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 วารสารวิจัยรำาไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่

บทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการประเมินจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรำาไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด สำาหรับการเผยแพร่วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ได้เผยแพร่

ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย 

ต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำาวารสารวิจัยรำาไพพรรณี ฉบับนี้ 

ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ีหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ วารสารวจิยัรำาไพพรรณ ีปทีี ่8 ฉบบัที ่3  มถินุายน – กนัยายน 2557 จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัย

รำาไพพรรณี สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร ซึ่งจะได้ดำาเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำาไปสู่การเผยแพร่ 

ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 	 		 	 	 	

		 	 		 		 	
   ว่าที่เรือโทเอกชัย   กิจเกษาเจริญ

    บรรณาธิการวารสารวิจัยรำาไพพรรณี
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วิธีการตีตะโพน-กลองทัดประกอบกระบวนท่าเต้นตรวจพลของ	โขน	เรื่องรามเกียรติ์

Study	of	Thaphon	and		Klongthad	Beating	Together	with	The	Soldiers	Reviewing

in	The	Khon	Masked	Play	

ว่าที่เรือตรีวิทยา		มาลาทอง

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทคัดย่อ
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและผลงาน ครูปฐมรัตน์ถิ่นธรณี ศึกษาวิธีการตีตะโพน-กลองทัดกับกระบวนการ 

ท่าเต้นของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ความสำาคัญของคุณครู ปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี ที่มีบทบาทต่อวิทยาลัยนาฏศิลป นอกจาก 

คุณครูปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี จะเป็นผู้บริหารที่ดีแล้ว ยังเป็นคุณครูที่มีความชำานาญด้านเครื่องหนังซึ่งในวงการและนอกวงการดนตรียอมรับ

ในความสามารถและได้มีลูกศิษย์ คุณครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา เป็นลูกศิษย์ของครูปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี ซึ่งในปัจจุบันรับราชการอยู่ในสถาบัน

บณัฑติพฒันศลิปก์ระทรวงวฒันธรรม ซึง่มผีูค้นใหก้ารยอมรบัในการตเีครือ่งหนงัประกอบการแสดง วธิกีารตตีะโพน-กลองทดั กบักระบวน

ท่าเต้นของโขน เรื่องรามเกียรติ์นั้น สามารถจำาแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หนทับกราวที่ใช้กับคนธงลิง คนธงยักษ์ 

กลุ่มที่ 2 หน้าทับกราวที่ใช้กับโขนลิง โขนยักษ์ กลุ่มที่ 3 หน้าทับกราวที่ใช้กับเสนาลิง เสนายักษ์ กลุ่มที่ 4 หน้าทับกราวที่ใช้กับพญาวานร

และยักษ์เสนากลุ่มที่ 5 หน้าทับกราวที่ใช้กับพระลักษณ์ พระราม และทศกัณฑ์ ผลของการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของหน้าทับ

เพลงกราวทีต่ะโพนและกลองทดัเปน็ผูบ้รรเลงกำากบัจงัหวะหนา้ทบัและเปน็ผูเ้ชือ่มโยงความรูส้กึ ทัง้ของผูแ้สดผูช้ม รวมทัง้นกัดนตรใีห้เกดิ

จินตนาการร่วมกัน ในการวิเคราะห์การตีตะโพน-กลองทัดกับท่าเต้นของโขน เรื่องรามเกียรติ์ ได้มีการใช้ส่วนย่อยของจังหวะแบบต่างๆ 

นำามาผูกร้องเรียกกันให้เกิดกระสวนจังหวะให้เข้ากับท่าเต้นของตัวแสดงลักษณะดังกล่าว ทำาให้สามารถกำาหนดโครงสร้างของหน้าทับ 

ในการตีเข้ากับท่าเต้นของตัวแสดงในแต่ละกลุ่มและสามารถในแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์หน้าทับที่ใช้ในความหมายอื่นที่นอกเหนือ

จากการแสดงสำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

คำาสำาคัญ	:	การตีตะโพน–กลองทัด, กระบวนการท่าเต้นตรวจพล

Abstract
 The purposes of this research were to study the history and works of Miss PatomratTintoranee. Study of 

Taphon and Klongthad Beating together with the soldiers Reviewing in the Ramayana in the Khon Masked Play. 

The important of Miss PatomratTintoranee has a role to the College of Dramatic Arts and in addition, she is a good 

executive and experience, the talents was recognized by all and has many student. Mr. Sahawatplumprechais a 

student of Miss PatomratTintoranee. He is the officer of instituteBunditpatanasil Ministry of Culture and many people 

accept his capability. Study of Taphon and Klongthad Beating together with the soldiers Reviewing in the Ramayana 

in the Khon Masked Play can be classifind into 5 groups. Include Group 1 is a Na-Tab-Kraw used with The Mokey 

ensign and The  Giant ensign, Group 2 is a Na-Tab-Kraw used with Khon-Monkey and Khon-Giant, Group 3 is a na-Tab-

Kraw used with Sena-Mokey and Sena-Giant, Group 4 is a Na-Tab-Kraw used with Paya-va-non and Yak-se-na, Group 

5 is a Na-Tab-Kraw used with pra-lukPra-ram and Tod-sa-kan. The result of findings show how important of Na-Tab-

Pleng-Kraw by Taphon and Klongthad is link to every people for imagination together. The analysis of Taphon and 

Klongthad Besting together with the soldiers Reviewing, to the rhythm for in the Ramayana in the Khon Masked Play, 

Use a sub-section of many rhythm to rhythm for appropriate with dance of the performer and the use to structure 

of Natab study guidelines of those in terested in further study.

Keyword	:	Taphon and Klongthad Beating, The Soldlers Reviewing
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บทนำา
 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุคลื่นเสียงเดินทาง 

แผ่กระจายออกไปตามวัตถุที่เป็นตัวกลางซึ่งยอมให้เสียงผ่านไป

ได้มากน้อยต่างกันตัวกลางสำาคัญที่เสียงเดินทางผ่านอยู ่เสมอ 

ก็คืออากาศคลื่นเสียงของ ดนตรีที่ได้ยินกันทั่วๆ ไป เป็นไปได้ 2 

ลักษณะ ในขณะเดียวกันคือ ความดัง กับ ความสูงตำ่า ของเสียง 

เสียงร้องหรือเสียงที่เปล่งออกมาจากเครื่องดนตรีมีทั้งที่เป็นเสียง

เชิงเดียวหรือเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีชิ้นเดียว เสียงเดียวและ 

เสียงเชิงซ้อนที่มีมากกว่าเสียงเดียวซ่ึงอาจจะเกิดจากเครื่องดนตรี

ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นก็ได้คลื่นเสียงของดนตรีก่อให้เกิดอารมณ์

และความรูส้กึแก่ผูฟั้ง 2 ลกัษณะคอืความเครยีดและการผ่อนคลาย 

ปัญญา รุ่งเรือง (2545) ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึง

บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งซึ่ง

แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชาติไทยเช่นเดียวกับภาษาและศิลป

วฒันธรรมด้านอืน่ๆ สมควรทีเ่ราจะภาคภมูใิจและช่วยกนัทะนบุำารงุ

ส่งเสริมและรักษาไว้ให้ดำารงคงอยู่สืบไป คำาว่า “ดนตรี” มาจาก 

ภาษาสันสกฤตว่า “ตนฺตฺรินฺ” หมายถึง “เสียง” หรือเครื่องสาย

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำาว่า 

“ดนตรี” ว่า “ลำาดับเสียงอันไพเราะ” คำาว่า “ดนตรี” ตรงกับภาษา

อังกฤษว่า “Music” หมายถึงศิลปะและศาสตร์ของการร้อยกรอง

เสียงหรือเสียงเครื่องดนตรีเข้าเป็นทำานองเสียง ประสาน จังหวะ  

ลีลา และกระแสเสียง เพื่อให้บทเพลงมีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์และ 

ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์เครื่องดนตรีบนโลกนี้มีจำานวน

มากมายหลายร้อยชนิดเป็นการประดิษฐ์คิดค้นจากมันสมองและ 

จินตนาการของมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันเครื่องดนตรีสามารถ

สร้างคลื่นเสียงซึ่งมีทำานองสูงตำ่า สลับซับซ้อน และมีแบบแผน 

แตกต่างกันไปตามรสนิยม และสำานวนภาษาของแต่ละคนในแต่ละ

ท้องถิ่น เราเรียกเสียงเหล่านี้ว่า “เสียงดนตรี” เสียงดนตรีคือเสียง

ที่มนุษย์ฟังแล้วรู ้สึกว่าไพเราะและมีความประทับใจเสียงดนตรี 

เกิดขึ้นด้วยสิ่งต่างๆ มากมายหลายชนิด เช่น เสียงจากใบไม ้

เสียงจากหิน เสียงจากโลหะ เสียงจากแผ่นหนัง เสียงจากลมหรือ

แม้แต่เสียงที่เกิดจากอวัยวะของมนุษย์เช่นการเปล่งเสียงออกมา

จากปากแล้วสิ่งที่ให้กำาเนิดเสียงดนตรีเราเรียกว่า “เคร่ืองดนตรี” 

การบรรเลงดนตรไีทยกบัการแสดงมคีวามสมัพนัธ์กนัจนไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้การบรรเลงดนตรีเพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะ

สามารถสร้างความรู้สึกและอารมณ์แก่ผู้ฟังได้แต่ก็ยังไม่สามารถ

สร้างสุนทรีรสได้อย่างสมบูรณ์ดังน้ันการบรรเลงดนตรีให้มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพผู้บรรเลง 

จะต้องมีความชำานาญในการบรรเลงเป็นอย่างดีการบรรเลงดนตรี

ประกอบการแสดง ผู้บรรเลงจะต้องมีประสบการณ์ในการบรรเลง

ประกอบการแสดงซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการบรรเลงประกอบ

การขับร้องจึงไม่มีโอกาสที่จะได้บรรเลงร่วมกับการแสดงมากนัก

เป็นผลให้ผู้บรรเลงขาดประสบการณ์ความชำานาญในการบรรเลง

ประกอบการแสดงจึงทำาให้เวลาบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง 

ขาดประสิทธิภาพและความถูกต้องโดยเฉพาะการบรรเลงประกอบ

การแสดงโขนผู้บรรเลงจะต้องมีการฝึกซ้อมให้เกิดความชำานาญ 

วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนคือวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ซึ่ง

ส่วนมากจะเป็นวงเครื่องคู่ นอกจากโขนโรงในที่นิยมใช้วงปี่พาทย์

เครื่องใหญ่ ปัญญา  รุ่งเรือง (2545) ตะโพนไทยเป็นเครื่องดนตรี 

ประเภทประกอบจังหวะมีหน้าที่หลักคือการบรรเลงหน้าทับ 

บางหน้าทับยังเป็นเครื่องบอกสัดส่วน วรรคตอนและความสั้นยาว

ของบทเพลงอีกด้วย นอกจากน้ันตะโพนยังทำาหน้าที่อื่นๆ อีก คือ 

ทำาหน้าที่เป็นผู้ขึ้นเพลงและตีประกอบท่าเต้นบางตอนของการ

แสดงโขนละคร มนัส  ขาวปลื้ม (2541) ในการแสดงโขนผู้แสดง

มักจะยึดถือจังหวะและทำานองเพลงโดยเฉพาะจังหวะหน้าทับ 

เป็นสำาคัญจะเห็นได้ว่าการตีตะโพน-กลองทัดกับการแสดงโขน

มีความสัมพันธ์กันเพราะเวลาที่ผู ้แสดงปฏิบัติท่ารำาหรือการเต้น 

ผู้แสดงจะต้องฟังจังหวะของหน้าทับและไม้กลองเป็นหลักแต่ใน 

บางครั้งผู ้ตีตะโพน-กลองทัดจะต้องตีให้สอดคล้องกับจังหวะ 

ท่าเต้นของผู้แสดงในท่า ปัจจุบันผู้ตีตะโพน-กลองทัดส่วนใหญ ่

ซึง่เป็นนกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยันาฏศลิป์ส่วนภมูภิาคจงึ ไม่สามารถ 

ตีประกอบท่าเต้นได้ถูกต้องได้ เนื่องจากขาดทักษะการตีประกอบ

การแสดงโขน เหตุเพราะนักเรียนที่เรียนดนตรีในปัจจุบันไม่ค่อย

เลือกเรียนวิชาโทโขน และในปัจจุบันการแสดงโขนก็มีให้เห็นน้อย 

จึงทำาให้เวลาตีประกอบการแสดงโขน ผู้ตีดูท่าไม่ค่อยออก จึง 

ไม่สามารถบากท่าไม้กลองให้ถูกต้องตามจังหวะท่าเต้นของตัวโขน

ได้ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาวิธีการตีตะโพน-

กลองทัดกับกระบวนท่ารำาจัดทัพของโขนรามเกียรติ์มือคุณคร ู

ปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี ซึ่งได้ถ่ายทอดวิธีการตีไว้ให้กับครูถาวร  หัสดี  

และครสูหวฒัน์  ปล้ืมปรชีา ในการศึกษาครัง้นีผู้้วจิยัมคีวามมัน่ใจว่า 

ผลของการศึกษาจะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยในด้าน

การเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของ

วิทยาการแขนงนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานคุณครูปฐมรัตน์ถิ่นธรณี

 2. เพื่อศึกษาวิธีการตีตะโพน-กลองทัด

 3. เพื่อศึกษาวิธีการตีตะโพน-กลองทัดกับกระบวนท่าเต้น

ตรวจพลของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์อุปกรณ์

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 

ดงันี ้ผูใ้ห้ข้อมลูด้านเครือ่งหนงั 1. ครบูญุช่วย  แสงอนนัต์ ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโส สำานักการสังคีตกรมศิลปากร 2. 
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ครูสมาน  น้อยนติย์ อดตีครชูำานาญการวทิยาลยันาฏศลิป์ 3. ครถูาวร   

หสัด ีครชูำานาญการพเิศษ วทิยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม่ 4. ครสูหวฒัน์

ปลื้มปรีชา รองคณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. ครูประเทือง  สุทัศโต ครูชำานาญการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

6. ครูสมเกียรติ์  ภูมิภักดิ์ ครูชำานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป 

จันทบุรี ผู้ให้ข้อมูลทางด้านดนตรี 1. ครูสิริชัยชาญ  ฟักจำารูญ 

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ครูนัฐพงศ์  โสวัตร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3. ครูไชยะ 

ทางมีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโส สำานักการสังคีต 

กรมศลิปากร 4. ครวูสนัต์  ใบงิว้ ผูเ้ชีย่วชาญด้านดนตรไีทย วทิยาลัย

นาฏศิลปเชียงใหม่ 5. ครูฐิรพล  น้อยนิตย์ ครูชำานาญการพิเศษ 

วทิยาลยันาฏศลิปศาลายา 6. ครพูบิลูศกัดิ ์ วจิติระกะ ลกูจ้างประจำา 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลด้านการแสดง 1. ครูศุภชัย  

จันทรสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง “โขนพระ” 2. 

ครูไพฑูรย์  เข้มแข็ง ครูชำานาญการพิเศษ 3. ครูวีระชัย  มีบ่อทรัพย์  

ครูชำานาญการพิเศษ 4. ครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง “โขนลิง” 5. ครูวิโรจน์  อยู่สวัสดิ์ ครูผู้เชี่ยวชาญ 

6. ครูกิตติพงษ์  ไตรพงษ์ ครูชำานาญการพิเศษ 7. ครูชนัย  วันลี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 8. ครูเกษม  ทองอร่าม ครูชำานาญการ 9. ครูจตุพร  

รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง “โขนยักษ์” 10. 

ครูสมศักดิ์  ทัดติ อดีตครูชำานาญการพิเศษ 11. ครูปรีชา  ศิลปะ

สมบัติ อดีตครูชำานาญการพิเศษ 12. ครูสมเจตต์  ศรีอำ่าอวม 

ครูชำานาญการพิเศษ และ 13. ครูธีรภัทร์  ทองนิ่ม ครูชำานาญการ

พิเศษ รวมทั้งสิ้น 25 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และบันทึกเสียงในการ

ศึกษาวิธีการตีตะโพน-กลองทัดกับกระบวนท่าเต้นจัดทัพของโขน

เรื่องรามเกียรติ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการ

บันทึกเสียงหลังจากน้ันนำามาจดบันทึกและใช้เป็นข้อมูลประกอบ

การวิจัยผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษาวิธีการตีตะโพน- 

กลองทัดกับท่าเต้นตรวจพลของตัวแสดงโขนฝ่ายพลับพลาและ 

ฝ่ายลงกาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีส่วนใดที่ตะโพน- 

กลองทัดจะต้องตีตามท่าเต้นของตัวผู้แสดง

ผลการวิจัย	
 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการตีตะโพน-กลองทัด กับกระบวน 

ท่าเต้นของโขนเรื่องรามเกียรติ์นั้น สามารถจำาแนกเป็นกลุ่มตาม

ลกัษณะได ้5 กลุม่ คอื กลุม่ที ่1 หนา้ทบักราวทีใ่ช้คนธงลงิ คนธงยกัษ ์

กลุ่มที่ 2 หน้าทับกราวที่ใช้โขนลิงโขนยักษ์ กลุ่มที่ 3 หน้าทับกราวที่

ใช้กับเสนาลิง เสนายักษ์ กลุ่มที่ 4 หน้าทับกราวที่ใช้กับพญาวานร 

และยักษ์เสนา กลุ่มที่ 5 หน้าทับกราวที่ใช้กับพระลักษณ์ พระราม 

และทศกัณฐ์ ผลของการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ 

หนา้ทบัเพลงกราวทีต่ะโพนและกลองทดัเปน็ผูบ้รรเลงกำากบัจงัหวะ

หน้าทับและเป็นผู้เช่ือมโยงความรู้สึก ท้ังของผู้แสดง ผู้ชม รวมทั้ง

นักดนตรีให้เกิดจินตนาการร่วมกัน ในการวิเคราะห์การตีตะโพน- 

กลองทัดกับเต้นของโขน เรื่องรามเกียรติ์ ได้มีการใช้ส่วนย่อยของ

จังหวะแบบต่างๆ นำามาผูกร้อยเรียงกันให้เกิดกระสวนจังหวะให้

เข้ากับท่าเต้นของตัวแสดงลักษณะดังกล่าวทำาให้สามารถกำาหนด

โครงสร้างของหน้าทับ ในการตีเข้ากับท่าเต้นของตัวแสดงใน 

แต่ละกลุ่มและสามารถนำาแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์หน้าทับ 

ที่ใช้ในความหมายอื่นที่นอกเหนือจากการแสดงสำาหรับผู้ที่สนใจจะ

ศึกษาต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
 ด้านโครงสร้างและลักษณะของตะโพนตามแบบอย่าง 

ที่โบราณได้สร้างกันมานั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามอยู่แล้ว ตาม 

รายละเอยีดทีไ่ด้ศกึษา อนัจะทำาให้เกดิคณุลกัษณะของเสยีงตะโพน

ที่สมบูรณ์ เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพบว่าในปัจจุบันได้มี

การใช้วัสดุที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบเดิม เช่น การใช้เชือกไนล่อน 

มาทำาไส้ละมานกับหนังเรียดแทนหารใช้หนังทั้งผืนมาค่อยๆ เฉือน

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการสร้าง ผลปรากฏออก

มาว่าเมื่อทำาเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะสร้างคุณภาพของเสียงให้

ไพเราะงดงามเท่ากบั โครงสร้างทีใ่ช้วสัดอุย่างเดมิคอืหนงัแท้ๆ ท้ังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าความยืดหยุ ่นของหนังกับเชือกไนล่อนนั้น 

มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ เชือกไนล่อนนั้นเมื่อทดลอง

ออกแรงดึงให้ตึงแล้วผูกทิ้งไว้เมื่อมีอะไรไปถ่วงนำ้าหนัก ไม่นาน

เชือกไนล่อนก็จะมีการยืดขยายตัวได้อีกแล้วหย่อนลงตามแรงถ่วง

ของนำ้าหนักนั้น ดังนั้นเมื่อนำาเชือกไนล่อนมาเป็นส่วนประกอบของ

โครงสร้างตะโพน เวลาที่ผู้สร้างหรือคนตีตะโพนสาวเชือกที่ใช้แทน

หนังเรียด และไส้ละมาน จนตึงดีแล้วแต่เวลาใช้งาน ถูกนำ้าหนักมือ

ทีต่ลีงไปในหน้าตะโพนไม่นาน ตะโพนกจ็ะหย่อนทำาให้คณุภาพของ

เสียงด้อยลง เพราะเชือกไนล่อนที่ใช้ทำาหนังเรียดและสร้อยละมาน 

มกีารยดืตวัได้อกี ปัญหาทีส่ำาคญักค็อื เชอืกไนล่อนนัน้เมือ่ยดืตวัแล้ว

ไม่มีการหดตัวกลับได้อีก คือเป็นการยืดแล้วค้างไปเรื่อยๆ จนถึงจุด 

ที่หมดปริมาณที่ยืดได้อีกเชือกจะขาดทันที ส่วนการใช้หนัง ทำาเป็น

หนังเรียดและสร้อยละมานนั้นเมื่อทำาการสาวจนหน้าตะโพนตึง

ดีแล้ว ขณะที่ถูกนำ้าหนักมือตีลงไป หนังเรียดถูกดึงอย่างแรง และ 

เกิดการยืดตัวตามแรงดึงของหนังหน้าตะโพนที่ถูกตี แต่เพราะ

คุณสมบัติของหนังที่มีการยืดหยุ่นได้ ทำาให้เมื่อถูกดึงจนยืดแล้ว

ก็หดตัวกลับเข้าสู่สภาวะเดิมทันที ตามหลักการของ (สหวัฒน์ 

ปลื้มปรีชา, สัมภาษณื) ได้อธิบายไว้ว่า “หนังเรียดกับหนังรัดอก 

มีความสำาคัญมากเพราะต้องช่วยกันให้เกิดแรงสปริงกลับโดยเร็ว

เมื่อหนังหน้าตะโพนถูกตีอย่างรุนแรง หนังเรียดยืดตัวตาม ขณะท่ี

หนังรัดอกที่สานขัดกับหนังเรียดทำาหน้าที่ช่วยยึดหนังเรียดไว้ และ

ทำาให้เกิดแรงสปริงดึงกลับ” ด้านระบบเสียงของตะโพนนั้นข้าวที่

ใช้ติดเพื่อถ่วงเสียงเวลาตีนับว่ามีส่วนสำาคัญมากเช่นกัน ถ้าไม่มีข้าว  
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หรือวัสดุอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาเป็นตัวถ่วงเสียงใน 

“หน้าเท่ง” หรือหน้าใหญ่แล้วก็ไม่สามารถประดิษฐ์เสียงตะโพนได้ 

ตามคุณลักษณะของเสียงท่ีพึงประสงค์ เน่ืองจากหนังที่ขึ้นหน้าไว ้

มีความตึงมาก แต่เสียงของตะโพนโดยเฉพาะหน้าเท่งจะต้องมี 

ความกังวาน ดังนั้นถ้าไม่มีวัสดุถ่วงเสียงดังกล่าวก็ไม่อาจสร้างเสียง

ต่างๆ ได้ จากที่กล่าวมาทำาให้พิจารณาได้ว่าระบบเสียงของตะโพน

มีส่วนสำาคัญต่อวงดนตรีมากวิธีการสร้างคนเครื่องหนังตีถึงเสียงก็

เป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อการเกิดระบบเสียงของตะโพนเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 1. เกี่ยวกับด้านการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ 

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านดนตรีประกอบการแสดง 

ในแงค่วามสำาคญัของหนา้ทบัทีม่บีทบาทอยา่งมากตอ่การแสดงโขน 

ซึ่งผู้วิจัยได้จัดจำาแนกกลุ่มและวิธีการใช้หน้าทับ กับตัวแสดงโขน 

ไว้เป็นส่วนๆ เพื่อให้สะดวกและเกิดความคิดรวบยอด ที่ง่ายต่อ

การทำาความเข้าใจสำาหรับ ครู อาจารย์ หรือนักศึกษาที่สนใจศึกษา

เรื่องนี้ นอกจากนี้ ในเรื่องของจังหวะหน้าทับต่างๆ ยังสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการศึกษาหรือเป็นแนวทางในการฝึก

ปฏิบัติวิชาเครื่องหนัง อีกท้ังยังสามารถนำาไปเป็นแม่แบบเพื่อการ

พฒันาการเรยีนการสอนหรอืวธิกีารตข้ึีนใหมไ่ดต้ามความเหมาะสม

 2. เกี่ยวกับงานวิจัย ในการวิจัยครั้งต่อไป สำาหรับผู้ที่สนใจ

ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าทับน่าจะศึกษาวิจัยหน้าทับที่ใช้กับ 

การบรรเลงประกอบการแสดงอื่นๆ อีก เช่น การตีหน้าทับประกอบ

ทา่เตน้ของการแสดงชดุอืน่ๆ ฯลฯ โดยสามารถนำาผลการวจิยัเรือ่งนี ้

ไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวิจัยเรื่องหน้าทับ

อื่นๆ อีกต่อ
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การศึกษาปัจจัยการตลาดในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้หญิงวัยทำางานในเขตกรุงเทพมหานคร

A	Study	of	Marketing	Factors	to	Buy	Private	cars	of	Working	Women	in	Bangkok

วราภรณ์		ลิ้มเปรมวัฒนา
1
  จิรวุฒิ  หลอมประโคน

2
  วิสุทธ์  กล้าหาญ

3
   

1
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

2
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลและหาองคป์ระกอบของปจัจยัการตลาดในการซือ้รถยนต์

นัง่สว่นบคุคลของผูห้ญงิวยัทำางานในเขตกรงุเทพมหานครโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณดว้ยการเกบ็แบบสอบถามจำานวน 400 ชดุ เปน็เครือ่งมอื 

ในการวิจัย สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงวัยทำางานให้ 

ความสำาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาดและกระบวนการ

คำาสำาคัญ	: ปัจจัยทางการตลาด การซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้หญิงวัยทำางาน

Abstract
 The objectives of this research were to study behaviors to buy private cars and to find marketing factors of 

working women in Bangkok. The quantitative research methodology was used in this study. The tool for collecting 

data was the questionnaire. The 400 copies of the questionnaires were then collected from the sample group. The 

descriptive statistics used for data analysis were percentage, mean, and factor analysis. The study revealed that 

working women emphasized on factors of product, price, place, physical evidence, promotion, and process when 

buying the private cars.

Keywords	: marketing factors, buying private cars, working women
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บทนำา
 ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค

ในปัจจุบัน โดยผู้บริโภคจะให้ความสำาคัญกับการซื้อสินค้าที่มี 

คุณภาพ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สวยงาม ดึงดูดใจ ในราคาที่ 

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคจะมีราคาท่ีอยู่ในใจก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้ นอกจากนีส้ถานทีจ่ดัจำาหนา่ยสนิคา้ตอ้งหางา่ย สะดดุตา 

การส่งเสริมการตลาดต้องถูกใจผู้บริโภค พนักงานท่ีให้บริการต้อง

มีความจริงใจ พร้อมให้บริการตลอดเวลา มีกระบวนการให้บริการ

ที่มีมาตรฐาน และบรรยากาศภายในร้านดี มีความสะอาด ดังนั้น

ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 

เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ง่าย 

 สำาหรับธุรกิจรถยนต์ปัจจัยทางการตลาดเป็นส่วนสำาคัญ 

ในการดำาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจาก 

ผู้บริโภคจะซื้อรถยนต์เนื่องจาก รถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์หน่ึงที่ 

ช่วยอำานวยความสะดวกในการเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ แต่การ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อน 

เพือ่ใหไ้ดร้ถยนตท์ีต่รงกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้มากทีส่ดุ เนือ่งจาก

ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการรถยนต์เพื่ออำานวยความสะดวกเพียง 

อย่างเดียว แต่ต้องการรถยนต์เพื่อประโยชน์ด้านอื่นด้วย เช่น 

ซื้อรถยนต์คันเล็กเพื่อความสะดวกในการหาที่จอดรถ ซ้ือรถยนต์

ราคาแพงที่สมรรถนะสูงเพื่อเน้นความปลอดภัย ซ้ือรถยนต์จาก 

ความกว้างของห้องโดยสารเพื่อใช้สำาหรับครอบครัว เป็นต้น โดย 

ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน และ

ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจำานวนมากเพื่อใช้ในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

แต่ละครั้ง เพื่อให้ได้รถยนต์ท่ีตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่

ปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภค 

นั่นคือ ปัจจัยด้านราคา เนื่องจากรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพง 

ผู้บริโภคที่จะซื้อรถยนต์ได้ต้องมีระดับรายได้ปานกลางจนถึงสูง 

ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจรถยนต์คือ กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ใน 

วัยทำางาน 

 ผู้บริโภคในวัยทำางาน จึงเป็นช่วงวัยหน่ึงท่ีนักการตลาด 

มองว่ามีความพร้อมด้านการเงิน และผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือรถยนต์

จากปัจจัยทางการตลาด ส่งผลให้ภาครัฐใช้การส่งเสริมการตลาด 

โดยมีโครงการนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในปี 

ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดรถยนต์เติบโต ผู้บริโภคหลายคนตัดสินใจ

ซื้อรถยนต์คันแรก เพื่อให้ได้คืนเงินภาษี และการคืนภาษีรถยนต์ 

ในครั้งนี้ รัฐบาลได้นำากลยุทธ์ทางการตลาดด้านปัจจัยการส่งเสริม

การตลาดมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น โดย 

ในปี 2555 มีจำานวนรถที่จดทะเบียนสะสมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 3,180,970 คัน (กลุ่มสถิติ

การขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 2555) นอกจากนี้

งานวิจัยของ จีราวรรณ  หรดี และ ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง (2556) 

ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ขององค์กร (CSR) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของ

ประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ตัดสินใจซ้ือรถยนต์  Eco Car จากการส่งเสริมการขายมากที่สุด 

รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อจากช่องทางการจัดจำาหน่าย ราคา และ

ผลิตภัณฑ์ ตามลำาดับ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมสำาหรับกลุ่มวัยทำางาน 

เน่ืองจากเป็นรถยนต์ที่ช่วยประหยัดน้ำามัน มีราคาที่เหมาะสมกับ 

คุณภาพของรถยนต์ และงานวิจัยของ รัตนโชติ  สนธิซื่อสัตย์ 

(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

พบว่าผู้ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้ความสำาคัญกับ

ผลติภณัฑ ์ทีม่รีปูลกัษณท์ีแ่สดงถงึความภมูฐิานและ มคีวามสวยงาม 

สามารถผ่อนชาระได้เป็นงวดๆ ตามความต้องการของผู้ซื้อ ทำาเล 

ทีต่ัง้ของศนูยจ์ำาหนา่ยและศนูยบ์รกิารสะดวกในการเดนิทาง อยูใ่กล้

ชมุชน มกีารโฆษณาประชาสัมพนัธผ่์านส่ือตา่งๆ และจากทีก่ลา่วมา

สรุปได้ว่าปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค 

วยัทำางาน แตไ่มไ่ดเ้จาะจงไปทีเ่พศของผูบ้รโิภค แตเ่มือ่ศกึษาขอ้มลู

เพิ่มเติมพบว่า ในปัจจุบันผู้หญิงเป็นเพศที่ซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น  

 ผู้หญิงวัยทำางาน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการศึกษาพฤติกรรม

การซื้อรถยนต์มากขึ้น โดยบริษัท คัสต้อม เอเชีย จำากัด (2554) ได้

สำารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทรถยนต์

ยี่ห้อต่างๆ พบว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่ซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

ผู้หญิงยุคใหม่พึ่งพาตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้า

ทำามากขึ้น ส่งผลให้การซื้อรถคันแรกของผู้หญิงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

45 ขณะที่ผู้ชายซื้อรถยนต์ลดลงเหลือร้อยละ 55 โดยรถยนต์ท่ี 

นิยมซื้อคือ รถประหยัดนำ้ามัน (Eco Car) โดยเหตุผลท่ีซื้อเพื่อ

ประหยัดนำ้ามันและกะทัดรัด มีหลักการตัดสินใจเลือกรถยนต์ 5 

ประการ คือ การดีไซน์ภายนอกและภายในจะช่วยสะท้อนบุคลิก 

ของผู้ใช้ การประหยัดนำ้ามัน ยี่ห้อ ราคา และ สมรรถนะในการ 

สนองตอบได้ดี ในด้านกำาลังเครื่องยนต์ การบังคับควบคุม สำาหรับ

การสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อท่ี 

เข้าถงึผูซ้ือ้ได้มากทีส่ดุ รองลงมาคอื คนใกล้ชดิ ทีม่ปีระสบการณ์กบั

ผลิตภัณฑ์นั้น และสุดท้ายคือ พนักงานขายที่โชว์รูม (wiseknow-

dotcom, 2554) นอกจากนี้ผู ้ประกอบการรถยนต์ฟอร์ดได้ให ้

ความสำาคัญกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรม “Lifestyle 

Media Refuel Workshop with Ford Focus” เพือ่ให้การแนะนำา

ทางการเงนิในการซือ้รถ ให้สามารถพจิารณาเลอืกซือ้รถยนต์ได้อย่าง

มหีลกัการ พร้อมทัง้ให้เกรด็ความรูเ้กีย่วกบัการซือ้รถยนต์ทัง้มอืหนึง่

และมือสอง นอกจากนี้ทางฟอร์ดได้เสนอบริการสร้างความอุ่นใจ

สำาหรบัผูข้บัขีร่ถยนต์โดยเฉพาะผู้หญงิ เช่น บรกิารช่วยเหลอืในกรณี

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศไทย และการผลิตรถยนต์ที่เน้นความ

สะดวกและความปลอดภัยเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ (ไทยรัฐ, 2556) 
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 จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่มีอิทธิพลต่อ

การซื้อสินค้า หลายธุรกิจให้ความสนใจกับกลุ่มตลาดสินค้าสำาหรับ

ผู้หญิงวัยทำางานมากขึ้น เน่ืองจากในปัจจุบันผู้หญิงวัยทำางาน 

มีจำานวนมากกว่าผู้ชายวัยทำางาน  จึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ที่จะทำาการศึกษาปัจจัยการตลาดในการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ของผู้หญิงวัยทำางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์กับ

ภาคธุรกิจในการจัดทำาแผนการตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาดที่

เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ 

ผู้หญิงวัยทำางานในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดในการซื้อ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้หญิงวัยทำางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทราบพฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลของผู้หญงิ

วัยทำางานในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. ทราบปัจจัยการตลาดในการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ของผู้หญิงวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร

 3. เพือ่เปน็ประโยชนก์บันกัการตลาดและผูป้ระกอบกจิการ

เกี่ยวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนำาผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับใช้ในการ

กำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้หญิงวัยทำางานที่มีอายุ 

20-49 ปี ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังภาครัฐหรือ

เอกชน รวมทั้งเป็นลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจ  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

 เนื่องจากจำานวนประชากรผู้หญิงวัยทำางานช่วงอายุ 20-49 

ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำานวน 1,479,179 คน (สำานักผังเมือง, 

2554) จึงจำาเป็นต้องกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

โดยการใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยประมาณค่าสัดส่วนหรือร้อยละ ขนาด

ตัวอย่างจะหาได้จากสูตรดังนี้ 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 N =  ขนาดของประชากรผู้หญิงวัยทำางานทั้งหมด

 e = ค่า เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม

ตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าโดยผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 50% หรือ 0.50 

จากประชากรผู้หญิงวัยทำางานทั้งหมด ระดับความน่าจะเป็น

ของประชากรเท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 

มีค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48) 

จะได้ผลดังนี้

 

           = 384.16 หรือ 384 ราย

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 384 ตัวอย่าง และ 

เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ 

งานวิจัย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง

ดงันัน้ผู้วจิยัไดก้ำาหนดกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต่ำาไวเ้ปน็จำานวน 400 คน และ

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ (Area Sampling)   

(Start Here)

 ผู้วจิยัไดก้ำาหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชข้อบเขต

พืน้ที ่และการแบง่เขตปกครองของกรงุเทพมหานคร (สำานกัผงัเมอืง, 

2554) ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแสดงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น

นอ้ย-ปานกลาง-มาก ทีด่นิพาณชิยกรรม ทีด่นิประเภทอตุสาหกรรม 

ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สำานักผังเมือง, 2554) โดย 

นำาเอกสารทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันในการกำาหนดกรอบการสุ่ม

ตัวอย่าง

 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Sampling)

 ผูว้จิยัไดท้ำาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้โดยแบง่จำานวน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างออกตามจำานวนกลุ่มของประชากรโดยใช้

สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีคนวัยทำางานหนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่น  

ซ่ึงช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถทำาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

โดยเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวมีจำานวน 16 เขต และ มีจำานวนผู้หญิง

วัยทำางานทั้งสิ้น 824,073 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุ 20-49 ป ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ

หรือเอกชน รวมทั้งเปนลูกจาง และเจาของธุรกิจ   

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
 เน่ืองจากจํานวนประชากรผูหญิงวัยทํางานชวงอายุ 20-49 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 1,479,179 คน 
(สํานักผังเมือง, 2554) จึงจําเปนตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางจาก
สัดสวนประชากรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละ ขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังน้ี  

                n       =           N. 
                                              1+ N(e)2 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N =  ขนาดของประชากรผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด 
 e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง  

เม่ือแทนคาโดยผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50 % หรือ 0.50 จากประชากรผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด ระดับความ
นาจะเปนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และมีคาความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 (ธานินทร ศิลปจารุ, 
2550:48) จะไดผลดังน้ี 
     n =          2,988,570 
                                     1+2,988,570 (0.50)2 
 
   = 384.16 หรือ 384 ราย 

ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ 384 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความคลาดเคล่ือนและสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับงานวิจัย ดังน้ันกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 400 ตัวอยาง 

ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางขั้นต่ําไวเปนจํานวน 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่  1  การสุมตัวอยางตามพื้นที่ (Area Sampling)   (Start Here) 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสุมกลุมตัวอยางโดยใชขอบเขตพื้นที่  และการแบงเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร 
(สํานักผังเมือง, 2554)  ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแสดงการใชประโยชนที่ดิน  ซ่ึงประกอบดวย  ที่ดินประเภท
ที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย-ปานกลาง-มาก ที่ดินพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทคลังสินคา  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ที่ดินประเภทสถาบัน
ศาสนา ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สํานักผังเมือง, 2554) โดยนําเอกสารทั้งสองมา
พิจารณารวมกันในการกําหนดกรอบการสุมตัวอยาง 

ขั้นตอนที่  2  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) 
ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางออกตามจํานวนกลุมของ

ประชากรโดยใชสัดสวนของประชากรแตละกลุมในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเน่ืองจากเปนบริเวณที่มีคนวัยทํางาน
หนาแนนมากกวาบริเวณอ่ืน  ซ่ึงชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําไดตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด  โดยเขตที่ดินบริเวณดังกลาวมี
จํานวน 16 เขต และ มีจํานวนผูหญิงวัยทํางานทั้งส้ิน 824,073 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุ 20-49 ป ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ

หรือเอกชน รวมทั้งเปนลูกจาง และเจาของธุรกิจ   

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
 เน่ืองจากจํานวนประชากรผูหญิงวัยทํางานชวงอายุ 20-49 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 1,479,179 คน 
(สํานักผังเมือง, 2554) จึงจําเปนตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางจาก
สัดสวนประชากรที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละ ขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังน้ี  

                n       =           N. 
                                              1+ N(e)2 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N =  ขนาดของประชากรผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด 
 e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง  

เม่ือแทนคาโดยผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50 % หรือ 0.50 จากประชากรผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด ระดับความ
นาจะเปนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และมีคาความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 (ธานินทร ศิลปจารุ, 
2550:48) จะไดผลดังน้ี 
     n =          2,988,570 
                                     1+2,988,570 (0.50)2 
 
   = 384.16 หรือ 384 ราย 

ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ 384 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความคลาดเคล่ือนและสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับงานวิจัย ดังน้ันกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 400 ตัวอยาง 

ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางขั้นต่ําไวเปนจํานวน 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่  1  การสุมตัวอยางตามพื้นที่ (Area Sampling)   (Start Here) 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสุมกลุมตัวอยางโดยใชขอบเขตพื้นที่  และการแบงเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร 
(สํานักผังเมือง, 2554)  ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแสดงการใชประโยชนที่ดิน  ซ่ึงประกอบดวย  ที่ดินประเภท
ที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย-ปานกลาง-มาก ที่ดินพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทคลังสินคา  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ที่ดินประเภทสถาบัน
ศาสนา ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สํานักผังเมือง, 2554) โดยนําเอกสารทั้งสองมา
พิจารณารวมกันในการกําหนดกรอบการสุมตัวอยาง 

