฝ่ายเถรวาท ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระอรหนัตส์าวก เป็นตน้ เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
กระทัง่เขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดของศาสนาแต่ละนิกาย การบรรลุธรรมและในความส าคญัของ
กลัยาณมิตรในเถรวาท มีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานท่ีปฏิบติัตามแนวอริยมรรคมีองค ์8 และ
เป้าหมายในชีวติปัจจุบนัฝึกฝนพฒันาตนเองใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของมนุษยเ์อง
เท่านั้น ท่ีจะท าใหถึ้งการหลุดพน้และบรรลุธรรมได ้ปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เบิกบาน สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นรู้ และ ต่ืน 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนั
มาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.58 – 16.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุก
ตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่
ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีโคง้การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ีย
แบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก Mukdi (2016) ได้
วจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวทิยาส าหรับนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์ มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาพยาบาลในกลุ่ม
ทดลอง การควบคุมตนเองภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวา่ก่อนการ
เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ทั้งดา้นสติสัมปชญัญะ ดา้น หิริ โอตตปัปะ และดา้น
ขนัติโสรัจจะ และเม่ือติดตามผลในระยะ 2 เดือน พบวา่ คะแนนการควบคุมตนเองในนกัศึกษากลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียในภาพรวมคงเดิมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิผลและความคงทนของ ชุดกิจกรรม
นอกจากน้ีในการศึกษาพบวา่หลกัธรรมทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ
ท่ี 0.01 การวจิยัน้ีจึงสามารถสะทอ้นไดว้า่ รูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวทิยาท่ี 
ผูว้จิยัพฒันาข้ึนสามารถใชใ้นการพฒันาการควบคุมตนเองของนกัศึกษาพยาบาลได ้สอดคลอ้งกบั 
Chunhasawatfikul (2007: 93) กล่าวไวว้า่ “การต่ืนรู้” เป็นประสบการณ์ตอ้งประสบดว้ยเอง ตอ้งรู้เอง 
ประสบการณ์มีความส าคญัเพราะเป็นของจริงมนุษยบ์างคนเกิดประสบการณ์ คือเกิดความแจ่มแจง้ 
เบาเน้ือเบาตวั มีปีติสุขอยา่งลึกล ้า ซึมซ่านทัว่สรรพางคก์าย ประสบความงามทุกทิศทุกทาง เกิด
มิตรภาพอนัไพศาลต่อคนทั้งหมดและสรรพส่ิง ความมหศัจรรยใ์นตวัเอง เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ครูมีลกัษณะและ
ทศันคติท่ีต่างกนัในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัไตรสิกขา โดยเสนอแนะวา่ควรมี 
การอบรมบุคลากรในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพุทธธรรมเพื่อใหค้รูมีทศันคติท่ีตรงกนั 
โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น ปัญหา คือ ในโรงเรียน
มีความเป็นแบบอยา่งท่ีดีแต่ขาดการประสานสัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัของสภาพการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ของครูและผูบ้ริหารโดยเสนอใหจ้ดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์อยา่งเป็น
กลัยาณมิตร ระหวา่งครู ผูบ้ริหาร นกัเรียนและชุมชน นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในผลการกระท า ความดี 
จากการจดักิจกรรมการพฒันา ศีล สมาธิและปัญญาของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ขอ้เสนอแนะให้
ส่งเสริมการ ฝึกสมาธิ เจริญปัญญาในชุมชนดว้ยนกัเรียนมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลผลิต คือ เห็น
ผลดีของการกระท าความดีของตน ซ่ึงปัญหา คือการด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ไตรสิกขายงัขาดความร่วมมือยา่งจริงจงัจากชุมชนเน่ืองจากผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจหลกัการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัไตรสิกขา ควรประสานความร่วมมือในการด าเนินงานจดัการเรียนรู้ตามหลกั
ไตรสิกขาอยา่งจริงจงัจากชุมชน และท าความเขา้ใจแก่ผูป้กครองในดา้นการด าเนินงานจดัการเรียนรู้
ตามหลกัไตรสิกขา Yanawitchayo (2012)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาวเิคราะห์ความเป็น
กลัยาณมิตรของพระสารีบุตรเถระ” ผลการวจิยัพบวา่ แนวคิดและหลกัการของกลัยาณมิตร คือ เป็นผู ้
ชกัน า เป็นผูดึ้งศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลออกมาแสดง ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณและโทษ บอกทางท่ีถูก 
ยกระดบัความคิดและความเขา้ใจต่อชีวิตท่ีต ่าข้ึนสู่ท่ี ๆ ควรจะเป็นแลว้พฒันาส่งเสริมใหดี้กวา่เดิม 
กลัยาณมิตร นอกจากหมายถึงบุคคลผูมี้น ้าใจดีงาม เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลประโยชน์ตนและผูอ่ื้นแลว้ยงั
รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ พฒันา ยกระดบัความคิดความอ่านความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ส่วนลกัษณะของกลัยาณมิตรใหพ้ิจารณาจากค าแนะน าสั่งสอนวา่ เป็นไปเพื่อเก้ือกูล
ประโยชน์ตนและผูอ่ื้น มีความเสมอตน้เสมอปลาย สอนเช่นไรประพฤติตนเช่นนั้น กลัยาณมิตรมี 2 
ประเภท คือ กลัยาณมิตรทางโลก และกลัยาณมิตรทางธรรม อน่ึง กลัยาณมิตรมีความส าคญัต่อ
ผลส าเร็จทั้งในระดบัเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด วธีิสังเกตวา่ผูท่ี้คบหา หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่
เป็นกลัยาณมิตรหรือไม่ใหส้ังเกตความเปล่ียนแปลงภายในจิตใจ หากคบบุคคลใดหรืออยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มใดแลว้อกุศลธรรมของตนเจริญยิง่ข้ึน กุศลธรรมเส่ือมไป บุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มเช่นน้ี
ไม่ควรคบไม่ควรอยูใ่กล ้Buachanat (2003) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การเปรียบเทียบหลกัค าสอนเร่ือง
กลัยาณมิตรกบัการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน” ผลการวจิยั

 
 