ขั้นตอนที่  2  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) 
ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันโดยแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางออกตามจํานวนกลุมของ

ประชากรโดยใชสัดสวนของประชากรแตละกลุมในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเน่ืองจากเปนบริเวณที่มีคนวัยทํางาน
หนาแนนมากกวาบริเวณอ่ืน  ซ่ึงชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําไดตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด  โดยเขตที่ดินบริเวณดังกลาวมี
จํานวน 16 เขต และ มีจํานวนผูหญิงวัยทํางานทั้งส้ิน 824,073 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
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12   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

ตารางที่	1 แสดงจำานวนประชากรเพศหญิงในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรเพศหญิงในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
 

เขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในกรุงเทพมหานคร จํานวนประชากรเพศหญิง (คน) 
1)  เขตสัมพันธวงศ 15,354 
2)  เขตปทุมวัน 32,117 
3)  เขตราชเทวี  40,634 
4)  เขตบางรัก 25,536 
5)  เขตพญาไท 38,513 
6)  เขตสาธร 47,431 
7)  เขตจตุจักร 86,965 
8)  เขตคลองสาน 43,789 

9)  เขตคลองเตย 61,096 
10)  เขตธนบุรี 67,998 
11)  เขตลาดพราว 65,493 
12)  เขตบางกะป 81,515 
13)  เขตบางเขน 95,184 
14)  เขตหวยขวาง 41,305 
15)  เขตพระโขนง 52,235 
16)  เขตปอมปราบศัตรูพาย 28,908 
รวมประชากรเพศหญิงใน 16 เขต 824,073 

ที่มา : สํานักผังเมือง, 2554 
ตอจากน้ันผูวิจัยไดทําการแบงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 16 เขต ดังแสดง

ในตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
เขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมใน

กรุงเทพมหานคร 
รอยละของจํานวนประชากรใน

แตละเขต 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ในแตละเขต 
1)  เขตสัมพันธวงศ 1.85 7 
2)  เขตปทุมวัน 3.90 16 
3)  เขตราชเทวี  4.90 20 
4)  เขตบางรัก 3.10 12 
5)  เขตพญาไท 4.65 19 
6)  เขตสาธร 5.75 23 
7)  เขตจตุจักร 10.90 43 
8)  เขตคลองสาน 5.30 21 
9)  เขตคลองเตย 7.40 30 

10)  เขตธนบุรี 8.20 33 
11)  เขตลาดพราว 7.90 32 
12)  เขตบางกะป 9.85 39 
13)  เขตบางเขน 11.50 46 
14)  เขตหวยขวาง 5.00 20 
15)  เขตพระโขนง 6.30 25 
16)  เขตปอมปราบศัตรูพาย 3.50 14 
คิดเปน 100 400 

 ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ทำาการแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 16 เขต ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่	2 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรเพศหญิงในเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
 

เขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในกรุงเทพมหานคร จํานวนประชากรเพศหญิง (คน) 
1)  เขตสัมพันธวงศ 15,354 
2)  เขตปทุมวัน 32,117 
3)  เขตราชเทวี  40,634 
4)  เขตบางรัก 25,536 
5)  เขตพญาไท 38,513 
6)  เขตสาธร 47,431 
7)  เขตจตุจักร 86,965 
8)  เขตคลองสาน 43,789 

9)  เขตคลองเตย 61,096 
10)  เขตธนบุรี 67,998 
11)  เขตลาดพราว 65,493 
12)  เขตบางกะป 81,515 
13)  เขตบางเขน 95,184 
14)  เขตหวยขวาง 41,305 
15)  เขตพระโขนง 52,235 
16)  เขตปอมปราบศัตรูพาย 28,908 
รวมประชากรเพศหญิงใน 16 เขต 824,073 

ที่มา : สํานักผังเมือง, 2554 
ตอจากน้ันผูวิจัยไดทําการแบงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 16 เขต ดังแสดง

ในตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
เขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมใน

กรุงเทพมหานคร 
รอยละของจํานวนประชากรใน

แตละเขต 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ในแตละเขต 
1)  เขตสัมพันธวงศ 1.85 7 
2)  เขตปทุมวัน 3.90 16 
3)  เขตราชเทวี  4.90 20 
4)  เขตบางรัก 3.10 12 
5)  เขตพญาไท 4.65 19 
6)  เขตสาธร 5.75 23 
7)  เขตจตุจักร 10.90 43 
8)  เขตคลองสาน 5.30 21 
9)  เขตคลองเตย 7.40 30 

10)  เขตธนบุรี 8.20 33 
11)  เขตลาดพราว 7.90 32 
12)  เขตบางกะป 9.85 39 
13)  เขตบางเขน 11.50 46 
14)  เขตหวยขวาง 5.00 20 
15)  เขตพระโขนง 6.30 25 
16)  เขตปอมปราบศัตรูพาย 3.50 14 
คิดเปน 100 400 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling)  

 ทำาการเก็บข้อมูลในแหล่งธุรกิจและชุมชนที่คาดว่าจะพบ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขต โดยทำาการสอบถามข้อมูล 

เบื้องต้นเกี่ยวกับอายุซึ่งมีอายุระหว่าง 20-49 ปี และการมีงานทำา

ของกลุม่ตวัอยา่งกอ่นทำาการเกบ็ขอ้มลู ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูตามจำานวน

ที่ปรากฎในตารางข้างต้น รวมทั้งสิ้น 400 คน

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 1. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 26-31 ปี มากที่สุด 

รองลงมาคือ อายุ 32-37 ปี อายุ 38-43 ปี จำานวน 64 คน อายุ 

20-25 ปี และอายุ 44-49 ปี ตามลำาดับ

 2. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส 

มากที่สุด รองลงมาคือ โสด และหย่าร้าง จำานวน 25 คน ตามลำาดับ

 3. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ตำ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า

ปริญญาตรี ตามลำาดับ

 4. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 

ส่วนบุคคลต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา

คือ น้อยกว่า 15,000 บาท รายได้ 25,001-35,000 บาท รายได้ 

35,001-45,000 บาท รายได้ 45,001-50,000 บาท และรายได้ 

50,001 บาท ขึ้นไป จำานวน 4 คน ตามลำาดับ

 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อรถยนต์

 1. ยี่ห้อรถยนต์ที่ซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อรถยนต์ยี่ห้อ 

Toyota มากที่สุด รองลงมาคือ รถยนต์ยี่ห้อ Honda รถยนต์ยี่ห้อ 

Nissan รถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes benz 

และ BMW เท่ากัน รถยนต์ยี่ห้อ Mazda รถยนต์ยี่ห้อ Ford, 

Volvo , Chevrolet และ Mini Cooper เทา่กนั รถยนตย์ีห้่อ Suzuki 

และ Cittoen รถยนต์ยี่ห้อ Lexus และ Jeep เท่ากัน ตามลำาดับ

 2. รถยนต์ที่ซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อรถคันแรกมากที่สุด 

รองลงมาคือ ซื้อเป็นคันที่ 2 หรือ 3 

 3. รูปแบบการซื้อรถยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ้ือรถยนต์

เป็นเงินผ่อนมากที่สุด รองลงมาคือ เงินสด โดยกลุ่มตัวอย่างจะ

ซื้อเป็นเงินผ่อน 48 เดือน มากที่สุด รองลงมาคือ ซื้อเป็นเงินผ่อน 

72 เดือน ซื้อเป็นเงินผ่อน 60 เดือน ซื้อสินค้าเป็นเงินผ่อน 36 เดือน 

ซื้อสินค้าเป็นเงินผ่อน 12 เดือน ตามลำาดับ

 4. ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ 

ตัวเอง มีอิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด รองลงมาคือ คนรัก 

หรือ แฟน พ่อแม่ และ สามี เท่ากัน  เพื่อน พนักงานขาย และอื่นๆ 

ได้แก่ ครอบครัว ธุรกิจ ญาติ บุตร ตามลำาดับ

 5. เหตุผลในการซื้อรถยนต์ที่ซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ให้ประโยชน์ในการใช้งาน เป็นเหตุผลในการซ้ือรถยนต์มากที่สุด 

รองลงมาคือ บ่งบอกถึงฐานะทางสังคม ทันสมัย หรือ กระแสนิยม 

ราคาไม่แพง โปรโมชั่นโดนใจ  และอื่นๆ ได้แก่ รูปทรงสวยงาม 

ความชื่นชอบส่วนบุคคล ตามลำาดับ

 ตอนที่ 3 ปัจจัยการตลาดในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

 ข้อมูลด้านปัจจัยการตลาดในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการตลาด 

ในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในแต่ละด้านดังนี้

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์กับการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในระดับมาก และ 

เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 

 - ด้านการออกแบบ ให้ความสำาคัญกับการมีสีหรือรุ่น 

ให้เลือกที่หลากหลายตรงกับความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ 

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในรถยนต์มีให้ครบ การออกแบบ

ตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามและกว้างขวาง และ 

รูปทรงของรถยนต์ภายนอกมีความโฉบเฉี่ยว สวยงาม ตามลำาดับ

 - ด้านคุณภาพ ให้ความสำาคัญกับความมั่นใจในสมรรถนะ

ของรถยนตม์ากทีส่ดุ รองลงมาคอื สมรรถนะของเครือ่งยนตม์คีวาม

ทนทาน ระบบชว่งลา่งทีนุ่ม่นวลและยดึเกาะถนน เครือ่งปรบัอากาศ

ให้อุณหภูมิเหมาะสม ระบบไฟในห้องโดยสารได้มาตรฐาน และ 

อัตราการประหยัดน้ำามันสูง ตามลำาดับ

 - ด้านงานประกอบรถยนต์ ให้ความสำาคัญกับทัศนะวิสัย

ในการขับขี่มากที่สุด รองลงมาคือ ความสบายของเบาะน่ัง การ 

ใช้งานของอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ความเงียบของห้องโดยสาร 

ความสวยงามของคอนโซล ความเรยีบรอ้ยของการประกอบรถยนต ์

และการเก็บรายละเอียดภายนอกและภายในรถยนต์ ตามลำาดับ

 - ด้านตราสินค้า ให้ความสำาคัญกับตราสินค้าเป็นที่นิยม 

และได้รับการยอมรับมากที่สุด             

 2. ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นด้านราคา

กับการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในระดับมาก และเมื่อแยกเป็น 

รายข้อพบว่า ให้ความสำาคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของรถยนต์มากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา 

(Maintained) รถยนต์ตำ่า ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่น 

ในขนาดเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียง และขายต่อได้ราคาสูง ตามลำาดับ

 3. ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ 

ความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายกับการซื้อรถยนต์ 

น่ังส่วนบุคคลในระดับมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า 

ให้ความสำาคัญกับสถานที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการอยู่ในทำาเล 

ที่สะดวก สามารถเดินทางได้ง่ายมากที่สุด รองลงมาคือ จำานวน

สาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมาก หลากหลายสาขาตามลำาดับ

 4. ด้านหลักฐานทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ

คิดเห็นด้านหลักฐานทางกายภาพกับการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
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ในระดบัมาก และเมือ่แยกเปน็รายขอ้พบวา่ ใหค้วามสำาคญักบัโชวร์มู

มกีารตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ขนาดของโชวร์มู

และศูนย์บริการมีขนาดใหญ่ ตามลำาดับ

 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ

คิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดกับการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ให้ความสำาคัญกับ 

การจัดประกันภัยรถยนต์ ช้ัน 1 จากบริษัทประกันภัยชั้นนำาที่มี

คุณภาพดีมากที่สุด รองลงมาคือ ให้การบริการบำารุงรักษารถยนต์

ฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำาหนด ได้เป็นอย่างดี กำาหนด

ระยะเวลาในการผอ่นชำาระนาน การใหข้องแถมหรอือปุกรณต์กแตง่

อย่างครบชุด มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการ

ผ่อนชำาระให้กับลูกค้าในอัตราที่ต่ำาและสมเหตุสมผล ได้คืนภาษี 

จัดงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ได้อย่าง

น่าสนใจ และจัดทาโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือ 

สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ได้อย่างสร้างสรรค์ ตามลำาดับ

 6. ด้านพนักงาน กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นด้าน

พนักงานกับการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในระดับมาก และเมื่อแยก

เป็นรายข้อพบว่า ให้ความสำาคัญกับพนักงานขายมีความสามารถ

และรอบรู้ในการให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

พนักงานขายมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามลำาดับ

 7. ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น

ด้านกระบวนการกับการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในระดับมาก และ

เมือ่แยกเปน็รายขอ้พบวา่ ใหค้วามสำาคญักับกระบวนการในการจอง

รถยนต์ไม่นานมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาการได้รับรถยนต์ 

ไม่นาน ตามลำาดับ

 ตอนที ่4 การวเิคราะหอ์งคป์จัจยัการตลาดในการซือ้รถยนต์

นั่งส่วนบุคคล

 เมื่อนำาองค์ประกอบของปัจจัยทางการตลาดในการซื้อ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มาวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรและ

การสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis ใช้วิธี

การหมนุแกนแบบ Varimax เพือ่วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ตัวแปรและจัดกลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่ม 

ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ให้ความสำาคัญกับระบบปรับอากาศและความ 

นิ่มนวลในการขับขี่

 เครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิเหมาะสม ระบบช่วงล่างที่ 

นุ ่มนวลและยึดเกาะถนน ระบบไฟในห้องโดยสารได้มาตรฐาน 

ความมั่นใจในสมรรถนะของรถยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต ์

มีความทนทาน และอัตราการประหยัดนำ้ามันสูง

 กลุ่มที่ 2 ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการขาย

 การให้ของแถมหรืออุปกรณ์ตกแต่งอย่างครบชุด กำาหนด

ระยะเวลาในการผ่อนชำาระนาน  จัดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จาก

บริษัทประกันภัยช้ันนำาที่มีคุณภาพดี ให้การบริการบำารุงรักษา

รถยนต์ฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำาหนดได้เป็นอย่างดี 

มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำาระ 

ให้กับลูกค้าในอัตราที่ตำ่าและสมเหตุสมผล ได้คืนภาษีและมีการ 

จัดงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ได้อย่าง

น่าสนใจ จัดทำาโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

ฯลฯ ได้อย่างสร้างสรรค์ พนักงานขายมีความสามารถและรอบรู้

ในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และพนักงานขายมีบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 กลุ่มที่ 3 ให้ความสำาคัญกับรายละเอียดทั้งภายนอกและ

ภายในรถยนต์

 การเกบ็รายละเอยีดภายนอกและภายในรถยนต ์ทศันะวสิยั

ในการขับขี่ ตราสินค้าเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ ความเงียบ

ของห้องโดยสาร ความเรียบร้อยของการประกอบรถยนต์ ความ

สวยงามของคอนโซล ความสบายของเบาะน่ัง และการใช้งานของ

อุปกรณ์ภายในรถยนต์ การออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสาร 

มีความสวยงามและกว้างขวาง มีสีหรือรุ่นให้เลือกที่หลากหลาย

ตรงกับความต้องการ รูปทรงของรถยนต์ภายนอกมีความโฉบเฉี่ยว 

สวยงาม และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในรถยนต์มีให้ครบ

 กลุ่มที่ 4 ให้ความสำาคัญกับราคาขายต่อรถยนต์

 ขายต่อได้ราคาสูง ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่น 

ในขนาดเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา (Main-

tained) รถยนต์ตำ่า และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

รถยนต์

 กลุ่มที่ 5 ให้ความสำาคัญความรวดเร็วในการจองและรับ

รถยนต์  

 กระบวนการในการจองรถยนต์ไม่นาน และระยะเวลา 

การได้รับรถยนต์ไม่นาน

 กลุ่มที่ 6 ให้ความสำาคัญกับจำานวนสาขาและความสะดวก

สบายของโชว์รูม

 จำานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมาก หลากหลาย

สาขา และสถานทีต่ัง้ของโชวร์มูและศนูยบ์รกิารอยูใ่นทำาเลทีส่ะดวก 

สามารถเดนิทางไดง้า่ย ขนาดของโชวร์มูและศนูยบ์รกิารมขีนาดใหญ่

และโชว์รูมมีการตกแต่งได้อย่างสวยงาม

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
 1. ผลิตภัณฑ์

 ผู ้บริหารจะต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์หลัก 

(Core Product) และองค์ประกอบเสริมในส่วนที่เป็นบริการควบคู่

กับตัวผลิตภัณฑ์ โดยส่ิงที่ผู้บริหารต้องพิจารณา คือ ผลิตภัณฑ ์

ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ของ

คู ่แข่งขันทำาได้ดีมากน้อยเพียงใดเนื่องจากผลการวิจัยบ่งชี้ว ่า 
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ผู้บริโภคเพศหญิงให้ความสำาคัญกับระบบปรับอากาศและความ 

น่ิมนวลในการขับขี่ เครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิเหมาะสม 

ระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลและยึดเกาะถนน ระบบไฟในห้องโดยสาร

ได้มาตรฐาน ความมั่นใจในสมรรถนะของรถยนต์ สมรรถนะ

ของเครื่องยนต์มีความทนทาน และอัตราการประหยัดนำ้ามันสูง 

นอกจากนีค้วรให้ความสำาคญักบัรายละเอยีดทัง้ภายในและภายนอก

รถยนต์ การเกบ็รายละเอยีดภายในและภายนอกรถยนต์ ทศันะวสัิย

ในการขับขี่ ตราสินค้าเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ ความเงียบ

ของห้องโดยสาร ความเรียบร้อยของการประกอบรถยนต์ ความ

สวยงามของคอนโซล ความสบายของเบาะนั่ง และการใช้งานของ

อุปกรณ์ภายในรถยนต์ การออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสาร 

มีความสวยงามและกว้างขวาง มีสีหรือรุ่นให้เลือกที่หลากหลาย

ตรงกับความต้องการ รูปทรงของรถยนต์ภายนอกมีความโฉบเฉี่ยว 

สวยงาม และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในรถยนต์มีให้ครบ

   2. ราคา

 ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นของผู ้ใช้บริการ องค์ประกอบนี้ 

ชี้ให้เห็นถึงการบริหารค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากลูกค้าได้รับ 

คุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในรูปบริการ ความรับผิดชอบไม่จำากัด

อยู่ที่การตั้งราคาเพ่ือสร้างราคาขายแก่ลูกค้าเท่าน้ัน แต่รวมถึง 

การกำาหนดกำาไรจากการดำาเนินธุรกิจและกำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ

สินเชื่อด้วย นอกจากน้ันผู้จัดการบริการยังต้องตระหนักถึงทาง

ปฏิบัติเพื่อหาวิธีลดต้นทุนและสิ่งอื่นที่ลูกค้ารับภาระไว้ในการซ้ือ 

และส่งผลให้เกิดใช้บริการน้อยลง ต้นทุนเหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน เวลา ความพยายามในรูปวัตถุและจิตใจ รวมไปถึง

ประสบการณ์ของลูกค้าในอดีตท่ีอาจจะเป็นลบหรือไม่พอใจต่อ 

รปูแบบบรกิารกไ็ด้ ดงัผลการวจิยัทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ

ให้ความสำาคญักบัราคาขายรถยนต์ได้ราคาสงู ราคาถูกกว่าเมือ่เทยีบ

กับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในขนาดเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายในการ

บำารุงรักษา (Maintained) รถยนต์ตำ่า และราคามีความเหมาะสม

กับคุณภาพของรถยนต์

 3. สถานที่และลักษณะทางกายภาพ

 สถานทีแ่ละลกัษณะทางกายภาพองค์ประกอบนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า 

ผู้บริโภคเพศหญิงให้ความสำาคัญกับจำานวนสาขาและความสะดวก

สบายของโชว์รูม จำานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมาก 

หลากหลายสาขา และสถานท่ีตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการอยู่ใน 

ทำาเลที่สะดวก สามารถเดินทางได้ง่าย ขนาดของโชว์รูมและ 

ศูนย์บริการมีขนาดใหญ่และโชว์รูมมีการตกแต่งได้อย่างสวยงาม 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญกับสิ่งเหล่านี้ ซ่ึงถือเป็น 

การบริการหลังหารขายและส่งผลท่ีการซ้ือซำ้า การบอกต่อแบบ 

ปากต่อปากและนำามาซึ่งความจงรักภักดีในตาสินค้าในที่สุด

 4. การส่งเสริมการตลาด

 การส่งเสริมตลาด โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภค

เพศหญิงให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการตลาดทั้งในแง่การให้

ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การจัดการส่งเสริมการขายท่ีจูงใจ 

รวมทั้งบุคลิกภาพและการบริการขายของพนักงานขาย ดังนั้น 

ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดให้หลากหลาย 

เช่น การให้ของแถมหรืออุปกรณ์ตกแต่งอย่างครบชุด กำาหนด 

ระยะเวลาในการผ่อนชำาระนาน จัดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จาก

บริษัทประกันภัยช้ันนำาที่มีคุณภาพดี ให้การบริการบำารุงรักษา

รถยนต์ฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำาหนดได้เป็นอย่างดี 

มีการจัดข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำาระ 

ให้กับลูกค้าในอัตราที่ตำ่าและสมเหตุสมผล มีการคืนภาษีและ 

มีการจัดงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 

ได้อย่างน่าสนใจ จัดทำาโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน ์

สือ่สิง่พมิพ์ ฯลฯ ได้อย่างสร้างสรร พนกังานขายมคีวามสามารถและ

รอบรู้ในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และพนักงานขายมีบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 5. กระบวนการ

 ผู้บริหารต้องพิจารณาเรื่องของกระบวนการในการสั่งจอง

สินค้า และกระบวนการในการรับสินค้าเนื่องจากถ้าปล่อยเวลา 

ให้นานอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น บริษัท 

คูแ่ขง่เปดิตวัสนิคา้ใหมแ่ละใหข้อ้เสนอทีด่กีวา่และสามารถรบัรถยนต์

ได้ทันที สาเหตุนี้อาจทำาให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลและอาจตัดสินใจ 

ยกเลิกการจองและไปซื้อสินค้าของคู่แข่งดังผลการวิจัยที่บงชี้ว่า 

ผู้บริโภคเพศหญิงให้ความสำาคัญกับกระบวนการในการจองรถยนต์

ไม่นาน และระยะเวลาการได้รับรถยนต์ไม่นาน
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อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล. 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น	:	กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม	ตำาบลท่าพระ	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

A	Study	of	Monks	and	locality	development	:	A	Case	Study	of	Theppuranaram	Temple	

Thaphra	District	Muang	District	Khon	Kaen	Province

พระมหาอนุชา		สิริวณฺโณ	(พละกุล)

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม 

ตำาบลท่าพระ อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และ 3) เพื่อศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการ

ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) พระสงฆ์ระดับผู้นำา 5 รูป 2) ผู้นำาระดับท้องถิ่น 

6 ท่าน และ 3) ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 1 ท่าน รวมทั้งหมด 12 รูป/ท่าน และได้จัดการสนทนากลุ่มย่อย  

(Focus Group) 2 กลุ่ม มีสมาชิกท้ังหมด 13 ท่าน โดยผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทด้านการพัฒนาในท้องถิ่นเสมอมา 

ด้วยการปรับใช้ภาระหน้าที่ทั้ง 6 ด้าน  ซึ่งได้แก่ 1) การปกครอง พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสยังคงทำาหน้าที่ดูแลกิจการในวัดเป็นสำาคัญ 2) 

การศาสนศึกษา ให้การส่งเสริมการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรในวัด 3) การเผยแผ่ ตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคมของรัฐและของ

ท้องถิ่น  4) การสาธารณูปการ ดำาเนินการก่อสร้างศาสนสถานให้เพียงพอต่อพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 5) การศึกษาสงเคราะห์ 

พระสงฆ์ที่มีศักยภาพด้านสอนหลักธรรมมีบทบาทในการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ มีส่วนในการร่วม

กอ่สรา้งสาธารณะประโยชนท์ีส่ำาคญัในชมุชน อยา่งไรกต็ามหากเปน็พระสงฆท์ีไ่มใ่ชพ่ระนกัพฒันากด็ำาเนนิการพฒันาไปตามบทบาทหนา้ที ่

ที่ตนดำารงอยู่ บางรูปอยู่ในฐานะผู้ส่งเสริมบทบาท บางรูปอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติการ แต่หากเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาท่านจะดำาเนินการเอง 

โดยจดัทำาในรปูโครงการสง่เสรมิชมุชน มทีัง้มุง่พฒันารายได ้พฒันาจรยิธรรม และพฒันาการศกึษา สว่นบทบาทพระสงฆว์ดัเทพปรูณาราม

ยังคงเป็นบทบาทตามลักษณะงานที่คณะสงฆ์กำาหนดให้ โดยความโดดเด่นคือการส่งเสริมค่านิยมทางจริยธรรมด้วยกลวิธีเผยแผ่ต่างๆ แต่ 

ทีน่า่สนใจคอืการยกระดบัคณุธรรมดว้ยวรรณกรรมพืน้บา้น การนีจ้งึสง่ผลเชงิกระตุน้เตอืนวธิใีหมต่อ่ทศันคตขิองพทุธศาสนกิชน การแสดง

บทบาทดังกล่าวนั้นจึงมีผลมาจากพุทธดำารัส พระธรรมวินัย และวัดที่มีลักษณะเกื้อกูลสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในระบบความสัมพันธ์  

ผนวกกับกฎระเบียบทางคณะสงฆ์ที่ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ให้พระสงฆ์ควบคุมดูแล ทั้งผู้ใต้ปกครองและประชาชนตามความสามารถ แต่

บทบาทที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชุมชนมักมาจากความมุ่งมั่นเสียสละเฉพาะตัวของพระสงฆ์แต่ละรูป โดยมักมีแรงผลักดันมาจากสภาพ 

ปญัหาในชมุชน ทีบ่างครัง้หนว่ยงานทอ้งถิน่กต็อบสนองตอ่รปูแบบการปฏบิตัขิองพระสงฆ ์อยา่งไรกต็ามหากเปน็การดำาเนนิงานอยา่งปกติ

ปญัหาหลกัคอืระบบคูส่มัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขับเคลือ่นภาระงาน ทัง้ความสมัพนัธข์องพระสงฆแ์ตล่ะระดบัและความสมัพนัธก์บัประชาชน

ในแต่ละสถานะตำาแหน่ง ทั้งนี้พระสงฆ์ระดับผู้ปกครองขาดการกำากับดูแลบริหารสั่งการและติดตามประเมินผล ผนวกกับขาดการกำาหนด 

นโยบายเชิงพัฒนาอย่างสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ยังขาดทักษะเชิงลึกทั้งด้านหลักธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ 

ในการทำางานการพัฒนาหลายๆ รูปแบบ สำาหรับแนวทางส่งเสริมต้องเริ่มที่องค์กรสงฆ์ควรปรับรูปแบบวิธีการทำางานของพระสงฆ์ให้

สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมใหม่ โดยท่ีเจ้าคณะผู้ปกครองต้องควบคุมและแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้วัดโดยเจ้าอาวาสต้องจัดกิจกรรม 

ให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและผู้นำาของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งโน้มน้าวชี้แจงบทบาทพระสงฆ์ต่อสังคมถึงการอิงอาศัยกันต่อการพัฒนา

อย่างจริงใจ ด้วยการเปิดรับวิสัยทัศน์ระดับองค์กร ผู้นำา และชุมชน ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

คำาสำาคัญ	: พระสงฆ์, บทบาทการพัฒนาท้องถิ่น, องค์ประกอบส่งเสริม, ปัญหาและอุปสรรค, แนวทางส่งเสริมพระสงฆ์
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Abstract
 The research had 3 main purposes which were 1) to study monks’ roles in locality development. The research 

was a case study of Theppuranaram Themple Thaphra  District Muang District Khon Kaen Province. 2) The research 

was also aimed to study affecting factors towards the monks’ roles in locality development and 3) to study problems 

and obstacles of the monks and ways to promote the monks’ roles in locality development. The qualitative research 

methodology was employed by interviewing the sample groups for collecting data. The sample groups of 12 people 

consisted of 1) 5 monk leaders, 2) 6 local leaders, and 3) 1 director of Khon Kaen Office of Buddhism. There were 2 

groups of 13 people participating in a focus group discussion. The research findings revealed as follows: the monks 

have had the major role in locality development using 6 main duties. Such as 1) To rule the monk that is the abbot 

levels still look after the duty, as is the first important in the temple. 2) To study of religion support studding to the 

monks. 3) To Evangelism accept policy of The Sangha Supreme Council of state and locality. 4) Public continues 

building religious place to enough for a monks and Buddhist. 5) To subsidiary the monks that have ability in instruct 

the principle to have a role to teach ethics in the academy. And then 6) Public Subsidiary has a participation to build 

a commonwealth that is important in community. If the monks are not developers themselves, they still develop their 

local areas as their responsibilities. Some are supporters and some are executors. If the monks are real developers 

themselves, they always initiate a project promoting their community in term of incomes, moral, and education. The 

monks in Theppuranaram Temple have their own job responsibilities as they are assigned by the monk hierarchy. 

The outstanding role is the moral education by using several propagation strategies. The interesting strategy is to use 

local literature in teaching moral. This is why it is the new stimulating way affecting the Buddhists’ attitudes. Those 

roles are influenced by the Buddha’s speech, the Buddha’ teaching, and the temple itself which has supported the 

Buddhists in term of relationship system. The monk laws determining power and duty also have the control over 

inferiors and all people effectively. The role benefiting the community is gain from individual monks who always 

sacrifice. The monk gain impulsion for locality development from the community’s problems. The local institutes 

something give a response to the monk’s action. However, the main problem of locality development operation is 

the paired relationship including the monk relationship each level and the relationship with people at each position. 

The monk readers are effective to administrate and evaluate jobs and the also deeply luck Dharma Principles and 

modern science to work with various forms of locality development.

Keywords	: monks, locality development, problems and obstacles, ways to support monk
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บทนำา
 ตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษที่ผ ่านมา สังคมและ

วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากสังคมเกษตรกรรม

เป็นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การ

เปลี่ยนแปลงมิอาจแยกส่วนออกจากกันได้อย่างอิสระ เพราะ

โครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคมย่อมมีวัฒนธรรม ส่วนสังคมจะ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ประชาชน 

โลกทศัน์ เทคโนโลย ีและการเคลือ่นไหวของสงัคม (อมัพร  สคุนัธวณชิ 

และศรีรัฐ โกวงศ์, 2553: 239-240, 242) ลักษณะเช่นนี้ย่อมทำาให้

สงัคมสญูเสยีระเบยีบ สถาบนัหลกัไม่สามารถถ่ายทอดจารตีทีถ่กูต้อง

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิการเห็นแย้งต่อกฏเกณฑ์และระเบยีบเดมิ 

พร้อมทัง้ผลติค่านยิมใหม่ซึง่สร้างความแปลกแยกระหว่างกลุม่บคุคล

ในสังคมแล้วยังขยายออกสู่สังคมชนบท (นิรมล  สุธรรมกิจ, 2551:  

15-16; โกศล  วงศ์สวรรค์, 2543: 28) โลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย โดยดำาเนินชีวิตแบบ

วัฒนธรรมตะวันตกที่ยึดถือวัตถุเป็นสำาคัญ ไม่ผ่านการแยกแยะ

ควบคุมผลเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งลดศักยภาพของชุมชน 

ทุนสังคม และภูมิปัญญาดั้งเดิม (วิวัฒน์ชัย  อัตถากร, 2546: 9, 

23, 64) ท่านพุทธทาสภิกขุจึงเสนอว่า พระสงฆ์สามารถมีบทบาท 

3 ประการ คือ 1) ปริยัติ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาสู่ความคิด 

พิจารณาได้เอง 2) ปฏิบัติ เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด 

ความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจต่อผู้พบเห็น และ 3) ปฏิเวธ 

แสดงผลแห่งการปฏิบัติใช้ปรากฎชัดจนเกิดความไว้ใจในแนวทาง 

ส่งผลต่อการรเิร่ิมประพฤตปิฏบิตัติาม (เบญจา มงัคละพฤกษ์, 2552:  

10) พระสงฆ์ยุคโลกาภิวัตน์จึงควรมีบทบาทอย่างกว้างขวาง ในด้าน 

การแก้ไขและพัฒนาสังคม ภายใต้ความรู้และความเข้าใจหลักธรรม 

อย่างลึกซึ้ง และเป็นผู ้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าง 

สมำ่าเสมอด้วย (เบญจา  มังคละพฤกษ์, 2552: 18) แต่ปัญหาหลัก

คือองค์กรสงฆ์ไม่สามารถชี้นำาให้พระสงฆ์ปรับตัวเข้ากับบทบาท 

ร่วมสมยักบัสงัคม ซำา้ยงัปรากฏช่องทางแห่งความประพฤตเิสือ่มเสยี 

ต่อปัจเจกภิกษุอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์โดยรวมของสถาบันสงฆ์

จึงตกตำ่าลง พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายหลักธรรมให้ชาว

พุทธเข้าใจในเนื้อความของพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง หากแต่

ฆราวาสกลบัอาจเข้าใจหลกัธรรมได้อย่างลกึซึง้ยิง่กว่า อย่างไรกต็าม

วัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำาคัญของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะวัดที่อยู่

ติดกับชุมชนเป็นหน่วยงานย่อยที่เข้าถึงประชาชนในระดับท้องถิ่น 

มคีวามเกีย่วพนัธ์กบัชมุชนมาทกุยคุทกุสมยัจงึต้องมบีทบาทมากขึน้

เพือ่ผสานความแตกร้าวทางสงัคม การให้บรกิารสงัคมด้านต่างๆ นัน้ 

แม้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ภาครัฐเพิ่มเติมขึ้น แต่องค์กรสงฆ์กำาลัง

ประสบปัญหาหลกั 4 ประการ คอื ประการแรกโครงสร้างทีร่่วมศนูย์ 

และด้อยประสิทธิภาพ ประการที่สองความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

กับรัฐ ประการที่สามความเหินห่างจากสังคม และประการสุดท้าย

ขาดระบบกลัน่กรอง กำากบั และกล่อมเกลาทีม่คีณุภาพ (พระไพศาล  

วิสาโล, 2552: 281-282, 328, 512-513) ภายใต้ระบบราชการ

แบบพระสงฆ์ เป็นสาเหตหุนึง่ทีด่งึบทบาทพระสงฆ์เหนิห่างออกจาก

ชมุชน ในอดตีพระพทุธศาสนาเถรวาทตัง้มัน่ด้วยดกีต่็อเมือ่พระสงฆ์  

ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีดุลยภาพ  

แต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันสงฆ์ผูกติดอยู่กับการอุปถัมภ ์

ของรัฐมากเกินไป ส่งผลให้คณะสงฆ์สูญเสียศักยภาพที่มีในองค์กร  

ซำา้ยงัขาดแรงจงูใจทีจ่ะปฏริปูองค์กรให้เหมาะสมกบัยคุสมยั ขาดการ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน ์

มีเพียงสองแนวทาง คือ ประการแรกพระสงฆ์เองก็จำาเป็นต้องปรับ

บทบาทโน้มเข้าหาประชาชน โดยเริ่มต้นจากการ “เปิดวัด” ให้

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบมากขึ้น ประการสุดท้ายประชาชน

ต้องโน้มเข้าหาคณะสงฆ์ ผ่านการร่วมบริหารและรับผิดชอบกิจการ

คณะสงฆ์ หรือร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน

การกำาหนดนโยบาย ด้านการวางแผน และด้านการดำาเนินงานของ 

พระสงฆ์ในพื้นที่ องค์กรสงฆ์จึงจะพ้นวิกฤต (ไพศาล  วิสาโล, 2546:  

4-7) สำาหรับวัดเทพปูรณาราม เป็นวัดที่ตั้งในชุมชนท้องถิ่นระดับ

เทศบาลตำาบล มีประชาชนอาศัยอยู่มากพอสมควร จึงมีกิจกรรม

ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ซึ่งสามารถแยกออก

เป็น 4 ลักษณะ คือ ประการแรกส่งเสริมให้ความรู้ด้านหลักธรรม  

ประการทีส่องส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นการอนรุกัษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย ประการที่สามส่งเสริมกิจกรรมพิเศษตามกาลสมัย   

และประการสุดท้ายมุ่งส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น ที่ซึ่งคณะ 

ผู้บริหารท้องถิ่นกำาหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษารูปแบบการ

ทำางานพัฒนาท้องถิ่นโดยพระสงฆ์ภายใต้สถานการณ์กระแสการ 

เปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการสืบค้นข้อมูลชั้น 

ทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวต่อการศึกษา และช้ันปฐมภูม ิ

ด้วยการลงพื้นที่วิจัย ซึ่งดำาเนินการด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ ่มย่อย และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีมูลเหต ุ

มาจากสภาพการณ์สังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได ้ชัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของประชาชน 

ในแต่ละช่วงวยั ทัง้การพฒันาทีเ่น้นไปทางวตัถเุป็นสำาคญัโดยละเลย

พฤติกรรมที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น  

กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตำาบลท่าพระ อำาเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น  

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

 3. เพือ่ศกึษาปญัหาและอปุสรรคของพระสงฆใ์นการพฒันา
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ท้องถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ

พัฒนาท้องถิ่น

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 สำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษานั้น ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นคำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended  

Interview) และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural  

Interview) ซึ่งเป็นคำาถามที่ ได้จัดเตรียมไว้  ผนวกกับการ 

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย	
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มพระสงฆ์ระดับผู้นำา กลุ่มผู้นำา

ระดับท้องถิ่น และผู้บริหารระดับภูมิภาค และประชาชนบ้าน

หนองบัวดีหมีทั้ง 4 หมู่บ้าน  

 2. ผู้ให้ข้อมูลท่ีสำาคัญ (Key-informant) คือ ผู้ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้ให้ข้อมูล 

ที่สำาคัญด้วยการสัมภาษณ์จำานวน 12 ท่าน ได้แก่ พระสงฆ์ระดับ

ผู้นำา จำานวน 5 รูป ผู้บริหารระดับท้องถิ่น จำานวน 6 ท่าน และ 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค จำานวน 1 ท่าน และ 2) การสนทนากลุ่มย่อย  

(Focus Group) จำานวน 2 กลุ่มๆ ละ 6-8 ท่าน 

 3. เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์  

แบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ (1) ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นำาของ

พระสงฆ ์(2) บทบาทพระสงฆต์อ่การพฒันาทอ้งถิน่ (3) องคป์ระกอบ

ที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น (4) ปัญหาและ

อปุสรรคของพระสงฆใ์นการพฒันาทอ้งถิน่ (5) แนวทางการส่งเสรมิ 

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และ (6) ความคาดหวัง 

ของท่านต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น 2) การ

สนทนากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มีสมาชิก  

7 ท่าน ส่วนกลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 6 ท่าน โดยใช้ประเด็นคำาถาม

เดียวกันกับการสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการอภิปราย และ 3) 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย (1) พฤติกรรมของ 

พระสงฆ์ (2) พฤติกรรมผู้นำาท้องถิ่น (3) พฤติกรรมผู้นำาชุมชน และ 

(4) พฤติกรรมประชาชน           

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

เป็นคำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended  Interview) และใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) แล้วดำาเนิน

การสัมภาษณ์ไปตามลำาดับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้ 

เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนา ด้วย

การรวบรวม จัดหมวดหมู่ จำาแนกแยกแยะ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

และความสัมพันธ์กัน ระหว่างประเด็นคำาถามของแต่ละข้อ จาก 

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท 

ผลการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 กอ่นดำาเนนิการศกึษาผูว้จิยัไดต้ัง้ประเดน็การศกึษาบทบาท

พระสงฆ์ไว้ว่าพระสงฆ์มีบทบาทอย่างไรตามพุทธบัญญัติ บทบาท

ที่พระสงฆ์ปฏิบัติจริง และบทบาทที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังจาก 

พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของพระสงฆ์วัดเทพปูรณาราม

ซ่ึงเป็นพื้นที่วิจัย พร้อมทั้งบทบาทที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติในอนาคต

ซึ่งพบผลการศึกษาดังนี้

 1. บทบาทที่พระสงฆ์ปฏิบัติจริง พระสงฆ์ยังเป็นผู้นำาทาง

ด้านศาสนาแนะนำาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง

และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน โดยเจ้าอาวาสยังคงทำาหน้าที่

ดูแลกิจการในวัดเป็นสำาคัญ บางครั้งนำาหลักธรรมมาปรับใช้ในการ

กำากับดูแลประชาชน ส่งเสริมการศึกษาแก่ภิกษุ-สามเณรในวัด 

ทั้งหลักพระธรรมวินัย ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง 

ผนวกกับการเผยแผ่ด้วยการตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคม  

บางครัง้ตอบรบันโยบายของรฐั นโยบายของหนว่ยงานทอ้งถิน่ และ

ส่วนงานจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่สำาคัญคือพระสงฆ์ระดับพระเถระ

ได้รับการนิมนต์เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง

ยังริเริ่มก่อสร้างศาสนสถาน อาทิ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ วิหาร

บรรจุโบราณวัตถุ อุโบสถ และบูรณปฏิสังขรณ์ส่ิงก่อสร้างที่ชำารุด 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

แต่มิได้ละเลยบทบาทการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา มอบ 

ทุนทรัพย์แก่เยาวชน มีส่วนร่วมด้วยการเป็นกรรมการการศึกษา 

ในโรงเรียน มีส่วนในการร่วมก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีสำาคัญ 

เช่น ร่วมสร้างศาลาประชาคม ตัดและขยายถนนภายในชุมชน  

พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมถนน สร้างประปา โรงเรียน สะพาน 

ข้ามคลองในหมู่บ้าน และให้ความช่วยเหลือในยามที่ประชาชน

ประสบภัยพิบัติต่างๆ ร่วมเจรจาต่อรองหรือประนีประนอม ด้วย

การไกล่เกลี่ยเมื่อฝ่ายผู้นำาเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ให้การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนา ซึ่งเป็นความพึงประสงค์ของ

ทางวัดและชุมชน โดยมิได้มองข้ามการสาธารณสุขซึ่งคอยให้ความ 

ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การพยาบาล แนะนำาการปฏิบัติต่อภิกษุ

อาพาธ และดำารงตนเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำาแนะนำาต่อประชาชน  

ในคราวที่ต้องประสบกับความผิดหวังในชีวิตด้วยหลักธรรม         
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 2. บทบาทพระสงฆ์วัดเทพปูรณาราม มี 2 ลักษณะคือ 

1) บทบาทพระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์  สุภาจาโร) ท่านมีผลงาน

วรรณกรรมเด่นชัดเชิงเสริมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการสื่อสารให้ตน

บรรลุผลแต่ไม่ขัดแย้งกับคนอื่น ฉะน้ันการสื่อสารจึงต้องคำานึงถึง

ความรู้สึกของผู้อื่นด้วย การสื่อสารที่ดีย่อมสานสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรให้เหน่ียวแน่น รวมทั้งการ 

อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยท่านได้

ประพันธ์บทสรภัญญะให้เยาวชนในบ้านหนองบัวดีหมีได้ขับร้อง

และนำาไปแข่งขันตามเทศกาลต่างๆ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริม

พัฒนาการทางจิตใจ วรรณกรรมส่งเสริมการปฏิบัติท่ีบุคคลจะ

แสดงพฤติกรรมใดๆ ต่อศาสนสถาน ไม่ว่าจะเป็นการลบลู่ ไม่ให้

ความเคารพในสถานท่ี ล้วนเป็นการแสดงความลดน้อยถอยลง

ของจิตใต้สำานึก จึงถือว่าเป็นการขัดเกลาทัศนคติต่อศาสนสถาน

ของพุทธศาสนิกชน ท่านยังชี้ให้ประชาชนเห็นว่า พระธรรมของ 

พระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งท่ีจะดูถูกเหยียดหยาม แต่ควรให้ความ

เคารพขณะรับฟงัและนำาไปปฏบิตัดิว้ยหวงัในผลลพัธ ์ในภาพรวมผล

งานทา่นจงึสะทอ้นและสง่เสรมิการดำารงชีวติของคนในทอ้งถิน่  รวม

ทัง้บทประพันธร์อ้งกรองบางเรือ่งไดก้ลา่วถึงเมอืงขอนแก่นวา่ มพีระ

ธาตขุามแกน่เปน็สญัลกัษณ ์เจรญิกา้วหนา้ตามยคุสมยั แตไ่มห่ลงลืม

ศิลปะท้องถิ่น เช่น ดนตรีพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรมผ้าไหมคุณภาพ  

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และ 2) บทบาทพระสงฆ์ลูกวัด ด้วยการ

เป็นผู้นำาด้านจิตวิญญาณ แนะนำาสั่งสอนยกระดับคุณภาพจิตใจ

ประชาชน นำาพาปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีที่ถูกต้อง ให้การปกครอง 

ภายใต้การกำากับดูแลของเจ้าอาวาส ซึ่งท่านใช้หลักปกครองตาม

หลักประชาธิปไตยต่อการกำาหนดบทบาทหน้าที่การทำางานของ 

พระสงฆ์ภายในวัด ซึ่งคัดเลือกกันตามความรู้ความสามารถต่องาน 

ที่รับผิดชอบ ผ่านการส่งเสริมการเผยแผ่ด้วยกิจกรรมในวันสำาคัญ

ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีเป็นประจำาทุกปี แต่ไม่ละเลย

การศึกษาหากแต่ใส่ใจต่อการศึกษาท้ังการศึกษาแผนกธรรม 

แผนกบาลี พระปริยัติศึกษา และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

ครั้นเมื่อสำาเร็จการศึกษาจึงกลับสู่ภูมิลำาเนา บางรูปปรับเปลี่ยน 

สถานที่ศึกษา บางรูปลาสิกขาออกไปดำาเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์ 

ส่วนด้านสาธารณูปการเจ้าอาวาสมักเป็นผู้นำาในการริเริ่มการ

ก่อสร้างศาสนสถานท่ีสำาคัญภายในอาวาส และส่งเสริมให้มี 

ส่วนร่วมในก่อสร้างสถานที่ราชการในชุมชน ทั้งยังมีพระสงฆ์เข้าไป

สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับต่างๆ การนี้เจ้าอาวาสยังได้รับนิมนต์

ให้เป็นกรรมการโรงเรียน และยังได้ส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้าง 

หน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสมทบทุนสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สมทบทุนสร้างสถานีอนามัยชุมชน 

และสมทบทุนสร้างศาลากลางหมู่บ้าน  

  3. บทบาทเชงิรกุของพระสงฆส์ูอ่นาคต ควรปรบัใน 3 สว่น 

คือ 1) ระดับบุคคล ต้องศึกษาหลักธรรมให้ครอบคลุมผนวกกับ 

ศาสตร์สมัยใหม่แต่ละแขนงและสามารถขยายความได้อย่าง

สอดคล้องอิงอาศัยกับหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง 

น่าสนใจจากปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมแล้ว ร่วมเสนอทางออก

แนวใหม่ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมไทยด้วยวิธีการอย่าง 

มีระบบ 2) ระดับองค์กร วัดต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นท่ี

สัปปายะ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ของวัดให้

ทันสมัย เพื่อบริการประชาชนผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุม ปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เท่าทันสังคม หัวใจหลักคือ 

การทำางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกรูปต้องมี 

ความเป็นมืออาชีพรอบรู้ในวิธีการถ่ายทอด พร้อมกันนั้นต้องลด 

พุทธพาณิชย์เชิงไสยศาสตร์ และ 3) ระดับชุมชน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิต ควรเป็นตัวแบบที่ดี 

ที่ถูกต้องของการเป็นผู้มักน้อยไม่สะสมวัตถุส่ิงของ ส่งเสริมความรู้  

สรรค์สร้างอาชีพ ดำารงภูมิปัญญาท้องถิ่น บำารุงสาธารณประโยชน์  

นำาหลักธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา โดยไม่เลือกฝ่าย

ทางการเมอืง หากแตค่วรสง่เสรมิดา้นการเปน็พลเมอืงทีถ่กูตอ้งตาม 

สิทธิหน้าที่ขัน้พื้นฐาน ชี้ให้เห็นถึงคุณและโทษของลทัธทิุนนิยมและ

บรโิภคนยิม ขณะเดยีวกนัควรชีใ้หเ้หน็ถงึคณุประโยชนท์างจติใจหรอื

จิตนิยม สามารถเผชิญและคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของตนได้ ซึ่ง

สามารถเป็นกำาลังของชุมชน ชี้ให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ การนี้ควรเสนอประเด็นปัญหา 

ระดับสังคม องค์กร และนโยบายรัฐ ที่เป็นปัญหาต่อสังคมหรือ

ชุมชนในบริบทต่างๆ ทั้งนี้ต้องโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิชาการ ซึ่ง

มหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้ 2 แหง่ตอ้งจรงิจงัและเขม้งวดในการผลติบณัฑติ 

ด้วยสถานการณ์ทางสังคมพร้อมกับการวิจารณ์และปิดท้ายด้วย 

หลักธรรมและวิธีการแก้ไขปัญหา  

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น	   

 จากการบททวนและประมวลข้อมูลจากคำาตอบผู้วิจัยจึงได้

คัดองค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ออกเป็นชั้นๆ จากขอบข่ายทางพระพุทธศาสนาไปจนถึง 

องค์ประกอบภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและประชาชน 

โดยทั่วไปพบว่า    

 1. องค์ประกอบด้านพุทธบัญญัติ พระธรรมวินัย และ 

กฎระเบียบวัด พระพุทธเจ้าทรงประกาศลัทธิของพระองค์

เพื่อประโยชน์ 3 ประการ คือ 1) อัตตัตถะ คือการที่ภิกษุต้อง 

ปฏิบัติธรรมอยู่ในกรอบมั่นศึกษาพระธรรมวินัยให้ยิ่งขึ้น 2) ปรัตถะ 

คือดำาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยกัน

และแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป และ 3) อุภยัตถะ คือการประพฤติ

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งแก่ตนเองคือวัตรปฏิบัติของภิกษุ  

และแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ สำาหรับพระธรรมวินัย 

คือกรอบที่ภิกษุพึงปฏิบัติไม่ควรละทิ้ง เพราะนำามาซึ่งความเคารพ

ศรัทธาจากประชาชน ส่วนกฎระเบียบวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็น 
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22   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

ผู้ดำาเนินการแทน ด้วยอาศัยอำานาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์  

พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2535 ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ  

ซึ่งประกอบด้วยลักษณะงาน 6 ประการ

 2. องค์ประกอบด้านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดย 

ทุกตำาแหน่งปกครองล้วนมีภาระหน้าที่หลัก 6 ประการ คือ 1) ด้าน

การปกครองคณะสงฆ ์ไดแ้ก ่การบรหิารภกิษ-ุสามเณรใตป้กครองให้

เรียบร้อย 2) ด้านการศาสนศึกษา ให้บริการแก่ภิกษุ-สามเณรและ

ประชาชนทั่วไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญ และหลักสูตรอื่นๆ ทาง 

พระพุทธศาสนา 3) ด้านการเผยแผ่ ได้แก่ กลวิธีด้านการสอน 

การอบรม การแสดงธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนตำารา การ

ปฏบิตัธิรรม และผา่นสือ่ตา่งๆ 4) ดา้นการสาธารณปูการ ไดแ้ก ่การ

กำากับดูแลการสร้างศาสนสถาน บำารุงรักษา และบูรณะซ่อมแซม 

5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษา

หลักธรรมอย่างมีหลักสูตรด้วยรูปแบบต่างๆ และ 6) ด้านการ

สาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับสังคมด้านต่างๆ เช่น 

การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การต่อต้านยาเสพติด การ

บริจาคเงินทุนแก่หน่วยงานต่างๆ การก่อสร้างสาธารณประโยชน์  

และการส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น  

 3. องค์ประกอบด้านตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่ บทบาท 

ที่ได้รับมอบหมายตามตำาแหน่งงาน มีอำานาจสั่งการให้ส่วนงาน 

ออกสู่วิธีการและกระบวนการดำาเนินการ ท้ังน้ีการแสดงออกด้วย

การสง่เสรมิสนบัสนนุนบัวา่เปน็สว่นสำาคญัในการขบัเคลือ่นบทบาท

พระสงฆ์ ส่วนตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่ได้แก่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะ

ตำาบล เจ้าคณะอำาเภอ เป็นต้น ซ่ึงเป็นแรงเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติ

หน้าที่ โดยพระสงฆ์ผู้ปกครองต้องมีภาวะผู้นำาและต้องใช้มากเป็น

พิเศษ ต้องนำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความ 

ถูกต้องตามกาลสมัย

 4. องค์ประกอบด้านลักษณะเฉพาะของพระสงฆ์ เป็น 

พื้นฐานภายใต้จิตสำานึกที่ดีของแรงกระตุ้น บวกกับปฏิบัติที่ถูกต้อง

จึงส่งผลต่อการริเริ่มพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะช่วยเหลือชุมชน 

จนพัฒนาเป็นความชำานาญซึ่งก็มีความเป็นผู้นำาตามธรรมชาติ 

ทั้งนี้พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวมีแนวคิด 2 ประการหลัก คือ 1) ด้าน 

อัตตสมบัติ อันได้แก่พระสงฆ์ท่ีเน้นไปในทางปฏิบัติมากกว่าการ

ศึกษา (ปริยัติ) และ 2) ด้านปรหิตสมบัติ อันได้แก่พระสงฆ์ที่ใส่ใจ

ต่อความเป็นอยู่ของผู้อื่น ด้วยการสร้างสิ่งของให้เกิดประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนา วัด ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ต้องมีความเข้มแข็ง

ความอดทน การบริหารงานที่ดี ความรอบรู้เฉพาะ และกรอบด้าน

พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ ภายใต้ความเพียบพร้อม

และทีมงานที่มีคุณภาพ เช่น วุฒิภาวะ การศึกษา ความเสียสละ  

เป็นต้น 

 5. องค์ประกอบด้านการเอื้ออำานวยจากสังคม ความ 

ไว้วางใจและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สถานการณ์ของ

สังคมที่กำาลังเผชิญปัญหาในช่วงนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้น

ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ที่สำาคัญยิ่งคือผู้นำาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  

กรรมการหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น

องค์ผสมรวมที่ส่งผลต่อการทำางานร่วมกัน ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์

ต่อวัดและชุมชน  

 6. องค์ประกอบด้านการตอบสนองจากหน่วยงาน องค์กร

ท้องถิ่นให้ความสำาคัญต่อวัดและพระสงฆ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสัมพันธ์เชิงองค์กรต่อการเกื้อหนุนกัน  

เพียงแต่องค์กรยื่นมือเข้าช่วยและส่งเสริมบทบาทให้มากกว่าท่ี 

เป็นอยู่หรือช่วยผลักดันเชิงรุกมากขึ้น เพราะวัดเองก็มีฐานะเป็น

องค์กร  

ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 จากการประมวลและสรุปผลการศึกษาในส่วนน้ีพบว่า 

คู่สัมพันธ์ในแต่ละสถานะภาพ/บทบาท ปัญหาเฉพาะตัวของ 

พระสงฆ์ และนโยบายของคณะสงฆ์และนโยบายของท้องถิ่น 

ที่สอดคล้องกันเป็นตัวบ่งชี้ความสำาเร็จหรือล้มเหลวของการ 

ดำาเนินงานโดยพระสงฆ์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 1. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างคู่สัมพันธ์ เมื่อวิเคราะห์

แล้วสามารถจำาแนกออกเป็น 8 คู่สัมพันธ์ได้แก่ สาเหตุแรกปัญหา 

ที่เกิดจากพระสังฆาธิการกับพระสังฆาธิการ เพราะการจัดระเบียบ

องค์กรสงฆ์ไม่มีความเหมาะสม ขาดระบบระเบียบที่แน่นอนชัดเจน  

ผู้ดำารงตำาแหนง่หนา้ทีข่าดความรูใ้นตำาแหนง่ส่งผลใหก้ารบรหิารงาน 

ด้อยประสิทธิภาพ สายการบังคับบังชาของแต่ละส่วนในการ 

รับผิดชอบส่วนงานขาดการติดต่อประสานงานระหว่างกัน สาเหตุ

ที่สองปัญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการกับพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการ  

เพราะผู้ปกครองส่ังงานไมเ่ปน็ระบบยากตอ่การปฏิบตัติาม เปน็เหต ุ

ให้นโยบายที่กำาหนดไว้ร่วมกันคลาดเคล่ือน ไม่เห็นความสำาคัญ

ของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ขาดการสนับสนุน และขาดการแสดง

โอวาท ผู้ปฏิบัติการจึงขาดขวัญและกำาลังใจ ไม่เปิดโอกาสให้พระ

ระดับปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็น หรืออาจเปิดโอกาสแสดง

ความคิดเห็น แต่มิได้รับการยอมรับหรือนำาไปปรับใช้เป็นแนวคำาสั่ง 

เชิงนโยบาย สาเหตุที่สามปัญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการกับ 

เจ้าหน้าที่ปกครอง ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่วนหนึง่เปน็เพราะพระสงฆก์ม็ไิดป้ระสานงานกบัหนว่ยงานราชการ  

เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างสถาบันศาสนากับหน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น สาเหตุที่สี่ปัญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการ 

กับประชาชน ประชาชนบางท่านไม่เข้าใจในกฎระเบียบของวัด 

ขาดความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่พระสงฆ์ดำาเนินการต่อชุมชน 

ส่วนการแสดงธรรมยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ การให้บริการ

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ 
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ทำาหน้าที่สอนหลักธรรมตามหลักสูตรที่ถูกต้อง และไม่มีมาตรฐาน

การบริหารจัดการที่ดี สาเหตุที่ห้าปัญหาที่เกิดจากพระสงฆ์ 

ระดับปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

ไม่มีนโยบายท้องถิ่นท่ีสอดคล้องตอบรับการดำาเนินงานด้าน

จริยธรรมของพระสงฆ์ยังขาดการตอบรับการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ ทีส่ำาคญัผูบ้รหิารไมแ่สดงทา่ทสีง่เสรมิสนบัสนนุ  

หรือกล่าวยกย่องเชิดชูพระสงฆ์นักพัฒนา สาเหตุท่ีหกปัญหาที่ 

เกิดจากพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการกับประชาชน การดำาเนินงาน 

ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังและสมัครใจจากประชาชนในชุมชน  

เนื่องเพราะประชาชนก็ยังมิได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกำาหนดแผน

พัฒนา และร่วมขับเคลื่อนแผนน้ันผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังมี

ประชาชนบางสว่นไมเ่หน็ดว้ยทีพ่ระสงฆจ์ะดำาเนนิการทกุอยา่งแลว้

ทำาตัวเป็นเจ้าของเสียหมด สาเหตุท่ีเจ็ดปัญหาที่เกิดจากพระสงฆ์

ระดับปฏิบัติการกับพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงาน

มีพื้นฐานและประสบการณ์แตกต่างกันจึงส่งผลต่อวิถีการปฏิบัติ 

ซึ่งนำามาสู่ความขัดแย้งระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน ขาดการ

ประสานงาน ขาดความสัมพันธ์ และขาดความกระตือรือร้น และ

สาเหตุสุดท้ายปัญหาที่เกิดจากเจ้าอาวาสกับพระสงฆ์ลูกวัด โดย

เจ้าอาวาสไม่สามารถจัดบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วน 

พระสงฆ์ลูกวัดขาดความเอาใจใส่ต่อกฎระเบียบวัดหรือกติกาที่ 

เจ้าอาวาสกำาหนดขึ้น ไปจนถึงการละเมิดกฎระเบียบวัด ที่สำาคัญ

คือเจ้าอาวาสก็มิทราบปัญหาเฉพาะตัวของพระสงฆ์ใต้ปกครอง 

แตล่ะรปู กอ่ใหเ้กดิความไมส่นทิสนมกลมเกลยีวระหวา่งกนั นำาไปสู่

การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นสมณะเพศ      

 2. ปัญหาและอปุสรรคเฉพาะของพระสงฆ์ สามารถจำาแนก

ออกเป็น 2 ประการ คือ ประการแรกปัญหาของพระสงฆ์ระดับ 

พระสังฆาธิการ เบื้องต้นคือพระสังฆาธิการมีเวลาในการกำากับ

ดูแลพระสงฆ์ระดับปฏิบัติงานน้อยหรือขาดความเอาใจใส่ มิได้

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ขาดการบริหาร

จัดการองค์กรแบบสมัยใหม่ ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่ต่อภาระงาน

ระหว่างแผนก ไม่ให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันในการส่งเสริมแผนงาน 

ไม่กระจายภาระหน้าที่ออกสู่ผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง เจ้าอาวาสอาจมี

อคตต่ิอพระสงฆ์ระดบัปฏบิตักิารซึง่ทำางานด้วยวฒุกิารศกึษาเบกิทาง 

ขาดประสบการณ์ในการบรหิารให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อองค์กร  