พบวา่ในพระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายมีหลกัค าสอน เร่ืองของกลัยาณมิตร คือ หมายถึง ผูท่ี้เก้ือกูล 
สนบัสนุน ส่งเสริมเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการพฒันาชีวติ ไดแ้ก่ บิดามารดา ครูอุปัชฌาย ์เป็นตน้ เป็น
ผูส้นบัสนุนส่งเสริมสั่งสอน เป็นแบบอยา่งท่ีดีและช่วยให้คนอ่ืนเป็นคนดีดว้ย กลัยาณมิตรระดบัโล
กุตตระของฝ่ายเถรวาท ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระอรหนัตส์าวก เป็นตน้ เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
กระทัง่เขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดของศาสนาแต่ละนิกาย การบรรลุธรรมและในความส าคญัของ
กลัยาณมิตรในเถรวาท มีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานท่ีปฏิบติัตามแนวอริยมรรคมีองค ์8 และ
เป้าหมายในชีวติปัจจุบนัฝึกฝนพฒันาตนเองใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของมนุษยเ์อง
เท่านั้น ท่ีจะท าใหถึ้งการหลุดพน้และบรรลุธรรมได ้ปัจจยัดา้นการต่ืนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมการต่ืนรู้ 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เบิกบาน สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นรู้ และ ต่ืน 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรมีการกระจายไม่ต่างกนั
มาก โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.58 – 16.05 เม่ือพิจารณาค่าความเบ ้ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรทุก
ตวัมีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้า้ย (ค่าความเบเ้ป็นลบ) แสดงวา่ ขอ้มูลของตวัแปรทุกตวัสูงกวา่
ค่าเฉล่ีย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีโคง้การแจกแจงของขอ้มูลในลกัษณะเต้ีย
แบนกวา่โคง้ปกติ (ค่าความโด่งนอ้ยกวา่ ๐) แสดงวา่มีการกระจายของขอ้มูลมาก Mukdi (2016) ได้
วจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวทิยาส าหรับนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์ มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาพยาบาลในกลุ่ม
ทดลอง การควบคุมตนเองภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวา่ก่อนการ
เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ทั้งดา้นสติสัมปชญัญะ ดา้น หิริ โอตตปัปะ และดา้น
ขนัติโสรัจจะ และเม่ือติดตามผลในระยะ 2 เดือน พบวา่ คะแนนการควบคุมตนเองในนกัศึกษากลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียในภาพรวมคงเดิมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิผลและความคงทนของ ชุดกิจกรรม
นอกจากน้ีในการศึกษาพบวา่หลกัธรรมทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ
ท่ี 0.01 การวจิยัน้ีจึงสามารถสะทอ้นไดว้า่ รูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวทิยาท่ี 
ผูว้จิยัพฒันาข้ึนสามารถใชใ้นการพฒันาการควบคุมตนเองของนกัศึกษาพยาบาลได ้สอดคลอ้งกบั 
Chunhasawatfikul (2007: 93) กล่าวไวว้า่ “การต่ืนรู้” เป็นประสบการณ์ตอ้งประสบดว้ยเอง ตอ้งรู้เอง 
ประสบการณ์มีความส าคญัเพราะเป็นของจริงมนุษยบ์างคนเกิดประสบการณ์ คือเกิดความแจ่มแจง้ 
เบาเน้ือเบาตวั มีปีติสุขอยา่งลึกล ้า ซึมซ่านทัว่สรรพางคก์าย ประสบความงามทุกทิศทุกทาง เกิด
มิตรภาพอนัไพศาลต่อคนทั้งหมดและสรรพส่ิง ความมหศัจรรยใ์นตวัเอง เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
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จริง อาจเรียกวา่สภาวะอนัเป็นทิพย ์การต่ืนรู้ การเขา้ถึงส่ิงสูงสุด คือ ความจริง ความดี ความงาม การ
เขา้ถึงความวา่งจากตวัตน คือธรรมชาติอนัไม่ปรุงแต่ง ถา้จิตสงบ จะไปสัมผสัความจริงตาม
ธรรมชาติ เกิดการต่ืนรู้ คือ รู้ความจริง พระพุทธศาสนามองวา่ กระบวนทศัน์เพื่อการต่ืนรู้จิตท่ีรู้ต่ืน
คือกระบวนทศัน์แห่งการด าเนินชีวติอยา่งเก่งดีมีสุขนั้น ตอ้งด าเนินชีวิตอยา่งมีศิลปะ โดยเฉพาะ
ศิลปะในการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข เม่ือมนุษยเ์ราไดใ้คร่ครวญอยา่งสุขมุ รอบคอบ จน
เปล่ียนแปลงทศันะของตนท่ีมีต่อส่ิงอนั เป็นสัจธรรมแลว้ มนุษยน์ั้นไซร้ก็ก าลงัจะพลิกผนัโลกทั้ง
ใบ” และ Aueamareewong (2012) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “แบบจ าลองกระบวนการผดุบงัเกิดแห่งสังคม
ต่ืนรู้จากการกา้วขา้มของบุคคล : ศึกษากรณีประยงค ์รณรงคแ์ละชุมชนไมเ้รียง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช” การวจิยัน้ีไดค้น้พบและแสดงเป็นแบบจ าลอง “สังคมต่ืนรู้โมเดล” เพื่อใหเ้ห็นวา่ 
การกา้วขา้มของบุคคลน าไปสู่การผดุบงัเกิดแห่งสังคมต่ืนรู้ได ้โดยการประชุมกลุ่มบณัฑิตและ
กลัยาณมิตรในการคิดและท าอยา่งเป็นกุศลในเวทีของตนซ่ึงแตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่เป็นการท า
อยา่งต่อเน่ืองซ ้ าๆ และขยายผลทั้งดา้นเวลาและพื้นท่ีซ่ึงแสดงถึงความเพียรในการแกปั้ญหา การรู้ชดั
ในสถานการณ์และการรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงหรือผูว้จิยัเทียบเคียงกบัพุทธพจน์วา่ อาตาปี สมฺปชา
โน สติมา ส่วนการผดุบงัเกิดสังคมต่ืนรู้อาศยัการยกระดบัการรู้จกัตนเองของคนในชุมชนสู่
วฒันธรรมแห่งสติ (อปัปมาทะ) สังคมอุดมปัญญา (อโมหะ) เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน (อโลภะ) และ
การเมืองของความการุณย ์(อโทสะ) กล่าวโดยสรุป การกา้วขา้มของบุคคลน าไปสู่การผุดบงัเกิดแห่ง
สังคมต่ืนรู้ไดโ้ดยการเจริญความเพียร การรู้ชดัและการรู้เท่าทนัในระดบักลุ่มของตนเอง  

2. การอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัและขอ้จ ากดัในการวจิยั 
การเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัยในตอนน้ี  ผู ้วิจ ัยน า เสนอเป็น  3 ประเด็นตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
(1) การอภิปรายผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงคุณภาพเพื่อสร้างกรอบแนวคิด

ในการวจิยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดป้ระเด็นจาก 

การวเิคราะห์ คือ ตวัแปรท่ีมีกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยากลัยาณมิตรของครูในวถีิ
พุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) ทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวิทยา และตวัแปรทางจิตวทิยาร่วมสมยั 
แบ่งเป็นตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร 
คือ  

 
 

1) กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา 2) กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธและ ตวัแปร
ภายนอกแฝง 1 ตวัแปร คือ 3) การต่ืนรู้ ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 2 ตวัแปร คือ 1) 
ปัญญา คือ (1) ด าริชอบ (2) เห็นชอบ 2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ 3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เล้ียงชีพชอบ 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้ เป็นเพียงการคดัเลือกตวัแปรท่ีผูว้จิยัสนใจ และคิดวา่เป็นตวั
แปรท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น จะเห็นวา่ผูว้จิยัคดัเลือกตวัแปรเป็นภาพรวมกวา้งๆ ให้
ครอบคลุมทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยาร่วมสมยั เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ตั้งตน้
ก่อนท่ีจะศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

จากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการยอมรับทั้ง
ทางดา้นพุทธศาสนา และจิตวทิยาร่วมสมยั พบวา่มีตวัแปรทั้งดา้นพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยาร่วม
สมยัน่าสนใจท่ีมีอิทธิพลต่อการต่ืนรู้ดงัท่ีสรุปไวใ้นบทท่ี 4 ซ่ึงผูว้จิยัคดัเลือก ปรับปรุง และแกไ้ขจาก
ผลการวจิยัจนสามารถตรวจสอบยนืยนักรอบแนวคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้ ไดว้า่ ตวัแปรทั้งหมดท่ี
คดัเลือกมา คือ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธและการต่ืนรู้ แต่ตอ้งใหต้วัแปรแต่ละตวัแปรมีความ
ชดัเจนมากข้ึนโดยการเปล่ียนช่ือตวัแปรบางตวัแปร เพื่อให้สามารถสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัได้
ชดัเจนข้ึน นอกจากนั้นจากกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีสร้างไวใ้นตอนแรกไม่สามารถวิเคราะห์ใน
ภาพรวมทั้งหมดทีเดียวได ้ซ่ึงหากแยกวเิคราะห์บุคลิกภาพทีละดา้น ตอ้งปรับตวัแปรบุคลิกภาพแต่
ละดา้นออกเป็น ตวัแปรแฝงซ่ึงจะท าใหโ้มเดลน้ี มีตวัแปรแฝงมากและท าใหโ้มเดลมีความซบัซอ้น
เกินไป ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาบุคลิกภาพเพียงดา้นเดียว คือดา้นการมีจิตส านึก 