หรือบางวัดท่านชราภาพมากแล้ว ไม่สามารถกระจายคำาส่ังลงสู ่

ผู ้ปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุม ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาการ 

กำากับดูแลขาดประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายปัญหาของ 

พระสงฆ์ระดับปฏิบัติการ พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการ

เชื่อมโยงบทบาทที่ตนสามารถดำาเนินการได้ต่อสังคม ส่งผลให้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างผู้พร้อมปฏิบัติกับผู้มิต้องการให้ปฏิบัติ ซำ้ายัง 

ขาดการแสดงบทบาทที่ตนพึงกระทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

หลักธรรมซ่ึงต้องแจ่มแจ้งกว่าคฤหัสถ์ ขาดการวิเคราะห์หลักธรรม

โดยถูกต้องเพราะขาดฐานคือองค์ความรู ้ความสามารถเชิงลึก 

ไม่สามารถอธิบายเชิงวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได ้

ยงัอาศยัประสบการณ์ทีไ่ด้จากการสัง่สมเป็นหลกั ซึง่ขาดฐานข้อมลู

หรือระเบียบวิธีการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ ผนวกกับ

ขาดทักษะด้านสมณโวหาร ขาดเทคนิควิธีการสอนหรือนำาเสนอ 

ที่ไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ ขาดทักษะความเป็นผู ้สอนที่ดี 

ไม่มีระบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่มีองค์ความรู้ความเข้าใจ

ในศาสตร์ปัจจุบัน ขาดทักษะด้านจิตวิทยาการแนะนำา ขาด

มนุษยสัมพันธ ์ที่ดีต ่อคู ่สนทนา และที่สำาคัญคือมีพฤติกรรม 

การแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม 

 3. ปัญหาและอุปสรรคจากนโยบาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะปัญหา โดยปัญหาแรกเป็นปัญหาจากนโยบายคณะสงฆ์ ซึ่ง 

ขาดระบบระเบียบในการปกครองหรือผู้บริหารด้อยประสิทธิภาพ

หรือไม่พิจารณาปรับบทบาทพระสงฆ์ตลอดจนองค์กรสงฆ์ 

ไม่มีการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบตามการบริหาร

องค์กรสมัยใหม่ ให้สอดรับกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาไม่ได้นอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติมา

ในอดีต ที่สำาคัญยิ่งคือไม่มีหน่วยงาน ภาระงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 

การดำารงอยู่ในสมณะเพศของพระสงฆ์รุ่นใหม่ ซึ่งมีความมุ่งมั่น 

ในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์ให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิด 

การพัฒนาเชิงองค์กรและโครงสร้าง จึงเบื่อหน่ายในระบบการ

ปกครองทีย่งัยดึโยงในระบบอปุถมัภ ์บางกลุม่ไมแ่สดงความสามารถ

ต่อคณะสงฆ์อย่างเต็มความสามารถ บางกลุ่มลาสิกขาเพื่อนำาตน 

ออกจากระบบเก่า ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อแผนพัฒนาและ 

ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชน ขาดการจำาแนกนโยบายให้

เขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย นโยบายเชงิรกุดา้นการเผยแผไ่มส่อดคลอ้งกบั 

ภาวการณ์ปัจจุบัน ไม่ปรับการประยุกต์พุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง

ลงตัวกับศาสตร์กระแสหลัก และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาจาก

นโยบายรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น ยังไม่ให้หรือไม่เห็นความสำาคัญ

ของการดำาเนินการตามแผนพัฒนาโดยพระสงฆ์ หน่วยงานของรัฐ

ที่คอยกำากับดูแลด้านงบประมาณการพัฒนา ด้านการจัดโครงการ  

กิจกรรม และแผนปฏิบัติงาน ยังไม่ให้การสนับสนุนอย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ือง ทั้งที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นไปเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ทว่านโยบายรัฐบางประการ

ยงัขดัตอ่ระบบคุณธรรมและจรยิธรรม โดยสรปุคือรฐัและหนว่ยงาน

ภาคเอกชนไม่มีนโยบายที่ดีด้านการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม 

ที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว

แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น			         

 องค์กรสงฆ์ โดยเจ้าคณะใหญ่ต้องดแูลสอดส่องอยูเ่ป็นประจำา  

ให้การอบรม กระตุ้นเตือน มอบอำานาจหน้าที่ ชี้แนะและเครื่องมือ 

ในการดำาเนนิงาน เพราะมองเหน็ปัญหาและมอีำานาจแก้ไข ท่ีสำาคัญ
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ผู้ปกครองเบื้องบนต้องมีแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ พระสงฆ ์

ผูป้ฏบิตักิารต้องจดักจิกรรมทีส่ำาคญัทางศาสนาอย่างสมำา่เสมอ เพือ่

ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น  

ทว่าเจ้าอาวาสต้องออกหน้าในการติดต่อกับชุมชนและต้องเข้าใจ

บทบาทของพระสงฆ์เองด้วย แล้วดำาเนินการโน้มน้าวประชาชน 

ให้เกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนาสำาหรับชุมชน ในขณะที่ผู้นำา

หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารของแต่ละองค์กรต้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีความ

จริงใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน บางครั้งผู้นำาหรือนโยบายท้องถิ่น 

ต้องเปิดรับการมีส่วนร่วมกับพระสงฆ์ สนับสนุนบทบาทท่านต่อ

สังคมภายนอก ซึ่งสามารถกระทำาได้ด้วยการเปิดประชุมวางแผน

ร่วมกัน ชุมชนควรพร้อมรับบทบาทใหม่ๆ จากพระสงฆ์ ภายใต้

การติดต่อประสานงานท่ีดีและจริงใจต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตาม 

ทั้งบุคคลและหน่วยงานต้องมีวิสัยทัศน์ (จักขุมา) และการบริหาร

จัดการที่ดีมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิธูโร) 

  

สรุปและอภิปรายผล
ลักษณะการดำาเนินการพัฒนาท้องถิ่นโดยทั่วไปของพระสงฆ์	

วัดเทพปูรณาราม

 1. บทบาทด้านผู้นำาศาสนาหรือจิตวิญญาณ พระสงฆ์ 

ยังคงแนะนำาสั่งสอนยกระดับคุณภาพจิตใจประชาชน ซึ่งมีผล 

ต่อการขัดเกลาทัศนคติที่ดีต่อพลเมืองด้วยหลักธรรมทาง 

พระพุทธศาสนา พร้อมท้ังนำาพาปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีที่ถูกต้อง 

เช่น ความเหมาะสมของแต่ละพิธีกรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับศาสนา  

สอดคล้องกับพระมหาชูศักดิ์  น้อยสันเทียะ (2545) ซ่ึงกล่าวว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนในเบ้ืองต้นพระสงฆ์

อาศัยปัจจัย 4 จากประชาชนในการดำารงชีวิต เป็นเหตุให้เกิดความ

ผูกพันระหว่างกันโดยอัตโนมัติ หากแต่การตอบแทนของพระสงฆ์ 

เป็นไปในรูปแบบคุณธรรม ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 

มีความสุขทุกขณะในการดำาเนินชีวิต  

 2. บทบาทด้านการปกครอง ภายใต้การกำากับดูแลกิจการ

ต่างๆ โดยพระราชประสิทธิคุณ ท่านใช้หลักปกครองตามหลัก 

เสยีงสว่นใหญต่อ่การกำาหนดบทบาทหนา้ทีก่ารทำางานของพระสงฆ์

ภายในวัด ซึ่งโดยหลักแล้วคัดเลือกกันตามความรู้ความสามารถ 

ต่องานที่รับผิดชอบ แต่กลับมีความเด็ดขาดต่อการตัดสินปัญหา

อย่างละเอียดรอบคอบ หากเมื่อเกิดความขัดแย้งในชุมชน 

พระสงฆ์ยังเป็นสื่อกลางเข้าประนีประนอม สอดคล้องกับสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ที่ได้กล่าวว่า พระสงฆ์ 

ระดับผู้ปกครองทุกระดับชั้นต้องให้ความสำาคัญต่อหน้าที่ตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในระดับ 

ล่างสุด ต้องบริหารภาระงานภายในวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน โดย

ส่งเสริมพระสงฆ์ให้ดำาเนินบทบาทให้ปรากฏแก่ชุมชน ด้วยการ 

มอบหน้าที่ จัดสรรเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน และยกย่อง

คุณความดีให้ปรากฏแก่ชุมชน    

 3. บทบาทด้านการเผยแผ่ โดยการจดักจิกรรมในวนัสำาคญั

ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีเป็นประจำาทุกปี จัดกิจกรรม 

อบรมเยาวชน ซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการของคณะสงฆ์ หรือ

โครงการซึง่โรงเรยีนหรอืหน่วยงานจดัขึน้ โดยมพีระสงฆ์เป็นผูอ้บรม

ควบคุมดูแล จึงสอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ (2544) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า วัดควรทำาหน้าที่ในการเผยแผ่ 

เบื้องต้น 5 ลักษณะ คือ 1) วัดต้องปรับตัวด้วยกลยุทธ์และพัฒนา 

ให้เป็นงานการเผยแผ่ที่เข้มแข็ง 2) พระสงฆ์ต้องใส่ใจต่อการศึกษา

หลกัธรรมให้รอบด้านและลกึซึง้ แล้วพฒันาศกัยภาพด้านการเผยแผ่

ให้ทนัต่อเหตกุารณ์ทีเ่ป็นจรงิในชุมชน 3) พระสงฆ์ต้องเป็นผูแ้นะนำา

หลักธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างตรงไปตรงมา พร้อมท้ัง 

เป็นตัวแบบที่ถูกต้องด้านจริยธรรมเบื้องต้นและคุณธรรมในระดับ

สูงขึ้นไป 4) พระสงฆ์ต้องสร้างบทบาทเชิงรุกในการถ่ายทอด 

หลักธรรมต่อเยาวชน ด้วยการเป็นวิทยากรในสถานศึกษา ผ่าน

โครงการ กิจกรรม หรือจะใช้วัดเป็นสถานที่ดำาเนินงานก็ได้ สร้าง

กลุ่มแกนนำา กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มสื่อมวลชน เป็นต้น และพัฒนาเป็น 

เครือข่ายให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการคำ้าจุน

สังคมไทยอีกกลุ่มงานหนึ่ง และ 5) พระสงฆ์ควรพิจารณาให้การ

อบรมผูต้้องขงั หรอืพนกังานในโรงงานทีไ่ม่มคีวามสะดวกต่อการโน้ม

เข้าหาหลักธรรม อนัเนือ่งมาจากความไม่เอือ้อำานวยของลักษณะงาน    

 4. บทบาทด้านการศาสนศึกษา ภิกษุ-สามเณรใส่ใจต่อ

การศึกษาพระธรรมวินัยโดยลำาดับ ทั้งการศึกษาแผนกธรรม แผนก 

บาลี พระปริยัติศึกษา และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งก็มี 

พระสงฆ์จากภูมิลำาเนาต่างๆ มาจำาพรรษา เม่ือสำาเร็จการศึกษาจึง

กลับสู่ภมูลิำาเนาเดมิ บางรปูปรบัเปล่ียนสถานทีศ่กึษา บางรปูลาสกิขา 

ออกไปดำาเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์ สอดคล้องกับพระมหานฤพนธ์  

น้อยโนนงิ้ว (2549) ซึ่งกล่าวว่า การศึกษานับว่าเป็นพื้นฐานของ

การพัฒนาในทุกๆ ด้าน บุคลากรเกิดพัฒนาการที่พึงประสงค์ตาม

ระบบการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อผู้ศึกษาและผู้คาดหวัง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในสถาบันสงฆ์ซึ่งครอบคลุมทั้งศาสตร์

สมัยใหม่ แต่ไม่ทอดทิ้งคุณค่าทางจริยธรรมในศาสนา

 5. บทบาทด้านการสาธารณูปการ ส่วนใหญ่เจ้าอาวาส

เป็นผู้นำาในการริเริ่มการก่อสร้างศาสนสถานที่สำาคัญต่อคณะสงฆ์

ภายในอาวาส เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ ศาลาบำาเพ็ญ

กุศล เมรุ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการบำารุงรักษาส่ิงก่อสร้างซึ่งเก่า 

ทรุดโทรม นอกจากน้ันท่านยังได้ร่วมก่อสร้างสถานที่สำาคัญทาง

ราชการในชุมชน เช่น อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 

สถานีอนามัยบ้านหนองบัวดีมี ศาลาประชาคม ศูนย์พัฒนา 

เด็กก่อนเกณฑ์ เป็นต้น สอดคล้องกับพระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์  

ปญฺญาสิริ) (2538) ซึ่งกล่าวถึงการสาธารณูปการไว้ 3 ด้าน คือ  
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1) การบูรณะและพัฒนาวัด 2) การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

เสนาสนะ และ 3) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด          

 6. บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสงฆ์ภายในวัด 

เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระเนาว์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ขอนแก่น และจัดส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา นอกจากนั้นยังได้

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา และพระราชประสิทธิคุณ

ยังได้รับนิมนต์ให้เป็นกรรมการโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามที่สำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2554) ที่คาดหวังว่า วัดหรือพระสงฆ์

ต้องตอบสนองต่อชุมชนในด้านการศึกษาด้วยรูปแบบและกลวิธี

ต่างๆ ด้วยการจัดให้บริการการศึกษาในลักษณะโรงเรียนตามแผน 

การศึกษาแห่งชาติ เช่น การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  

เปิดโรงเรียนราษฎร์การกุศล การสร้างโรงเรียนในชนบทในพื้นที่วัด  

การเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การเข้าสอนศีลธรรม 

ในเรียน และการสงเคราะห์เกื้อกูลด้านการศึกษาส่วนต่างๆ เช่น 

การมอบทุนการศึกษา การจัดหาบุคลากรในการสอนเฉพาะด้าน  

และการแสวงหาอุปกรณ์ที่สำาคัญในการเรียนการสอน

 7. บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ วัดเทพฯ โดย 

พระราชประสิทธิคุณเป็นผู้บริหาร ท่านได้ส่งเสริมให้เกิดการ 

ก่อสร้างหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสมทบทุน

สร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สมทบทุนสร้างสถานีอนามัยชุมชน  

สมทบทุนสร้างศาลากลางหมู่บ้าน รวมท้ังให้การประชาสัมพันธ์ 

ด้วยการกระจายข่าวสารออกสู่ชุมชน ท้ังข่าวสารจากหน่วยงาน 

ของราชการในท้องถิ่น และข่าวสารจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  

สอดคล้องกับพระครูปลัดอาทิตย์  อตฺถเวที (ซองดี) (2546) โดย

ได้จากแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ  

(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ซ่ึงท่านได้ดำาเนินการดังน้ีคือ 1) การดำาเนิน

กิจการเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลบุคคลหรือหน่วยงาน อาทิ การอบรม 

อบต. สร้างห้องสมุดเพื่อประชาชน สร้างมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ 2)  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่น โดยมีลักษณะเป็นงานด้าน

สาธารณประโยชน์ อาทิ การพัฒนาวัดและพัฒนาหมู่บ้าน 3) การ

บำารุงรักษาสาธารณะสถาน อาทิ การซ่อมแซมและปรับปรุงถนน 

ขดุคลอง และพฒันาโรงเรยีน และ 4) การชว่ยเหลอืประชาชนทัว่ไป  

อาทิ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ชราภาพ และสงเคราะห์เด็กกำาพร้า  

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 1. องค์ประกอบด้านพุทธบัญญัติ พระธรรมวินัย และกฎ

ระเบียบวัด โดยใช้หลักธรรมในส่วนต่างๆ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

มาเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎระเบียบ

แห่งพระธรรมวินัยที่เอื้ออำานวยให้พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ต่อพุทธศาสนิกชน แต่ไม่ว่าจะด้วยลักษณะการปฏิบัติใดๆ ต้อง 

ไม่เกินกว่าขอบเขตอำานาจของวัดโดยการกำากับดูแลโดยเจ้าอาวาส  

สอดคล้องกับณดา  จันทร์สม (2555) ที่ได้กล่าวถึงโครงสร้าง 

คณะสงฆ์และวัดว่า วัดถือเป็นองค์กรระดับล่างสุดและเป็น 

องค์กรหลัก ซึ่งเป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์ตามลำาดับช้ัน 

บังคับบัญชา เป็นหน่วยบริหารดำาเนินกิจการโดยตรงต่อการ 

ขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน โดยให้มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับ

บัญชา รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยในกิจการ

ทั่วไป อย่างไรก็ตามวัดภายใต้การกำากับดูแลโดยเจ้าอาวาสนั้น 

ได้รับอนุญาตโดย พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535   

 2. องค์ประกอบด้านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในภาพรวม 

พระสงฆมี์บทบาทหนา้ทีเ่หมือนกันคือ ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ตามความรู้ความสามารถที่ตนพอจะทำาได้ แต่เพื่อความชัดเจน 

ในหน้าที่มหาเถรมหาคมจึงกำาหนดโครงสร้างการปกครอง 

คณะสงฆ์ขึ้น แต่ละตำาแหน่งปกครองนั้นก็มีภาระหน้าที่หลัก 6  

ประการ คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้าน

การเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  

และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  สอดคล้องกับปลื้ม 

โชติษฐยางกูร (2553) ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พระสงฆ์ไว้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์  

พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการปรับ

บทบาทของพระสงฆ์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน โดยการกำาหนดหน้าที่

ของพระสงฆ์ต่อสังคมเพิ่มขึ้นในมาตรา 15 ตรี ปกครองคณะสงฆ์ 

ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม ควบคุมและส่งเสริมการ 

ศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ  

และการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการพัฒนาประเทศ อันเป็นบทบาทใหม่ของพระสงฆ์เชิงรุก      

 3. องค์ประกอบด้านตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่ บทบาท

ที่พระสงฆ์ดำาเนินการโดยปกติอย่างที่ได้รับมอบหมาย เพราะท่าน 

ดำารงตนอยู่ในฐานะที่จะดำาเนินการได้ หรือไม่ก็มีอำานาจในการ

สั่งการให้ส่วนงานที่ท่านได้รับมอบหมายนั้น ออกสู่วิธีการและ

กระบวนการดำาเนินงานซึ่งก็หนีไม่พ้นพระสงฆ์ที่อยู่ใต้ปกครองของ

ระดับต่างๆ การนี้พระสงฆ์ทุกตำาแหน่งต้องใส่ใจต่อภาระงานที่ตน 

รบัผิดชอบ สอดคล้องกบัชยัพร  พบิลูศริ ิ(2530) ซึง่กล่าววา่ พระสงฆ์ 

มีบทบาทหลักในการให้คำาแนะนำาทางจิตใจ ประพฤติตนให้เป็น

ประโยชน ์แนะนำาวธิแีกไ้ขปญัหาในการดำาเนนิชวีติ ตลอดจนบทบาท

ในการเป็นผู้นำาท้องถิ่น เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน 

เป็นผู้คิดริเริ่มการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ    

 4. องค์ประกอบดา้นลักษณะเฉพาะของพระสงฆ ์พระสงฆ์

หลายรูปที่ดำาเนินการพัฒนามาจากพื้นฐานภายใต้จิตสำานึกที่ดีที่จะ

ช่วยเหลือชุมชน อันมีผลมาจากแรงกระตุ้นภายใน มีวัตรปฏิบัติที่ 

ถกูตอ้ง แล้วดำาเนนิการรเิริม่การพฒันาในรปูแบบตา่งๆ ตามศกัยภาพ 

ที่พอจะทำาได้ จนพัฒนาเป็นความชำานาญซึ่งก็มีความเป็นผู้นำา 

ตามธรรมชาติ สอดคล้องกับทองขาน  บุญลา (2546) ที่ได้กล่าวถึง 
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พระอธิการมนัส  ขนฺติธมฺโม ไว้ว่า ภาวะความเป็นผู้นำาของท่าน 

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ กล่าวคือเป็นการเกิดขึ้นตามสถานภาพ 

ที่เป็นอยู่ โดยท่านนำาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  

จากหลักธรรมที่เป็นนามธรรมผ่านออกแบบดัดแปลงจนกลายเป็น

รูปธรรมในการจัดการ  

 5. องค์ประกอบด้านการเอื้ออำานวยจากสังคม การที่

ประชาชนให้ความสำาคัญต่อพระสงฆ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ 

สง่เสรมิบทบาท ซึง่ในแตล่ะชมุชนกม็ลีกัษณะทางสงัคมไมเ่หมอืนกนั 

หรือแตกต่างกันตามระบบศรัทธาที่ให้ค่าต่อพระสงฆ์ สอดคล้องกับ

วินัย  ทองทับ (2539) กล่าวว่า การตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนเป็นผลมาจากสถานภาพของพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน ชาวบ้านในชนบทจึงยอมรับบทบาทของพระสงฆ์ผนวกกับ

ความรู้ด้านวิชาการของพระสงฆ์ อีกนัยหนึ่งพระสงฆ์ในชนบทเป็น

บุตรหลานของชุมชนจึงสามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนได้

เป็นอย่างดี      

 6. องค์ประกอบด้านการตอบสนองจากหน่วยงาน การที่

องค์กรในท้องถิ่นให้ความสำาคัญต่อวัดและพระสงฆ์ว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี โดยมีความสัมพันธ์เชิงองค์กรต่อการ

เกื้อหนุนกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความม่ันคงในชุมชน   

สอดคล้องกับสมบูรณ์  สุขสำาราญ (2527) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์-

ข้าราชการ-ชาวบ้าน คือราชการที่สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม

ต่างๆ โดยมิได้จำากัดแต่เพียงกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว ผลจาก

การพัฒนาท้องถิ่นที่มีข้าราชการเข้าช่วย ทำาให้เข้าถึงงบประมาณ  

เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถกำาจัดจุดอ่อนบางประการของ

พระสงฆ์    

ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นปัญหาที่เกิดจากคู่สัมพันธ์ท่ีพระสงฆ์แต่ละระดับและสถานะ 

มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมไปถึงพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำาท้องถิ่น 

ในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นผลสำาเร็จของการ

ดำาเนินการ ตลอดจนพระสงฆ์แต่ละระดับกับประชาชนในชุมชน 

อันเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องต้น ที่สามารถส่งผลสัมทฤธิ์หรือล้มเหลว

ของการดำาเนินงานจากพระสงฆ์ สอดคล้องกับพระมหากฤษฎา  

นันทเพชร (2540) กล่าวว่า การจัดระเบียบองค์กรสงฆ์ไม่มีความ

เหมาะสม ขาดระบบระเบียบท่ีแน่นอนชัดเจน ผู้ดำารงตำาแหน่ง

หนา้ทีข่าดความรูใ้นตำาแหนง่สง่ผลใหก้ารบรหิารงานไรป้ระสทิธภิาพ  

อ่อนแอ และหย่อนยาน ส่วนมาโนช  ตันชวนิชย์ (2529) กล่าวว่า  

ผูน้ำาทอ้งถิน่บางทา่นหรอืบางกลุม่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยตอ่การแสดงบทบาท

การพัฒนาของพระสงฆ์ แสดงออกด้วยการไม่เคารพศรัทธาต่อ 

พระสงฆร์ปูนัน้เปน็การสว่นตวั สง่ผลตอ่การไมย่อมรบัในโครงการที่

ท่านดำาเนินการ ในขณะที่อนุชิต  ชูเนียม (2546) ชี้ชัดลงไปว่า การ

ดำาเนนิงานขาดความรว่มมอือยา่งจรงิจงัและสมคัรใจจากประชาชน

ในชมุชน ซึง่ถอืไดว้า่เปน็อปุสรรคเบือ้งตน้ในการขบัเคลือ่นแผนงาน

ไปสู่ความสำาเร็จ    

 2. ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะด้านพระสงฆ์ คือพระสงฆ์ 

ระดับปกครองซ่ึงมีหน้าที่ผลักดันส่งเสริมการดำาเนินงานของ 

พระสงฆ์ระดับปฏิบัติการ แต่กลับบกพร่องต่อหน้าที่ทำาให้การ

กำากับดูแลด้อยประสิทธิภาพ และพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการยัง 

ขาดศักยภาพในการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ 

ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยไม่สามารถประยุกต์ใช้ 

ให้เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ สอดคล้องกับอนุชิต  ชูเนียม (2546) 

ซึง่กลา่ววา่ พระสงฆข์าดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งชดัเจนในหลกัธรรม   

หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ในศาสตร์สมัย ซ่ึงสามารถนำามาเป็น 

องค์ประกอบหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นสำาคัญคือพระสงฆ์

บางรปูเหน็วา่การดำาเนนิการอยา่งนัน้มใิชก่จิของสงฆ ์จนพฒันาเปน็

ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่าง  

 3. ปัญหาและอุปสรรคเฉาะด้านนโยบาย ในส่วนนี้เป็น

นโยบายของคณะสงฆ์ซ่ึงไม่กระจ่างชัดพอที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์

ได้ดำาเนนิการเกีย่วกบับทบาทการพฒันาได้อย่างมรีปูธรรม พระสงฆ์

ระดบัปฏบิตักิารจงึไม่ทราบชดัถงึบทบาทการพฒันาทีต่นต้องปฏบิตั ิ

ตามวิถีทางที่ถูกต้อง ซำ้ายังขาดนโยบายการพัฒนาจากท้องถิ่น 

ซ่ึงเช่ือมโยงบทบาทและศักยภาพของพระสงฆ์ สอดคล้องกับ 

ทอง  บุตรดี (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น

หน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกระดับ แต่กลับไม่มีนโยบายเชิงรุกด้าน 

การเผยแผ่ ซึ่งนำาเสนอให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ให้สอดคล้องกับกระแสสังคม ด้วยการประยุกต์พุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องลงตัวกับศาสตร์กระแสหลัก

แนวทางส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น

บทบาทที่ควรดำาเนินการของพระสงฆ์วัดเทพปูรณาราม

 1. พระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่ต้องมอบหมายหน้าที่และชี้แนะ  

พร้อมเครื่องมือในการดำาเนินงาน ต้องดูแลสอดส่องอยู่เป็นประจำา  

ใหก้ารอบรม กระตุน้เตอืน เพราะมองเหน็ปญัหาและมอีำานาจแกไ้ข

ปัญหา และที่สำาคัญผู้ปกครองเบื้องบนต้องมีแนวคิดการพัฒนา 

รูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2553) ที่

ได้กล่าวว่า การกำาหนดอำานาจหน้าที่ สายบังคับบัญชา และความ 

รับผิดชอบ เป็นส่วนสำาคัญของภาระงานในแต่ละส่วนในองค์การ  

แล้วดำาเนินไปสู่เป้าหมายอย่างรอบด้านมีประสิทธิภาพ โดยท่ี 

อรอนงค์  สวัสดิ์บุรี (2555) ได้ชี้แนะว่า แม้ว่าองค์การจะได้กำาหนด

เป้าหมายขององค์การไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่เมื่อสถานการณ์

ในปัจจุบันเปล่ียนไป จำาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำารงอยู่ขององค์การ             

 2. พระสงฆ์เองต้องจัดกิจกรรมที่สำาคัญทางศาสนาอย่าง
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สมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด ชุมชน และ

หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าอาวาสต้องออกหน้าในการติดต่อกับชุมชน

และต้องเข้าใจบทบาทของพระสงฆ์เองด้วย แล้วดำาเนนิการโน้มน้าว 

ประชาชน ให้เกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนาสำาหรับชุมชน  

สอดคล้องกับธงชัย  สันติวงษ์ (2553) ซึ่งกล่าวว่า สมาชิกต้องมี

การรู้จักและประสานงานกัน กล่าวคือการที่ต้องมีบุคคลรวมทั้ง

ทรพัยากรอย่างครบถ้วนอยูด้่วยกนั ซึง่เป็นกำาลงัขบัเคลือ่นกจิกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ทั้งนี้ยังต้องมีการแบ่งระดับงานและหน้าที่ ให้

ปรากฏเป็นลักษณะความเป็นไปของการบริหารงาน ซึ่งต่างเป็น

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบุคคลและทรัพยากร เพื่อความอยู่รอด

ขององค์การ 

 3. ผู้นำาหรือหน่วยงานของรัฐ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

นายอำาเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบล นายกองค์การบริหาร

สว่นตำาบล โดยผูน้ำาหรอืหนว่ยงานเหลา่นีต้อ้งพึง่พาอาศยักนัในการ

พัฒนาท้องถิ่น ผู้ปกครองขององค์กรนั้นๆ ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี 

ต่อกัน มีความจริงใจท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน อย่างไรก็ตามทั้ง

บคุคลและหนว่ยงานตอ้งมวีสิยัทศัน (จกัขมุา) และการบรหิารจดัการ

ที่ดีมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิธูโร) สอดคล้องกับสมบูรณ์ 

สุขสำาราญ (2527) เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์นี้ไว้ว่า เป็นการพัฒนา

แบบ “พระสงฆ์-ข้าราชการ-ชาวบ้าน” ซ่ึงการพัฒนาในรูปแบบนี้

อย่างน้อยปรากฏการพัฒนา 3 แนวทาง คือ 1) การร่วมมือระหว่าง  

พระสงฆ-์ครใูหญ-่ชาวบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครใูหญท่ีเ่คยเปน็ภิกษุ

มากอ่น มคีวามคุน้เคยกบัพระสงฆม์าก และรูง้านดา้นการพฒันาเปน็

อย่างดี 2) การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์-ข้าราชการฝ่ายปกครอง- 

ชาวบ้าน การพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบน้ี ทำาให้งานด้านการพัฒนา

เป็นไปอย่างกว้างขวาง เพราะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง

ของอำาเภอ และ 3) การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์-ข้าราชการ- 

ชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงราชการท่ีสังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม

ตา่งๆ  โดยมไิดจ้ำากดัแตเ่พยีงกระทรวงมหาดไทยอยา่งเดยีว ผลจาก

การพัฒนาท้องถิ่นที่มีข้าราชการเข้าช่วย ทำาให้เข้าถึงงบประมาณ 

เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถกำาจัดจุดอ่อนบางประการของ

พระสงฆ์  

 4. ผู้นำาหรือนโยบายท้องถิ่นต้องเปิดรับการมีส่วนร่วมกับ

พระสงฆ ์พรอ้มทัง้สนบัสนนุบทบาทของพระสงฆต์อ่สงัคมภายนอก  

ซึง่สามารถกระทำาไดด้ว้ยการเปดิประชมุวางแผนรว่มกนั สอดคลอ้ง

กบัผลการศกึษาของสมบรูณ ์ สขุสำาราญ (2530) ทีก่ลา่ววา่ พระสงฆ ์

มองว่าตนควรให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาสังคม เพราะถือว่า

เปน็หนา้ทีโ่ดยตรงทัง้ทางธรรมและทางโลก โดยพระสงฆม์เีหตผุลวา่ 

สถาบันสงฆ์จะไร้ประโยชน์และหมดความสำาคัญไปโดยปริยาย 

การปรับตัวได้แก่การแนะนำาและช่วยเหลือประชาชนด้านอาชีพ 

โดยร่วมกันลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากการพัฒนาโดย

รัฐบาลและข้าราชการอาจไม่ท่ัวถึง ท้ังน้ีข้าราชการยังไม่มีความรู้

ความเข้าใจต่อปัญหาพื้นฐาน รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ของชาวชนบท

อย่างแท้จริง และ   

 5. ชุมชนควรพร้อมรับบทบาทใหม่ๆ จากพระสงฆ์ ภายใต้

การติดต่อประสานงานที่ดีและจริงใจต่อการพัฒนา ดั่งที่พระวิฑูรย์  

สุรจิตต์ (2547) ซึ่งพรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 

พระสงฆ์ไว้ว่า การปฏิบัติร่วมกันเช่นนี้จะส่งผลต่อชาวบ้าน โดยท่ี

ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันทำางานเพิ่มขึ้น มีความเชื่อมั่นในกิจกรรม

ที่ดำาเนินการเนื่องจากพระสงฆ์เข้าร่วมและเป็นผู้นำา นอกจากนี้ 

ชาวบ้านยังได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม ส่งผลต่อการสร้างอาชีพ  

ลดภาระหน้ีสิน รวมทั้งชาวบ้านยังยึดหลักธรรมเป็นกรอบแนวคิด 

ในการดำาเนินชีวิต ยิ่งไปกว่าน้ันเกิดความเป็นเอกภาพระหว่าง

วัด ชุมชน แหล่งเรียนรู้ โรงเรียน ส่วนราชการ และเอกชนอย่าง

สอดคล้องมั่นคง  

บทบาทที่ควรดำาเนินการของพระสงฆ์ทั่วไป		

 1. ระดับบุคคล ต้องศึกษาหลักธรรมให้ครอบคลุม โดยที่

ไม่ละเลยในความสำาคัญของศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งต้องศึกษาใน

แต่ละแขนงและสามารถขยายความได้อย่างสอดคล้องอิงอาศัยกับ 

หลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ควรปฏิบัติตาม

ระบบเหตุผลที่ใช้เป็นกลวิธีเข้าถึงความรู้ต่างๆ เพราะถือว่าเป็น 

สิ่งที่ชาวโลกให้การยอมรับ ซึ่งก็คือความเป็นนักวิจัยทางสังคมท่ี

ข้อมูลจริงมักเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม อันจะเป็น 

การร่วมเสนอทางออกแนวใหม่ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อ 

สังคมไทย เพราะเสนอทางออกด้วยวิธีการอย่างมีระบบ สอดคล้อง

กับสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2553) ซึ่งกล่าวว่า คนหรือบุคลากร

เปน็ฐานสำาคญัขององคก์ารทีต่อ้งประกอบดว้ยคนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 

โดยทั่วไปองค์การมักยึดโยงกับคนส่วนใหญ่ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 

ด้วยการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการจำาแนกงาน แบ่งหน้าที่งาน เพื่อ 

มุ่งสู่ความสำาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้องค์การจึงขาดคน 

ที่มีคุณภาพมิได้ แต่ในขณะเดียวกันต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

ให้มากขึ้น เพื่อเรียนรู้และพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่

ร่วมกัน  

 2. ระดบัองคก์ร วดัตอ้งดำาเนนิการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

ภายในให้เป็นที่สัปปายะ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตา่งๆ ใหท้นัสมยั จดัตัง้องค์กรยอ่ยเพือ่บรกิารประชาชนผู้เดอืดรอ้น 

ให้ครอบคลุม ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เท่าทัน

สังคม โดยทุกศาสตร์สาขาต้องยึดถือหลักไตรสิกขา พร้อมกันนั้น

ต้องลดพุทธพาณิชย์เชิงไสยศาสตร์ หัวใจหลักคือการทำางานเป็นทีม

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สมาชกิทกุรปูตอ้งมคีวามเปน็มอือาชพีรอบรู้

ในวธิกีารถา่ยทอด สอดคล้องพยอม  วงศ์สารศร ี(2548) โดยกลา่ววา่ 

ทกุองคก์ารลว้นมโีครงสรา้งอยา่งมลีำาดบัขัน้ เพือ่กำาหนดหนา้ทีแ่ละ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้ย่อม

ต้องมีความสัมพันธ์ของสายงาน ซึ่งเป็นการเอื้ออำานวยระหว่าง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฎ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

28   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

การปฏิบัติการในองค์การ และที่สำาคัญสมาชิกในองค์การจำาเป็น

อยา่งยิง่ตอ้งมสีมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกนัตอ่ผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏิบตักิาร

 3. ระดับชุมชน ด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิต 

ควรเป็นตัวแบบที่ดีที่ถูกต้องของการเป็นผู้มักน้อยไม่สะสมวัตถุ

สิ่งของ ส่งเสริมความรู้ สรรค์สร้างอาชีพ ดำารงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บำารงุสาธารณประโยชน ์นำาหลกัธรรมมาอธบิายปรบัใชใ้หส้อดคลอ้ง

กบัการพฒันา แตไ่มค่วรเลอืกฝา่ยทางการเมอืง หากแตค่วรสง่เสรมิ

ด้านการเป็นพลเมืองท่ีถูกต้องตามสิทธิหน้าท่ีขั้นพื้นฐาน ชี้ให้เห็น

ถึงคุณและโทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม ชี้คุณประโยชน์

ทางจติใจหรอืจตินยิมใหส้ามารถเผชญิและคดิวเิคราะหแ์กไ้ขปญัหา

ของตนได้ซึ่งสามารถเป็นกำาลังของชุมชน พร้อมทั้งเสนอประเด็น

ปัญหาระดับสังคม องค์กร และนโยบายรัฐ ท่ีเป็นปัญหาต่อสังคม

หรือชุมชนในบริบทต่างๆ ท้ังน้ีต้องโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิชาการ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งต้องจริงจังและเข้มงวดในการ

สั่งสอนและผลิตบัณฑิต ดังนั้นพระสงฆ์ต้องรับรู้อย่างเท่าทันใน 

ทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นและต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

ในภาคส่วนท่ีตนเก่ียวข้องโดยตรงและความคาดหวังในขณะน้ัน โดย

ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นด้วยทักษะการสื่อสารที่ดีตามกลุ่มเป้าหมาย 

ด้วยสถานการณ์สังคมพร้อมกับการวิจารณ์และปิดท้ายด้วย 

หลักธรรมและวิธีการแก้ไขปัญหา โดยสอดคล้องกับวินัย  ทองทับ 

(2539) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ พระสงฆม์บีทบาทในการบรกิารชมุชน ดว้ยการ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้ังน้ีเป็นผลมาจากสถานภาพ

ของพระสงฆ์ ความเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือสังคมของวัด โดย

พระสงฆ์ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาด้านจิตวิญญาณอยู่ก่อนแล้ว ชาวบ้าน

ในชนบทจึงยอมรับบทบาทของพระสงฆ์ นอกจากนั้นชาวบ้านยัง

ยอมรับความรู้ด้านวิชาการของพระสงฆ์ ว่ามีความรอบรู้ในหลายๆ  

ด้านมากกว่าชาวบ้านธรรมดา ท้ังยังเป็นท่ีปรึกษาให้คำาแนะนำาแก่

ชาวบา้น และอกีนยัหนึง่พระสงฆใ์นชนบทเปน็บตุรหลานของชมุชน  

สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น	 

 คณะสงฆ์ไม่ต้องการให้รัฐเข้าควบคุมแทรกแซงการบริหาร

จัดการภายในคณะสงฆ์เชิงอำานาจ ระหว่างผู้ปกครองของรัฐกับ

พระสงฆ์ผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นเสมือนการกำากับควบคุมบทบาทและ 

ท่าทีคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ระดับผู้ปฏิบัติการ 

กลับคาดหวังต่อการดูแลเอาใจใส่ในกิจกรรมการดำาเนินงานด้วย

นโยบายเชิงรูปธรรมจากรัฐต่อคณะสงฆ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเชิงสังคมซึ่งจะกระตุ้นให้พระสงฆ์มีบทบาทชัดเจน ได้รับ

การยอมรับ และนับว่าเป็นบทบาทสมัยใหม่เชิงรุกต่อสถานการณ์

ปัญหาสังคมในปัจจุบันเพิ่มขึ้น เหตุนั้นคณะสงฆ์จึงตกอยู่ในสภาพ

ที่ไม่ชัดเจนในจุดยืนในบทบาทการพัฒนา  

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป	 

 1. การพัฒนาในปัจจุบันซึ่งมีหน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบ  

เป็นปัจจัยหน่ึงที่ลดบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนาหรือไม่ หรือ

เพราะพระสงฆไ์มม่รีปูแบบและวธิกีารพฒันาทีเ่หมาะสมกบัยคุสมยั

ปัจจุบัน และการพัฒนาโดยพระสงฆ์ที่เป็นรูปธรรมต้องดำาเนินการ

ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเท่านั้นหรือไม่อย่างไร  

  2. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงผสมผสานความ 

เป็นไปในท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อความคิดของพุทธศาสนิกชนใน 

ท้องถิ่นอย่างไร
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การศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก

A	Study	of	the	Royal	Thai	Army	Military	Band 

วิทยา		ศรีสอาด

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา 

พฒันาการ และบทบาทหนา้ที ่รวมถงึการดำาเนนิงาน ตลอดจนรวบรวมผลงานสำาคญัของวงโยธวาทติกองทพับก ซึง่เปน็การดำาเนนิการวจิยั

ตามหลักการทางมานุษยดุริยางควิทยา ใช้ข้อมูลจากตำาราทางวิชาการ เอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยนำามาศึกษา