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าใหไ้ดโ้มเดลกรอบ 
แนวคิดการวจิยัท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นพุทธจิตวทิยา และจิตวทิยาร่วมสมยัจ านวน 2 โมเดล รวมทั้ง
ยงัมีความชดัเจนมากข้ึน คือภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอยา่งรู้ ต่ืน 
และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 1) รู้ คือมองเห็นความเปล่ียนแปลง มอง
เช่ือมโยง มีสติในการด าเนินชีวติคิดแยกแยะพิจารณาแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล รู้จกัมองแง่ดี สามารถ
แสวงหาความรู้ 2) ต่ืน คือ ควบคุมตนเองดา้นกาย วาจา ใจ เห็นใจผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ 3) เบิกบาน 
คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวติ สุขสงบทางใจในการจดัการปัญหาได ้เป็นตวัแปรส่งผา่นในแต่ละ
โมเดล นอกจากนั้นจากผลการวจิยัภาคสนามยงัท าใหส้ามารถก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร
แต่ละตวัไดช้ดัเจนข้ึนน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดง่้ายและมีคุณภาพมากข้ึนดว้ย 
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จริง อาจเรียกวา่สภาวะอนัเป็นทิพย ์การต่ืนรู้ การเขา้ถึงส่ิงสูงสุด คือ ความจริง ความดี ความงาม การ
เขา้ถึงความวา่งจากตวัตน คือธรรมชาติอนัไม่ปรุงแต่ง ถา้จิตสงบ จะไปสัมผสัความจริงตาม
ธรรมชาติ เกิดการต่ืนรู้ คือ รู้ความจริง พระพุทธศาสนามองวา่ กระบวนทศัน์เพื่อการต่ืนรู้จิตท่ีรู้ต่ืน
คือกระบวนทศัน์แห่งการด าเนินชีวติอยา่งเก่งดีมีสุขนั้น ตอ้งด าเนินชีวิตอยา่งมีศิลปะ โดยเฉพาะ
ศิลปะในการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข เม่ือมนุษยเ์ราไดใ้คร่ครวญอยา่งสุขมุ รอบคอบ จน
เปล่ียนแปลงทศันะของตนท่ีมีต่อส่ิงอนั เป็นสัจธรรมแลว้ มนุษยน์ั้นไซร้ก็ก าลงัจะพลิกผนัโลกทั้ง
ใบ” และ Aueamareewong (2012) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “แบบจ าลองกระบวนการผดุบงัเกิดแห่งสังคม
ต่ืนรู้จากการกา้วขา้มของบุคคล : ศึกษากรณีประยงค ์รณรงคแ์ละชุมชนไมเ้รียง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช” การวจิยัน้ีไดค้น้พบและแสดงเป็นแบบจ าลอง “สังคมต่ืนรู้โมเดล” เพื่อใหเ้ห็นวา่ 
การกา้วขา้มของบุคคลน าไปสู่การผดุบงัเกิดแห่งสังคมต่ืนรู้ได ้โดยการประชุมกลุ่มบณัฑิตและ
กลัยาณมิตรในการคิดและท าอยา่งเป็นกุศลในเวทีของตนซ่ึงแตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่เป็นการท า
อยา่งต่อเน่ืองซ ้ าๆ และขยายผลทั้งดา้นเวลาและพื้นท่ีซ่ึงแสดงถึงความเพียรในการแกปั้ญหา การรู้ชดั
ในสถานการณ์และการรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงหรือผูว้จิยัเทียบเคียงกบัพุทธพจน์วา่ อาตาปี สมฺปชา
โน สติมา ส่วนการผดุบงัเกิดสังคมต่ืนรู้อาศยัการยกระดบัการรู้จกัตนเองของคนในชุมชนสู่
วฒันธรรมแห่งสติ (อปัปมาทะ) สังคมอุดมปัญญา (อโมหะ) เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน (อโลภะ) และ
การเมืองของความการุณย ์(อโทสะ) กล่าวโดยสรุป การกา้วขา้มของบุคคลน าไปสู่การผุดบงัเกิดแห่ง
สังคมต่ืนรู้ไดโ้ดยการเจริญความเพียร การรู้ชดัและการรู้เท่าทนัในระดบักลุ่มของตนเอง  

2. การอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัและขอ้จ ากดัในการวจิยั 
การเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัยในตอนน้ี  ผู ้วิจ ัยน า เสนอเป็น  3 ประเด็นตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
(1) การอภิปรายผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงคุณภาพเพื่อสร้างกรอบแนวคิด

ในการวจิยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดป้ระเด็นจาก 

การวเิคราะห์ คือ ตวัแปรท่ีมีกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยากลัยาณมิตรของครูในวถีิ
พุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) ทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวิทยา และตวัแปรทางจิตวทิยาร่วมสมยั 
แบ่งเป็นตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร 
คือ  

 
 

1) กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา 2) กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธและ ตวัแปร
ภายนอกแฝง 1 ตวัแปร คือ 3) การต่ืนรู้ ตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 2 ตวัแปร คือ 1) 
ปัญญา คือ (1) ด าริชอบ (2) เห็นชอบ 2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ 3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เล้ียงชีพชอบ 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้ เป็นเพียงการคดัเลือกตวัแปรท่ีผูว้จิยัสนใจ และคิดวา่เป็นตวั
แปรท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น จะเห็นวา่ผูว้จิยัคดัเลือกตวัแปรเป็นภาพรวมกวา้งๆ ให้
ครอบคลุมทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยาร่วมสมยั เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ตั้งตน้
ก่อนท่ีจะศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

จากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการยอมรับทั้ง
ทางดา้นพุทธศาสนา และจิตวทิยาร่วมสมยั พบวา่มีตวัแปรทั้งดา้นพุทธจิตวทิยาและจิตวทิยาร่วม
สมยัน่าสนใจท่ีมีอิทธิพลต่อการต่ืนรู้ดงัท่ีสรุปไวใ้นบทท่ี 4 ซ่ึงผูว้จิยัคดัเลือก ปรับปรุง และแกไ้ขจาก
ผลการวจิยัจนสามารถตรวจสอบยนืยนักรอบแนวคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้ ไดว้า่ ตวัแปรทั้งหมดท่ี
คดัเลือกมา คือ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธและการต่ืนรู้ แต่ตอ้งใหต้วัแปรแต่ละตวัแปรมีความ
ชดัเจนมากข้ึนโดยการเปล่ียนช่ือตวัแปรบางตวัแปร เพื่อให้สามารถสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัได้
ชดัเจนข้ึน นอกจากนั้นจากกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีสร้างไวใ้นตอนแรกไม่สามารถวิเคราะห์ใน
ภาพรวมทั้งหมดทีเดียวได ้ซ่ึงหากแยกวเิคราะห์บุคลิกภาพทีละดา้น ตอ้งปรับตวัแปรบุคลิกภาพแต่
ละดา้นออกเป็น ตวัแปรแฝงซ่ึงจะท าใหโ้มเดลน้ี มีตวัแปรแฝงมากและท าใหโ้มเดลมีความซบัซอ้น
เกินไป ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาบุคลิกภาพเพียงดา้นเดียว คือดา้นการมีจิตส านึก 

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าใหไ้ดโ้มเดลกรอบ 
แนวคิดการวจิยัท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นพุทธจิตวทิยา และจิตวทิยาร่วมสมยัจ านวน 2 โมเดล รวมทั้ง
ยงัมีความชดัเจนมากข้ึน คือภาวะต่ืนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอยา่งรู้ ต่ืน 
และเบิกบาน โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 1) รู้ คือมองเห็นความเปล่ียนแปลง มอง
เช่ือมโยง มีสติในการด าเนินชีวติคิดแยกแยะพิจารณาแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล รู้จกัมองแง่ดี สามารถ
แสวงหาความรู้ 2) ต่ืน คือ ควบคุมตนเองดา้นกาย วาจา ใจ เห็นใจผูอ่ื้น ความรับผิดชอบ 3) เบิกบาน 
คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวติ สุขสงบทางใจในการจดัการปัญหาได ้เป็นตวัแปรส่งผา่นในแต่ละ
โมเดล นอกจากนั้นจากผลการวจิยัภาคสนามยงัท าใหส้ามารถก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร
แต่ละตวัไดช้ดัเจนข้ึนน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดง่้ายและมีคุณภาพมากข้ึนดว้ย 
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อยา่งไรก็ตาม จากการวจิยัดงักล่าวเป็นเพียงงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ียงัมิไดมี้การเสนอผลการตรวจสอบ
ดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ และการศึกษาวจิยัเพื่อใหไ้ดข้นาดอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มของตวัแปรท่ีมกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา กลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) ดงัท่ีผูว้จิยัไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 อนัเป็นการ
วจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพตามหลกัการวจิยัแบบผสมวธีิซ่ึงผูว้จิยั
ไดอ้ภิปรายผลการวจิยัในส่วนของผลการวิจยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณในประเด็นต่อไป 

(2) การอภิปรายผลการวิจยัจากผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาท่ีมีกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) เป็นตวัแปรส่งผา่น 

ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาท่ี สรุปไดเ้ป็นระบวนการ
พฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยา ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการ
ต่ืนรู้  เป็นตวัแปรส่งผา่น ตวัแปรในแต่ละโมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ย โมเดลท่ี 1 ตวัแปรแฝง 3 
ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้
14 ตวัแปร โมเดลท่ี 2 ตวัแปรแฝง 6 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 3 ตวัแปร ตวัแปรภายนอก
แฝง 3 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้22 ตวัแปร 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัเบ้ืองตน้ และ
ขั้นตอนท่ีสองเป็นการใชว้ธีิการเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 รูป/คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวัแปรต่างๆ ท่ีไดม้าจากขั้นตอนแรก 
และเพื่อคดัเลือกตวัแปรส่งผา่นท่ีเหมาะสมดว้ย ดงันั้น กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีจึงมีความ
แตกต่างจากกรอบแนวคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้ตรงท่ีมีการเปล่ียนช่ือของตวัแปรต่างๆ ใหมี้ความ
ชดัเจนมากข้ึนอีกทั้งยงัคดัเลือกตวัแปรบุคลิกภาพน ามาศึกษาเชิงปริมาณเพียงดา้นเดียวเท่านั้น คือ
ดา้นการมีจิตส านึก และยงัเพิ่มการวเิคราะห์ดว้ยวธีิเชิงปริมาณเป็น 2 โมเดลดว้ยกนั โดยแต่ละโมเดล
มีความแตกต่างตรงตวัแปรส่งผา่นท่ีเป็นเจตคติต่อกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตาม
หลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวิถีพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตวั
แปรส่งผา่น โดยไม่ไดน้ าขอ้คน้พบอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเปล่ียนแปลงตวัแปรใน
กรอบแนวคิดการวจิยัเบ้ืองตน้ ท่ีออกแบบเช่นน้ีเน่ืองมาจากขอ้จากดัในดา้นความซบัซอ้นของโมเดล

 
 

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ท่ีไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป แต่ตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมี
หลากหลาย เน่ืองมาจากเร่ืองของความสุขในความรักเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งกวา้ง มีตวัแปรท่ีมี
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตวัแปรส่งผา่นจ านวนมากจนไม่สามารถน ามาศึกษาใน
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพียงคร้ังเดียว การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงเป็นเพียงโมเดลหน่ึงของ
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้  เป็นตวัแปรส่งผา่นเท่านั้น ถึงแมว้า่ผูว้จิยัจะมิไดน้ าขอ้คน้พบ
จากวธีิเชิงคุณภาพ มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีในการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั แต่ผูว้จิยัก็ไดใ้ช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในการน ามาปรับเปล่ียนตวัแปรดงัท่ีกล่าวมา และยงัน ามาใชใ้นการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรแต่ละตวัแปรใหช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การสร้างขอ้ค าถามท่ี
ชดัเจนตรงประเด็น อนัจะน ามาซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

(3) การอภิปรายผลการวิจยัจากความตรงของโมเดลด้วยการหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ี
พฒันาข้ึน ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล ทั้ง 2 โมเดล 

ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือการตรวจสอบความตรงโมเดล พบวา่โมเดลกระบวน
การพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวิถี
พุทธ และตัวแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตัวแปรส่งผ่านทั้ ง 2 โมเดล สามารถอธิบายทีละโมเดลได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่นมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 ส่วนการต่ืนรู้ 
(TUV) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.50 แสดงวา่ ตวัแปรภายในโมเดล คือ 
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  และ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั แต่ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากกลัยาณมิตรของครูในวถีิ
พุทธ (FRI) 
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อยา่งไรก็ตาม จากการวจิยัดงักล่าวเป็นเพียงงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ียงัมิไดมี้การเสนอผลการตรวจสอบ
ดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ และการศึกษาวจิยัเพื่อใหไ้ดข้นาดอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มของตวัแปรท่ีมกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา กลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) ดงัท่ีผูว้จิยัไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 อนัเป็นการ
วจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพตามหลกัการวจิยัแบบผสมวธีิซ่ึงผูว้จิยั
ไดอ้ภิปรายผลการวจิยัในส่วนของผลการวิจยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณในประเด็นต่อไป 

(2) การอภิปรายผลการวิจยัจากผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาท่ีมีกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) และ การต่ืนรู้ (TUV) เป็นตวัแปรส่งผา่น 

ผลการพฒันาโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาท่ี สรุปไดเ้ป็นระบวนการ
พฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยา ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการ
ต่ืนรู้  เป็นตวัแปรส่งผา่น ตวัแปรในแต่ละโมเดลท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ย โมเดลท่ี 1 ตวัแปรแฝง 3 
ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้
14 ตวัแปร โมเดลท่ี 2 ตวัแปรแฝง 6 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 3 ตวัแปร ตวัแปรภายนอก
แฝง 3 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้22 ตวัแปร 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัเบ้ืองตน้ และ
ขั้นตอนท่ีสองเป็นการใชว้ธีิการเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 รูป/คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวัแปรต่างๆ ท่ีไดม้าจากขั้นตอนแรก 
และเพื่อคดัเลือกตวัแปรส่งผา่นท่ีเหมาะสมดว้ย ดงันั้น กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีจึงมีความ
แตกต่างจากกรอบแนวคิดในการวจิยัเบ้ืองตน้ตรงท่ีมีการเปล่ียนช่ือของตวัแปรต่างๆ ใหมี้ความ
ชดัเจนมากข้ึนอีกทั้งยงัคดัเลือกตวัแปรบุคลิกภาพน ามาศึกษาเชิงปริมาณเพียงดา้นเดียวเท่านั้น คือ
ดา้นการมีจิตส านึก และยงัเพิ่มการวเิคราะห์ดว้ยวธีิเชิงปริมาณเป็น 2 โมเดลดว้ยกนั โดยแต่ละโมเดล
มีความแตกต่างตรงตวัแปรส่งผา่นท่ีเป็นเจตคติต่อกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตาม
หลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวิถีพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตวั
แปรส่งผา่น โดยไม่ไดน้ าขอ้คน้พบอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเปล่ียนแปลงตวัแปรใน
กรอบแนวคิดการวจิยัเบ้ืองตน้ ท่ีออกแบบเช่นน้ีเน่ืองมาจากขอ้จากดัในดา้นความซบัซอ้นของโมเดล

 
 

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ท่ีไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป แต่ตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมี
หลากหลาย เน่ืองมาจากเร่ืองของความสุขในความรักเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งกวา้ง มีตวัแปรท่ีมี
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตวัแปรส่งผา่นจ านวนมากจนไม่สามารถน ามาศึกษาใน
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพียงคร้ังเดียว การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงเป็นเพียงโมเดลหน่ึงของ
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของ
ครูในวถีิพุทธ และตวัแปรแฝงการต่ืนรู้  เป็นตวัแปรส่งผา่นเท่านั้น ถึงแมว้า่ผูว้จิยัจะมิไดน้ าขอ้คน้พบ
จากวธีิเชิงคุณภาพ มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีในการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั แต่ผูว้จิยัก็ไดใ้ช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในการน ามาปรับเปล่ียนตวัแปรดงัท่ีกล่าวมา และยงัน ามาใชใ้นการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรแต่ละตวัแปรใหช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การสร้างขอ้ค าถามท่ี
ชดัเจนตรงประเด็น อนัจะน ามาซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

(3) การอภิปรายผลการวิจยัจากความตรงของโมเดลด้วยการหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ี
พฒันาข้ึน ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรในโมเดล ทั้ง 2 โมเดล 

ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือการตรวจสอบความตรงโมเดล พบวา่โมเดลกระบวน
การพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาตามหลกัศีล สมาธิ ปัญญา และ ตวัแปรกลัยาณมิตรของครูในวิถี
พุทธ และตัวแปรแฝงการต่ืนรู้ เป็นตัวแปรส่งผ่านทั้ ง 2 โมเดล สามารถอธิบายทีละโมเดลได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่นมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 ส่วนการต่ืนรู้ 
(TUV) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.50 แสดงวา่ ตวัแปรภายในโมเดล คือ 
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  และ กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (DEV)  โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั แต่ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากกลัยาณมิตรของครูในวถีิ
พุทธ (FRI) 



588 ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561รมยสาร  
 

2) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่นมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ทุกตวัมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 
และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกยอ่ง (O) โดยมี
ขนาดความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เท่ากบั 0.74 แสดงวา่ เม่ือครูในวถีิพุทธมี
ความน่าเคารพมากข้ึน ความน่ายกยอ่งจะเพิ่มข้ึนดว้ย และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกรองลงมา
คือ ครูวถีิพุทธท่ีมีการอดทนฟังถอ้ยค า (P) และการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) โดยมีขนาดความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เท่ากบั 0.73 แสดงวา่ ครูวถีิพุทธมีการอดทนฟังถอ้ยค า สูงข้ึน
การเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) ก็สูงข้ึนดว้ย 

 
สรุปผล 
  1) ผลการวเิคราะห์เชิงเอกสาร พบตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อ
การต่ืนรู้ทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและตวัแปรทางจิตวทิยาร่วมสมยั ประกอบดว้ย (1) 
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (2) กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธ (3) ภาวะ
ต่ืนรู้  
 2) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดก้รอบแนวคิดในการวจิยัส าหรับโมเดลเชิงสาเหตุ 
จ านวน 2 โมเดล โมเดลท่ี1 คือกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมี
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวั
แปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) รู้ (2) ต่ืน (3) เบิกบาน และ
กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) น่ารัก (2) น่า
เคารพ (3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่
แนะน าทางเส่ือมเสีย ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกตได ้7 ตวั คือ (1) รู้จกัตนเอง (2) รู้คุณค่า (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริง
ของตน (4) การน าไปใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนัอยา่งเต็มศกัยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ(7)ปัญญา 
โมเดลท่ี 2 คือกระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขาเป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวั

 
 

แปร ไดแ้ก่ ภาวะต่ืนรู้มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) รู้ (2) ต่ืน (3) เบิกบาน และการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัแปรส่งผา่น มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกยอ่ง  (4) เป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย ตวัแปร
ภายนอกแฝง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกต
ได ้4 ตวั คือ (1) รู้จกัตนเอง (2) รู้คุณค่าของตน (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตน (4) การน าไปใชใ้นการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้ง 2 โมเดล ดงัน้ี 
 1. โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวัแปรกลัยาณมิตร
ของครูในวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 38.75 องศาอิสระเท่ากบั 51 และค่าความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากบั .09 ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98  ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากบั 0.00 อธิบายความแปรปรวนของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70 และ 0.01 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 2.โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัส่งผา่น ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 18.97 องศาอิสระเท่ากบั 20 และค่าความน่าจะเป็น 
(p) เท่ากบั 0.52 ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 
0.00 อธิบายความแปรปรวนของการพฒันาตนตามหลกัไตรสิกขา (TRI) ไดร้้อยละ 94.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 76.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.01 และ0.97 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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2) โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีกลัยาณมิตรของครู
ในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่นมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ ทุกตวัมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 
และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกยอ่ง (O) โดยมี
ขนาดความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เท่ากบั 0.74 แสดงวา่ เม่ือครูในวถีิพุทธมี
ความน่าเคารพมากข้ึน ความน่ายกยอ่งจะเพิ่มข้ึนดว้ย และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกรองลงมา
คือ ครูวถีิพุทธท่ีมีการอดทนฟังถอ้ยค า (P) และการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) โดยมีขนาดความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เท่ากบั 0.73 แสดงวา่ ครูวถีิพุทธมีการอดทนฟังถอ้ยค า สูงข้ึน
การเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (Q) ก็สูงข้ึนดว้ย 

 
สรุปผล 
  1) ผลการวเิคราะห์เชิงเอกสาร พบตวัแปรกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อ
การต่ืนรู้ทั้งตวัแปรทางพุทธจิตวทิยาและตวัแปรทางจิตวทิยาร่วมสมยั ประกอบดว้ย (1) 
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา (2) กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธ (3) ภาวะ
ต่ืนรู้  
 2) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดก้รอบแนวคิดในการวจิยัส าหรับโมเดลเชิงสาเหตุ 
จ านวน 2 โมเดล โมเดลท่ี1 คือกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมี
กลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวั
แปรภายในแฝง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) รู้ (2) ต่ืน (3) เบิกบาน และ
กลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) น่ารัก (2) น่า
เคารพ (3) น่ายกยอ่ง (4) เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่
แนะน าทางเส่ือมเสีย ตวัแปรภายนอกแฝง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธ
จิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกตได ้7 ตวั คือ (1) รู้จกัตนเอง (2) รู้คุณค่า (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริง
ของตน (4) การน าไปใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนัอยา่งเต็มศกัยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ(7)ปัญญา 
โมเดลท่ี 2 คือกระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้โดยมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขาเป็นตวัแปรส่งผา่น ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรภายในแฝง 2 ตวั

 
 

แปร ไดแ้ก่ ภาวะต่ืนรู้มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) รู้ (2) ต่ืน (3) เบิกบาน และการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัแปรส่งผา่น มีตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกยอ่ง  (4) เป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี (5) อดทนฟังถอ้ยค า (6) อธิบายเร่ืองซบัซอ้นได ้(7) ไม่แนะน าทางเส่ือมเสีย ตวัแปร
ภายนอกแฝง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ มีตวัแปรสังเกต
ได ้4 ตวั คือ (1) รู้จกัตนเอง (2) รู้คุณค่าของตน (3) รู้ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตน (4) การน าไปใชใ้นการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้ง 2 โมเดล ดงัน้ี 
 1. โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ ท่ีมีตวัแปรกลัยาณมิตร
ของครูในวถีิพุทธเป็นตวัแปรส่งผา่น ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 38.75 องศาอิสระเท่ากบั 51 และค่าความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากบั .09 ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98  ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากบั 0.00 อธิบายความแปรปรวนของกลัยาณมิตรของครูในวถีิพุทธ (FRI) ไดร้้อยละ 18.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 50.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70 และ 0.01 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 2.โมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ท่ีมีการพฒันาตนตามหลกั
ไตรสิกขา เป็นตวัส่งผา่น ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 18.97 องศาอิสระเท่ากบั 20 และค่าความน่าจะเป็น 
(p) เท่ากบั 0.52 ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 
0.00 อธิบายความแปรปรวนของการพฒันาตนตามหลกัไตรสิกขา (TRI) ไดร้้อยละ 94.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการต่ืนรู้ (TUV) ไดร้้อยละ 76.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มท่ี
ส่งผลต่อการต่ืนรู้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.01 และ0.97 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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ข้อเสนอแนะ                  
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปปรับใช ้
 จากผลการวิจยักระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการต่ืนรู้ไดข้อ้เสนอแนะ                  
ในการน าผลการศึกษาไปปรับใช ้ดงัน้ี 

1) น ากระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยา ไปปรับใชใ้นการพฒันาตนนกัเรียน
ในโรงเรียนวถีิพุทธ นกัเรียนในโรงเรียนปกติทัว่ไปท่ีไม่ใช่โรงเรียนวถีิพุทธ โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนท่ีอยูใ่นการดูแลขององกรปกครองส่วนทอ้งถ่ินครอบครัว ชุมชนโดยการใชก้ระบวนรู้จกั
ตวัเอง ดงันั้นตอ้งมีกลัยาณมิตรของครูในโรงเรียนวถีิพุทธ เป็นตวัแปรส่งผา่นมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนต่อไป 

2) การน ารูปแบบโมเดลกระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้น้ี
สามารถน าไปปรับใชใ้นการพฒันาองคก์ร บริษทั  และสามารถน าไปเป็นตน้แบบการพฒันาตน ตาม
หลกัพุทธจิตวทิยาเพื่อการต่ืนรู้ โดยเฉพาะดา้นการต่ืนรู้ คือรู้  ต่ืน เบิกบาน เพื่อสร้างเสริมการจดัการ
ปัญหาในองคก์รต่อไป 

2.ขอ้เสนอแนะในการท าดุษฎีนิพนธ์คร้ังต่อไป 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท าดุษฎีนิพนธ์คร้ังต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และ

การพฒันาการศึกษาต่อไป 
1) ควรศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์เร่ืองรูปแบบการพฒันาตนตามหลกัพุทธธรรมเพื่อการต่ืนรู้ 

โดยใช้หลกัธรรม เช่น อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 อินทรีย ์5  พละ 5 สัปปุริสธรรม 4 อริยมรรคมีองค์ 8 
ไตรสิกขา สติปัฎฐาน 4 และหลกัจิตวิทยาตะวนัตกแบบบูรณาการ เป็นตน้ มาพฒันาเป็นรูปแบบ
กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาและอธิบายให้ครอบคลุมหรือเปรียบเทียบกบัรูปแบบ
กระบวนการพฒันาตนของนกัจิตวทิยาตะวนัตก 

2) ควรศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์เร่ืองรูปแบบการปรับอินทรียต์ามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ต่ืนรู้ โดยมีหลกัพุทธธรรม เช่น อินทรีย ์5 พละ 5 ไตรสิกขา สติปัฎฐาน 4 ไตรสิกขา โพชฌงค ์7 บูรณ
การกบัจิตวทิยาตะวนัตก 

3) กระบวนการพฒันาตนตามหลกัพุทธจิตวิทยาเพื่อการต่ืนรู้ โดยมีหลกัพุทธธรรม เช่น 
หลกัทิศหกเก่ียวกบับิดามารดา บูรณการกบัจิตวทิยาตะวนัตก โดยพฒันาเป็นคู่มือรูปแบบกิจกรรมใน
การพฒันาตน 
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ดว้ยเหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ีแลว้ เกิดความรู้สึกวา่ประทบัใจในมุมมองของการถ่ายทอด
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ในบางบทมีการวพิากษต์วัอยา่งพร้อมเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ โดยผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีมีเจตนาท่ีจะช่วย
ใหผู้อ่้านมีความรู้ ความเขา้ใจ และรู้จกัเทคนิควธีิการคิดตามแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นการคิดแบบอิจฉริยะ
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โดยมี “สติ” เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหพ้ลงัความคิดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพราะสติจะช่วยกรองความคิด
ท่ีฟุ้งซ่าน ความคิดท่ีไร้สาระออกไป ขอ้ส าคญัจะตอ้งฝึกสติใหส้ามารถควบคุมความคิดท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งเฉียบคมพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัใหป้ระสบความส าคญัต่อการด าเนินชีวติได ้
 หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีร้อยเรียงโดยใชส้ านวนภาษาอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้ายเหมาะ 
ส าหรับทุกคนท่ีสนใจดา้นน้ีเพราะผูเ้ขียนไดเ้ขียนอยา่งกระชบั ชดัเจน อ่านไดใ้จความ เขา้ใจง่าย  
มีการน าเสนอเน้ือหาอยา่งเป็นระบบเหมือนกนัทุกบทโดยเร่ิมจากการเกร่ินน า อธิบายเน้ือหาพร้อม
ยกตวัอยา่ง สรุปประเด็น เน้ือหาจะเนน้เร่ืองของการคิดท่ีเป็นส่ิงส าคญัใหป้ระสบความส าเร็จมี
วธีิการคิดแบบอจัฉริยะ 9 แบบ โดยการรวบรวมมาจากส่วนหน่ึงของผูป้ระสบความส าเร็จของ
บรรดาอจัฉริยะดา้นต่าง ๆ ทัว่โลก ทั้งดา้นวทิยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม กีฬา การเมือง 
การปกครอง เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงแนวทางการปฏิบติัท่ียกมาเป็นตวัอยา่งไวด้ว้ย ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่หนงัสือเล่มน้ีเนน้ย  ้าคุณค่าใหเ้กิดการปฏิบติัทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพท่ีจะช่วยใหเ้กิดการ
พฒันากระบวนการคิดท่ีหลายรูปแบบในการประยกุตใ์ชก้บัการท างานและชีวติความเป็นอยูข่อง
ตนเอง 
 หนงัสือ คิดแบบอัจฉริยะ เล่มน้ี เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานทุกสาขาวชิาชีพทั้งผูบ้ริหารองคก์รใหมี้ระบบและเทคนิควธีิการคิด
ในการวางแผนการบริหารองคก์ร มีการจดัระบบระเบียบความคิดใหเ้กิดประโยชน์ ให้เป็นความคิด
สร้างสรรค ์และท าใหชี้วิตประสบความส าเร็จไดต้ามความคาดหวงัไว  ้
 สาระส าคญัหนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยกระบวนการคิด 9 แบบ ดงัน้ี 
 บทท่ี 1 คิดนอกกรอบ อธิบายถึงวธีิการคิดท่ีฉีกแนวออกจากการคิดแบบเดิม ๆ ท่ีคนทัว่ไป
คิดกนั มีทั้งตวัอยา่งการคิดแบบต่าง ๆ ทดสอบความสามารถในการคิดนอกกรอบของผูอ่้านและบอก
ถึงอุปสรรคของการคิดนอกกรอบ ซ่ึงเป็นการท าอะไรใหม่ ๆ นอกเหนือจากส่ิงท่ีท าแบบเดิม ๆ อาจ
เป็นการถ่ายทอดความคิดของบุคคลหน่ึงมาสู่อีกบุคคลหน่ึงท าใหแ้ปลกใหม่กวา่เดิมและดีกวา่เดิม 
การคิดนอกกรอบอาจจะประสบปัญหา แต่เราตอ้งทดลองเรียนรู้และพยายามท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่
เหมือนใครเพื่อความโดดเด่นส าหรับงานท่ีเราคิดนอกกรอบ 
 บทท่ี 2 คิดเป็นเจา้ภาพ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเป็นภาพระหวา่งคนกบัสัตว ์ 
การวางแผนโดยใชภ้าพ การฝึกใชก้ าลงัสติเก็บรายละเอียดภาพ และการอธิบายใหค้นอ่ืน ๆ เห็นภาพ
ในใจ เป็นคิดเป็นภาพเรียกอีกอยา่งวา่จินตนาการ มโนภาพ มโนคติ ภาพลกัษณ์ วสิัยทศัน์ ทศันคติ

 
 

และมองการณ์ไกลส่ิงเหล่าน้ีเป็นการคิดเป็นภาพ ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในหลากหลายอาชีพและเพื่อ
ความส าเร็จท่ีแตกต่างกนั 
 บทท่ี 3 คิดเช่ือมโยง หรือคิดแบบสัมพนัธ์ เช่น การคิดเป็นแผนภาพ (Mind Mapping) การ
แปลงขอ้มูลเป็นภาพ การเปรียบเทียบ การใชค้  ายอ่ การเลียนแบบ เป็นความคิดเช่ือมโยงท่ีท าใหเ้กิด
ปัญญา ซ่ึงทางพุทธศาสนา รียกวา่ ปฏิสัมภิทา 4 คือการมองส่ิงหน่ึงท่ีสามารถจะขยายผล อนัจะ
น าไปสู่อีกส่ิงหน่ึงเพื่อดูความสัมพนัธ์กนัเป็นแผนภาพ 
 บทท่ี 4 คิดยอ้นกลบั กล่าวถึงวธีิคิดยอ้นจากผลมาหาเหตุ มีการยกตวัอยา่งวธีิมากมาย ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ท าไมคนอจัฉริยะจึงคิดแบบน้ี เป็นการคิดยอ้นกลบัคือการคิดจากใหญ่ไปหายอ่ย
โดยมีค าถามท าใหเ้กิดการคิดยอ้นกลบั  How, Where, What, Why, When, Who เช่น พระพุทธเจา้
มองเห็นทุกขจึ์งคิดหาหนทางแห่งการดบัทุกข ์เป็นตน้ 
 บทท่ี 5 คิดสร้างสรรค ์กล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งไอเดียกบัไอคิว และการใชส้มองซีก
ขวาซ่ึงเป็นส่วนท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละมีแบบทดสอบการใชส้มองไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงการคิด
สร้างสรรคโ์ลกเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุเทคโนโลยแีละการส่ือสารอยา่งเตม็ตวัในยคุศตวรรษท่ี 21 จาก
การเคยคิดแบบท่องจ าหรือคิดแบบยอ่ยตอ้งเปล่ียนมาเป็นการคิดแบบองคร์วมและการคิดแบบเขา้ใจ
แทนเพราะการคิดสร้างสรรคน์ าไปสู่ความส าเร็จ เช่นไอเดียกบัไอคิว  ซ่ึงไอเดียสูงจะประสบ
ความส าเร็จแต่ก็ไม่แน่เสมอไป ส่วนไอคิวก็ประสบความส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนั คนมีไอคิวจะท างาน
ดว้ยสมองซีกซา้ย คนมีไอเดียจะใชส้มองซีกขวาเม่ือมีไอเดียก็ลงมือกระท าเกิดภาพในจินตนาการ
ออกมาเป็นรูปธรรม ถา้ไอเดียหยดุคิด งานจะหยดุชะงกั ดงันั้นไอเดียกบัไอคิวควรจะท างานควบคู่กนั 
 บทท่ี 6 คิดล่วงหนา้ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน และ
แบบทดสอบใหว้เิคราะห์ตวัเองถึงแผนการในอนาคต ซ่ึงการคิดล่วงหนา้ถึงอนาคตสามารถท าให้
ร ่ ารวยไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งแยง่กบัใคร แต่ตอ้งฝึกคิดล่วงหนา้ไวเ้ร่ือย ๆ เร่ิมจากคิดวา่พรุ่งน้ีจะ
ท าอะไรไปไหนพบใครบา้งจนไปถึงเดือนหนา้ ปีหนา้ ชีวิตจะเป็นอยา่งไร เรียนอะไร ท างานท่ีไหน 
เช่น การซ้ือท่ีดิน บางคนซ้ือท่ีดินในชนบทเพื่อเก็งก าไรไวอี้ก 10 ถึง 20 ปีขา้งหนา้ ดงันั้นผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ ลว้นมีความคิดล่วงหนา้คาดการณ์ในอนาคตทั้งส้ิน 
 บทท่ี 7 คิดวเิคราะห์ กล่าวถึงเทคนิคการวเิคราะห์แบบต่าง ๆ และแบบทดสอบความสามารถ
ใน 
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โดยมี “สติ” เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหพ้ลงัความคิดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพราะสติจะช่วยกรองความคิด
ท่ีฟุ้งซ่าน ความคิดท่ีไร้สาระออกไป ขอ้ส าคญัจะตอ้งฝึกสติใหส้ามารถควบคุมความคิดท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งเฉียบคมพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัใหป้ระสบความส าคญัต่อการด าเนินชีวติได ้
 หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีร้อยเรียงโดยใชส้ านวนภาษาอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้ายเหมาะ 
ส าหรับทุกคนท่ีสนใจดา้นน้ีเพราะผูเ้ขียนไดเ้ขียนอยา่งกระชบั ชดัเจน อ่านไดใ้จความ เขา้ใจง่าย  
มีการน าเสนอเน้ือหาอยา่งเป็นระบบเหมือนกนัทุกบทโดยเร่ิมจากการเกร่ินน า อธิบายเน้ือหาพร้อม
ยกตวัอยา่ง สรุปประเด็น เน้ือหาจะเนน้เร่ืองของการคิดท่ีเป็นส่ิงส าคญัใหป้ระสบความส าเร็จมี
วธีิการคิดแบบอจัฉริยะ 9 แบบ โดยการรวบรวมมาจากส่วนหน่ึงของผูป้ระสบความส าเร็จของ
บรรดาอจัฉริยะดา้นต่าง ๆ ทัว่โลก ทั้งดา้นวทิยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม กีฬา การเมือง 
การปกครอง เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงแนวทางการปฏิบติัท่ียกมาเป็นตวัอยา่งไวด้ว้ย ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่หนงัสือเล่มน้ีเนน้ย  ้าคุณค่าใหเ้กิดการปฏิบติัทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพท่ีจะช่วยใหเ้กิดการ
พฒันากระบวนการคิดท่ีหลายรูปแบบในการประยกุตใ์ชก้บัการท างานและชีวติความเป็นอยูข่อง
ตนเอง 
 หนงัสือ คิดแบบอัจฉริยะ เล่มน้ี เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานทุกสาขาวชิาชีพทั้งผูบ้ริหารองคก์รใหมี้ระบบและเทคนิควธีิการคิด
ในการวางแผนการบริหารองคก์ร มีการจดัระบบระเบียบความคิดใหเ้กิดประโยชน์ ให้เป็นความคิด
สร้างสรรค ์และท าใหชี้วิตประสบความส าเร็จไดต้ามความคาดหวงัไว  ้
 สาระส าคญัหนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยกระบวนการคิด 9 แบบ ดงัน้ี 
 บทท่ี 1 คิดนอกกรอบ อธิบายถึงวธีิการคิดท่ีฉีกแนวออกจากการคิดแบบเดิม ๆ ท่ีคนทัว่ไป
คิดกนั มีทั้งตวัอยา่งการคิดแบบต่าง ๆ ทดสอบความสามารถในการคิดนอกกรอบของผูอ่้านและบอก
ถึงอุปสรรคของการคิดนอกกรอบ ซ่ึงเป็นการท าอะไรใหม่ ๆ นอกเหนือจากส่ิงท่ีท าแบบเดิม ๆ อาจ
เป็นการถ่ายทอดความคิดของบุคคลหน่ึงมาสู่อีกบุคคลหน่ึงท าใหแ้ปลกใหม่กวา่เดิมและดีกวา่เดิม 
การคิดนอกกรอบอาจจะประสบปัญหา แต่เราตอ้งทดลองเรียนรู้และพยายามท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่
เหมือนใครเพื่อความโดดเด่นส าหรับงานท่ีเราคิดนอกกรอบ 
 บทท่ี 2 คิดเป็นเจา้ภาพ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเป็นภาพระหวา่งคนกบัสัตว ์ 
การวางแผนโดยใชภ้าพ การฝึกใชก้ าลงัสติเก็บรายละเอียดภาพ และการอธิบายใหค้นอ่ืน ๆ เห็นภาพ
ในใจ เป็นคิดเป็นภาพเรียกอีกอยา่งวา่จินตนาการ มโนภาพ มโนคติ ภาพลกัษณ์ วสิัยทศัน์ ทศันคติ

 
 

และมองการณ์ไกลส่ิงเหล่าน้ีเป็นการคิดเป็นภาพ ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในหลากหลายอาชีพและเพื่อ
ความส าเร็จท่ีแตกต่างกนั 
 บทท่ี 3 คิดเช่ือมโยง หรือคิดแบบสัมพนัธ์ เช่น การคิดเป็นแผนภาพ (Mind Mapping) การ
แปลงขอ้มูลเป็นภาพ การเปรียบเทียบ การใชค้  ายอ่ การเลียนแบบ เป็นความคิดเช่ือมโยงท่ีท าใหเ้กิด
ปัญญา ซ่ึงทางพุทธศาสนา รียกวา่ ปฏิสัมภิทา 4 คือการมองส่ิงหน่ึงท่ีสามารถจะขยายผล อนัจะ
น าไปสู่อีกส่ิงหน่ึงเพื่อดูความสัมพนัธ์กนัเป็นแผนภาพ 
 บทท่ี 4 คิดยอ้นกลบั กล่าวถึงวธีิคิดยอ้นจากผลมาหาเหตุ มีการยกตวัอยา่งวธีิมากมาย ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ท าไมคนอจัฉริยะจึงคิดแบบน้ี เป็นการคิดยอ้นกลบัคือการคิดจากใหญ่ไปหายอ่ย
โดยมีค าถามท าใหเ้กิดการคิดยอ้นกลบั  How, Where, What, Why, When, Who เช่น พระพุทธเจา้
มองเห็นทุกขจึ์งคิดหาหนทางแห่งการดบัทุกข ์เป็นตน้ 
 บทท่ี 5 คิดสร้างสรรค ์กล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งไอเดียกบัไอคิว และการใชส้มองซีก
ขวาซ่ึงเป็นส่วนท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละมีแบบทดสอบการใชส้มองไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงการคิด
สร้างสรรคโ์ลกเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุเทคโนโลยแีละการส่ือสารอยา่งเตม็ตวัในยคุศตวรรษท่ี 21 จาก
การเคยคิดแบบท่องจ าหรือคิดแบบยอ่ยตอ้งเปล่ียนมาเป็นการคิดแบบองคร์วมและการคิดแบบเขา้ใจ
แทนเพราะการคิดสร้างสรรคน์ าไปสู่ความส าเร็จ เช่นไอเดียกบัไอคิว  ซ่ึงไอเดียสูงจะประสบ
ความส าเร็จแต่ก็ไม่แน่เสมอไป ส่วนไอคิวก็ประสบความส าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนั คนมีไอคิวจะท างาน
ดว้ยสมองซีกซา้ย คนมีไอเดียจะใชส้มองซีกขวาเม่ือมีไอเดียก็ลงมือกระท าเกิดภาพในจินตนาการ
ออกมาเป็นรูปธรรม ถา้ไอเดียหยดุคิด งานจะหยดุชะงกั ดงันั้นไอเดียกบัไอคิวควรจะท างานควบคู่กนั 
 บทท่ี 6 คิดล่วงหนา้ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน และ
แบบทดสอบใหว้เิคราะห์ตวัเองถึงแผนการในอนาคต ซ่ึงการคิดล่วงหนา้ถึงอนาคตสามารถท าให้
ร ่ ารวยไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งแยง่กบัใคร แต่ตอ้งฝึกคิดล่วงหนา้ไวเ้ร่ือย ๆ เร่ิมจากคิดวา่พรุ่งน้ีจะ
ท าอะไรไปไหนพบใครบา้งจนไปถึงเดือนหนา้ ปีหนา้ ชีวิตจะเป็นอยา่งไร เรียนอะไร ท างานท่ีไหน 
เช่น การซ้ือท่ีดิน บางคนซ้ือท่ีดินในชนบทเพื่อเก็งก าไรไวอี้ก 10 ถึง 20 ปีขา้งหนา้ ดงันั้นผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ ลว้นมีความคิดล่วงหนา้คาดการณ์ในอนาคตทั้งส้ิน 
 บทท่ี 7 คิดวเิคราะห์ กล่าวถึงเทคนิคการวเิคราะห์แบบต่าง ๆ และแบบทดสอบความสามารถ
ใน 
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การวเิคราะห์ ซ่ึงการคิดวิเคราะห์เป็นการแยกเหตุและผลออกจากกนัใหช้ดัเจน เช่น อะไรคือเหตุท่ีเรา
ไม่ไปทานอาหารร้านน้ี จึงเป็นผลท าใหเ้ราไม่ไปร้านน้ีเลย การคิดวเิคราะห์ตอ้งกระตุน้ดว้ยการตั้ง
ค าถามเพื่อความแตกต่างอยา่งสร้างสรรคใ์นการน ามาวิเคราะห์ เพราะมุมมองช่วยใหเ้พิ่มความ
กระจ่างชดัเจนยิง่ข้ึน 
 บทท่ี 8 คิดดว้ยสติ เก่ียวกบัการฝึกสติเพื่อเพิ่มพลงัความคิดและประโยชน์ของการฝึกสติ ซ่ึง
เป็นการใหท้ราบถึงสติการรู้ตวัมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการคิดเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
เพราะสติคือการรู้ตวัความรู้สึกตวัมีสัมปชญัญะ คือ ความระลึกไดพ้ร้อมกบัมีสมาธิคือ การจดจ่อต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อส่งผลต่อการส าเร็จในเร่ืองงานหลากหลายอาชีพ 
 บทสุดทา้ย วธีิการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการย  ้าเนน้ถึงการน าหลกัคิดของธรรมะประยกุต์
เพื่อน ามาใชก้บัวถีิชีวติของปุถุชน โดยมีวธีิคิดส าคญั 2 แบบ คือ การคิดจากเหตุไปหาผล และการคิด
จากผลไปหาเหตุ โดยน าหวัใจหลกัของพระพุทธเจา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือการคิแบบปฏิจจสมุป
บาท อธิบายวา่เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะความดบัไปแห่งส่ิงน้ี ท าใหส่ิ้งน้ี
จึงดบัไป เป็นการคิดท่ีตอ้งยอมรับวา่มีการเกิด แก่ เจบ็ สุดทา้ยจึงตายไป ไม่มีใครขา้มพน้ส่ิงน้ีไปได ้
ใครคิดเช่นน้ีจะท าใหชี้วิตน้ีเป็นสุข เพราะยอมรับความเป็นจริง อยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง ยอมรับ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การปล่อยวาง เดินทางสายกลางแลว้ชีวติจะเป็นสุข โดยการคิดจากเหตุไปผลและ
คิดจากผลไปเหตุ 
 คุณค่าของหนงัสือเล่มน้ีผูป้ริทศัน์ภูมิใจน าเสนอเพราะเช่ือวา่ท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจ
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานทุกสาขาวิชาชีพในการบริหารองคก์รใหมี้ระบบและเทคนิควธีิการ
คิดในการวางแผน มีการจดัระบบระเบียบความคิดใหเ้กิดประโยชน์ท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลงประเทศ
ไทยใหเ้ป็นประเทศชั้นน า ในการวางแผนพฒันาระบบต่างๆ รวมไปถึงพฒันาตนเองเพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงส่งผลต่อการพฒันาองคร์วมของประเทศชาติในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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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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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 
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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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 9. สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลกัๆ ของผลการวจิยั 
 10.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 

11.  เอกสารอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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11.  เอกสารอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 
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       ใหใ้ชร้ะบบการเขียนเอกสารอา้งอิงน้ีตั้งแต่ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) 2561 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 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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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.  
 
 
 
 

 
 

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.  
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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. 
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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
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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
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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
  เล่มละ 350 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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