วิเคราะห์เรียบเรียง และสรุปผลข้อมูล ผลจากการศึกษาพบว่า

 วงโยธวาทติกองทพับก เปน็สถาบนัดนตรทีหารซ่ึงมปีระวตัคิวามเปน็มาอนัยาวนาน อกีทัง้เปน็วงตน้แบบของวงโยธวาทติในปจัจบุนั  

ซึ่งเป็นผลจากการรับวัฒนธรรมดนตรีทางตะวันตก เนื่องจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากปัจจัยด้านการติดต่อค้าขาย การแพทย์มิชชั่นนารี 

และการทหาร โดยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมในแบบของไทย เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 รับสั่งให้มีการฝึก กองทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง   

โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงว่าจ้างให้นายทหารอังกฤษ ซึ่งเคยประจำาอยู่ในกองทัพอังกฤษ ในอินเดีย คือ ร้อยเอกน้อกซ์  

มาเปน็ครฝูกึทหารในวงัหนา้ ไดน้ำาแตรมาใชใ้นการฝกึแถวทหาร ตอ่มา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดร้บัสัง่ใหน้ายทหารองักฤษ

อกีทา่น คอื รอ้ยเอกอมิเปย ์มาฝกึทหารในวงัหลวงบา้ง ซึง่ในขณะนัน้เปน็เพยีง กองแตรสญัญาณ เพือ่แสดงความเคารพในกจิการทางทหาร

เท่านั้น จากนั้นมีพัฒนาการขึ้นตามลำาดับ เริ่มจากเมื่อปีพุทธศักราช 2414 กองแตรทหารมหาดเล็ก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้ก่อตั้งขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า กองแตรวงกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อย้ายออกจากพระราชวัง

มาอยู่บริเวณสะพานมัฆวาฬรังสรรค์ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีชื่อเรียกว่า กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ และได้เปลี่ยนชื่อ 

อีกครั้งเป็นวง ดุริยะโยธิน เมื่อย้ายมาตั้งอยู่ตำาบลทุ่งพญาไท จนได้มาขึ้นตรงกับกองทัพบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองแตรวงกองทัพบก ในปี 

พ.ศ. 2489 ได้ย้ายไปสังกัดกับ มณฑลทหารบกที่ 1 เรียกชื่อใหม่เป็น กองดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 1 และได้ชื่อใหม่เป็น กองดุริยางค์

ทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน

 นับตั้งแต่อดีตมา วงโยธวาทิตกองทัพบกได้มีบทบาทหน้าที่ในการรับใช้สังคม ประเพณี วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นวง

พิธีการ เพื่อถวายพระเกียรติยศ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ใช้บรรเลงกำาหนดจังหวะในการสวนสนาม ซึ่งแสดงถึงแสนยานุภาพของกองทัพ   

นำาริ้วขบวนพาเหรด เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีในงานกีฬาและการรณรงค์ จนถึงงานท่ีใช้

บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวิถีชีวิต เช่น งานศพ งานบวช การแห่แหนนำาขบวน ในงานรื่นเริง งานมงคล อีกทั้งยังมีบทบาท

หน้าที่ในการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ การดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้ำาค่าของชาติ เห็นได้จากการบันทึกเสียงเพลงไทย

เดิม และการออกบรรเลงเพลงไทยเดิมตามงานที่สำาคัญ ด้วยการดำาเนินงานด้านดนตรีในรูปแบบการนั่งบรรเลงและในลักษณะแถวทหาร 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมในแต่ละภารกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคม  

 ผลงานสำาคัญในการถ่ายทอด และเผยแพร่ได้ปรากฏให้เห็นทั้งภายในประเทศ โดยการเป็นส่วนประกอบสำาคัญของพิธีการในงาน 

ทุกชนชั้นทางสังคม และ งานต่างประเทศ ซึ่งการนำาเอารูปแบบการแสดงอย่างไทย ไปแสดงร่วมกับนานาประเทศ ให้เห็นถึงความรุ่งเรือง

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย

คำาสำาคัญ	: วงโยธวาทิตกองทัพบก, กองดุริยางค์ทหารบก, วงโยธวาทิต
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Abstract
 The research was aimed to study about the historical background, development, and roles of the Royal Thai 

Army Military Band. According to the ethnomusicology, the research methodology was based on the data collection 

and analysis from academic texts, documents, and information from the fieldwork. The research findings showed 

the following results.

 The Royal Thai Army Military Band is the Institute of Music  belonging to the Royal Thai Army which has a 

long history. Besides, it is the model of the modern band. According to the history, the band was influenced by the 

western styled music in the time when Thailand had business trade connection, accepted medical missionaries, and 

military system from the western countries. In the reign of King Rama IV, Thailand had adapted the foreign military 

system into the Thai Military Forces. King Pinklao had hired the British soldier, Caption knox, who once stationed in 

the British Army in India, to train the Thai soldiers at the Front Palace. He had initiated to use the trumpet in the 

Thai military marches. Then King Rama IV had also ordered another British soldier, Captain Impey, to train the Thai 

soldiers in the Royal Palace. At that time, the trumpet had only been used for the military calls and paying respect 

on the military services. Furthermore, King Chulalongkorn or King Rama V had founded the Chamberlain Bugle Corps, 

and then it had been renamed the Royal Guard Brass Band Regiment after the King changed the residence into the 

area of Makawan-Rangsan Bridge. After the government reform, it had been renamed the Bangkok Military Brass Band 

and it had been again renamed Duriya Yothin when the band moved to be situated in Thung Phrayathai District. The 

band had been finally governed by the Royal Thai Army and it had been renamed the Bangkok Precint Brass Band 

Regiment. Three years later, the band had been under the Military Circle 1 and has held the new name the Royal 

Thai Army Military Band in 1978 until now. 

 Since then, the Royal Thai Army Military Band has the roles in social services representing Thai Cultural tradition. 

It has become the opening band in many significant ceremonies such as paying the honor on the royal ceremony 

and the state ceremony. The band has been positioned as controlling the rhythm on military marches or parades 

reflecting the sense of harmony and unity on the sport day, campaign promotion, religious ceremonies like in the 

funeral, ordination ceremony, or propitious ceremony. The band has also played the major role in maintaining, 

supporting, and preserving Thai traditional music which is the precious national heritage.

 Several highlighted achievements of the Royal Thai Army Military Band have been revealed and widely known 

across the country through the participation in many social ceremonies. For the successful role in the foreign affairs, 

the band has applied the Thai traditional style into its performance with other foreign countries which has represented 

Thailand’s charming art and culture.

Keywords	: the Royal Thai Army Military Band, the Royal Thai Army Band, Military Band
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บทนำา
 ดนตรี เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีมนุษย์นำามาใช้ประกอบกิจกรรม 

หรือพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงแต่เดิมในอดีตใช้ในการสื่อสารกับสิ่งที่เหนือ

ธรรมชาติ อาจเกิดจากความกลัว ต้องการวิงวอนข้อร้อง บูชา 

สรรเสริญเทพเจ้าหรือสิ่งที่กลุ่มเผ่าชนที่ตนนับถือ แตกต่างกันไป 

ตามความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาจากบรรพชนรุ่นก่อน เม่ือกาลเวลา

ผ่านไปแต่ลัทธิความเชื่อยังคงอยู่สืบทอดยังรุ่นต่อๆ มา ความเชื่อ

และความศรัทธาบางเรื่องลบเลือนไปพร้อมๆ กับเวลา แต่พิธีกรรม

บางเรือ่งยงัคงยดึถอืปฏบิตัสิบืทอดตอ่กนัมาจนกลายเปน็วฒันธรรม 

ประเพณี จารีต จากความกลัวในอดีตแปรเปลี่ยนไป เพื่อสิริมงคล 

ความเป็นสง่า เป็นเกียรติของสังคมนั้นๆ และสิ่งที่มีอิทธิพลที่ 

ขาดไม่ได้ในการประกอบ พิธีต่างๆ ในทุกสังคม ทุกระดับชนชั้น 

ก็คือ ดนตรีที่ใช้ประกอบพิธี จึงสามารถพูดได้ว่า ดนตรีมีอิทธิพล

และความสำาคัญเกี่ยวข้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านมิติของวัยคือ ดนตรีผูกพันกับชีวิต

ของมนษุยต์ัง้แตเ่กดิจนตาย และมติดิา้นสงัคมคอื ในสงัคมทกุระดบั

ชนชั้น ล้วนมีดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญเช่น พระราชพิธี 

รัฐพิธี หรือ พิธีกรรมต่างๆ แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่สั่งสมมา

จากบรรพชนของตนในอดีต

 เมือ่ดนตรีมบีทบาทกบักจิกรรมตา่งๆ ของมนษุยด์งัทีก่ลา่วมา 

จึงทำาให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต

ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำาชาตินั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติยศ สง่างามเป็น

ความภาคภูมิใจของชาติแคว้นน้ัน ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนา 

ประเพณี ศิลปะการแสดง ดนตรีเข้าไปมีบทบาทสำาคัญและรับใช้ใน

ทุกกลุ่มของสังคมเสมอมาจากบรรพกาลสู่ปัจจุบันสมัย

 ดนตรทีีใ่ชใ้นพธิกีารหรอืพธิกีรรมของมนษุยม์หีลายประเภท 

ต่างกันไปตามข้อจำากัดทางด้านสังคมและลักษณะพิธีการหรือ

กิจกรรมทางสังคม ส่วนใหญ่จะใช้ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรี

ประจำาชาติของตนในการประกอบพิธี ซ่ึงมีความผูกพันกันระหว่าง

วฒันธรรมประเพณ ีกบัดนตรมีาแตด่ัง้เดมิจนแยกไมอ่อก แตใ่นสงัคม

นั้นอาจจำาเป็นต้องติดต่อค้าขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีกับสังคมอื่น 

จึงเป็นปัจจัยที่ทำาให้ได้รับอิทธิพลนอกวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสาน

กับของตน ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมด้านดนตรีด้วย วงโยธวาทิตหรือ 

ที่เรียกกันว่าแตรวงในสมัยแรก เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับสังคม 

ในชนชั้นที่แตกต่างกันในสยาม เริ่มจากแตรใช้ประกอบพระราชพิธี

ในพระราชวัง และเพิ่มบทบาทหน้าที่มาสู่กองทัพโดยพัฒนาจาก 

แตรสัญญาณมาเป็นวงโยธวาทิต ต่อมาทหารแตรเหล่านั้นได้มีส่วน

เผยแพรว่ฒันธรรมแตรวงใหก้บัชาวบา้นเพือ่นำาไปประกอบประเพณี

พื้นบ้านในท้องถิ่นตนต่อไป

 ในอดีตอันยาวนานท่ีผ่านมาวงโยธวาทิตถูกนำามาใช้ใน 

พระราชพิธีเกี่ยวกับกษัตริย์ชนช้ันปกครอง รวมถึงบรรเลงนำาแถว

กองทัพทหาร เพื่อออกรบในสมรภูมิต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยพร้อมเพรียงของกองทัพและเป็นการข่มขวัญข้าศึก 

ทางอ้อมอีกด้วย ดังนั้นระเบียบวินัยต่างๆ รวมถึงคำาบอกคำาสั่งที่ 

นำามาใช้กับวงโยธวาทิตก็ได้มาจากกองทัพนั่นเอง เช่น การจัดแถว

หน้ากระดาน การจัดแถวตอนลึก การยืนตรง การหันไปทางซ้าย  

ทางขวา การกลับหลังหัน การเดินไปข้างหน้า เป็นต้น                     

 ดนตรีในราชสำานักไทยหรือในราชสำานักทุกๆ แห่งย่อมมีไว้

เพื่อธำารงสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์และเหนือกว่าของชนชั้นปกครอง 

ความขรึมขลังและเป็นระเบียบแบบแผนจึงเป็นบุคลิกที่สำาคัญยิ่ง

ของดนตรีเหล่านี้

 เมื่อดนตรีทางตะวันตกเริ่มเผยแพร่เข้ามาในสังคมไทย ก็

ยังจำากัดตัวเองอยู่ในหมู่ชนชั้นสูงในราชสำานัก เพราะมีค่าใช้จ่ายท่ี

สูงมากในด้านอุปกรณ์และบุคลากรซึ่งหายาก อีกประการหนึ่งผู้ฟัง

เพลงเหล่านี้ในระยะเริ่มแรกคือพวกนักเรียนนอกซึ่งก็เป็นส่วนหน่ึง

ของชนชั้นนำาในสังคมเป็นส่วนใหญ่         

 สิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ วงดนตรีแบบสากลท่ีได้

รับความนิยมในราชสำานักมักเป็นวงแบบทหาร เพราะเริ่มแรกมา 

วงแตรนั้นก็ใช้เพื่อกิจการทหาร โดยเฉพาะในกรณีของเจ้าฟ้า

บริพัตรฯ ที่ทรงนิพนธ์และเรียบเรียงเพลงไทยสำาหรับวงโยธวาทิต

ไว้เป็นจำานวนมาก บทเพลงเหล่านี้ได้สร้างความทรงจำาร่วมให้กับ

สังคมไทย และกลายเป็นว่าเพลงไทยที่ถูกเรียบเรียงขึ้นจำานวนมาก

มักจะมีลักษณะแบบเพลงมาร์ช 

 แตรที่นำาเข้ามาใช้สำาหรับในพระราชพิธีแต่โบราณมี 2 ชนิด 

คือ แตรงอนกับแตรฝรั่ง แตรงอน เรียกตามรูปร่างลักษณะที่ลำาแตร

โค้งงอน บานปลาย ซึ่งได้แบบอย่างมาจากอินเดีย ส่วนแตรฝรั่ง 

มีลักษณะปากบานคล้ายดอกลำาโพง จึงเรียกชื่อว่า “แตรลำาโพง”  

โบราณเรยีกวา่ “แตรลางโพง” ในหมายรบัส่ังครัง้รชักาลที ่1 เรยีกวา่ 

แตรวิลันดา คงจะเป็นแตรที่ฝรั่งฮอลันดาเป็นชาติแรกที่นำาเข้ามา 

เป็นอันว่าแตรลำาโพง และแตรฝรั่ง คงหมายถึงแตรอย่างเดียวกัน

นั่นเอง 

 แตรวง เป็นวงดนตรีของยุโรปที่ไทยรับแบบอย่างมาใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 

ในสมัยนั้นมีการจ้างครูชาวอังกฤษเข้ามาฝึกสอนเพลงฝรั่งให้ 

ทหารใช้ ฝึกเดินแถวจนมีแตรวงมหาดเล็กขึ้น ต่อมาจึงได้ว่าจ้าง 

ครูดนตรีชาวต่างชาติอื่นๆ เข้ามาสอนด้วย 

 จากแตรวงทีม่บีทบาทหนา้ทีเ่กีย่วกบัทหารในกองทพัไทยได้

มกีารพฒันาการเรือ่ยมา ครัน้ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงบัญญัติคำาว่า “ดุริยางค์” ซึ่งหมายถึง 

วงที่ผสมด้วยดนตรีชนิดต่างๆ จนครบทั้ง 4 ตระกูล คือ เครื่องสาย  

เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องกระทบ และ นายมนตรี 

ตราโมท ได้บัญญัติคำาว่า “โยธวาทิต” ขึ้นใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7  

โดยมาจากคำาวา่ โยธา หรอืโยธ ี (พลรบหรอืทหาร) + วาทติ  (ดนตร)ี   

หมายถึง “แตรวง” เป็นวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรี ประเภท  
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เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบ นั้นเอง 

ในระหว่างรัชกาลที่ 6-7 นับเป็นยุคท่ีแตรวงเจริญก้าวหน้าใน 

เมืองสยามเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่กองทหารเท่านั้นที่ฝึกหัด 

เปา่แตรกนัอยา่งจรงิจงัแมแ้ตใ่นหมูป่ระชาชนคนทัว่ไป ไดเ้ริม่หนัมา 

นิยมฟังแตรวงกันอย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับวงปี่พาทย์ จึงทำาให้

เกิดมีแตรวงชาวบ้านทั่วไปโดยนำาไปบรรเลงในงานพิธีต่างๆ เช่น 

งานแต่งงาน งานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ งานกฐินผ้าป่า ซึ่งจะใช้

นำาขบวนแห่ทั้งในงานมงคล และอวมงคล แต่แตรวงท่ีจะสามารถ 

ไปบรรเลงในงานพธิดีงักลา่วนีจ้ำาเปน็ตอ้งเรยีนรูเ้พลงตา่งๆ เชน่เดยีว

กับพวกปี่พาทย์ด้วย เพราะใช้เพลงไทยประเภทเดียวกันบรรเลง

ประกอบพิธี ต่อมามีเพลงประเภทไทยสากลและลูกทุ่งเกิดขึ้น 

ปรากฏวา่พวกแตรวง สามารถนำามาบรรเลงกนัในงานตา่งๆ ไดอ้ยา่ง

กลมกลืนมีเพลงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเครื่องดนตรีที่นิยมใช้

ประกอบด้วยเครื่องเป่าและเครื่องประกอบจังหวะ เป็นหลัก เช่น  

ทรัมเป็ต ทรอมโบน คอร์เน็ต บาริโทน ยูโฟเนียม ทูบา ฮอร์น 

คลาริเน็ต แซกโซโฟน และเครื่องประกอบจังหวะ กลองมริกัน 

(กลองใหญ่) ฉิ่ง ฉาบ และกรับ เม่ือมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของ 

ชาวบ้านมากขึ้น ในที่สุดแตรวงแบบชาวบ้านก็เป็นที่ยอมรับและ 

จัดให้เป็นดนตรีพื้นบ้านอีกประเภทหน่ึงท่ีสร้างความสนุกสนาน

ใหกับัชาวบา้นคนไทยมาจนถงึทกุวนันี ้(สกุร ีเจรญิสขุ. 2539: 45-51)

 วงโยธวาทิตกองทัพบก ถือได้ว่าเป็นสถาบันต้นกำาเนิดทาง

ดนตรีทหารที่ก่อตั้งมายาวนานนับร้อยกว่าปี จึงทำาให้หลักฐาน  

เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านประวัติ และด้านดนตรีบางช่วง 

ขาดการตอ่เนือ่ง และสญูหายไปจำานวนไมน่อ้ย อกีทัง้การเกบ็ขอ้มลู

รายละเอยีดจากตวับคุคลกส็ามารถทำาไดย้ากขึน้ เนือ่งจากหลายทา่น 

ที่อาวุโสก็ได้เสียชีวิต และชราภาพไปมากแล้ว อีกท้ังผลงานด้าน

ดนตรีที่สำาคัญๆ เช่น การบรรเลงเพลงไทย โน้ตเพลงไทยเดิม และ

แผ่นบนัทกึเสียงตา่งๆ ในอดตี ล้วนเปน็ส่ิงสำาคัญล้ำาค่าควรแกก่ารวจิยั

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และบทบาทหน้าท่ี 

รวมถึงศึกษาแนวทางการดำาเนินงานของวงโยธวาทิตกองทัพบก

อันเป็นดนตรีต้นแบบของแตรวงทหาร ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องทาง

ด้านดนตรีกับวัฒนธรรม ประเพณีที่สำาคัญๆของชาติเพื่อดำารงและ

สืบทอด มรดกล้ำาค่าของวงดนตรีแห่งพิธีการน้ี อันควรค่าแก่การ

รักษาให้อยู่คู่กับแผ่นดินสืบไป ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางการศึกษาของผู้สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของ 

วงโยธวาทิตกองทัพบก

 2. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของวงโยธวาทิตกองทัพบก 

ต่อสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

 3. เพือ่ศึกษาการดำาเนนิงานและรวบรวมผลงานสำาคญัของ

วงโยธวาทิตกองทัพบกวิธีดำาเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย	
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก ใช้ระเบียบ

วิธีเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการทางมานุษยดุริยางควิทยา โดยเริ่ม

จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เอกสาร ตำารา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางภาคสนาม ดว้ยการสัมภาษณบ์คุคล โดย 

นำาเสนอข้อมูลแบบ การพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน

ในการศึกษาดำาเนินการ ดังนี้

ลูกทุงเกิดขึ้น ปรากฏวาพวกแตรวง สามารถนํามาบรรเลงกันในงานตางๆ ไดอยางกลมกลืนมีเพลงตางๆ เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 
ซ่ึงเครื่องดนตรีที่นิยมใชประกอบดวยเครื่องเปาและเครื่องประกอบจังหวะ เปนหลัก เชน ทรัมเปต ทรอมโบน คอรเน็ต บาริ
โทน ยูโฟเนียม ทูบา ฮอรน คลาริเน็ต แซกโซโฟน และเครื่องประกอบจังหวะ กลองมริกัน(กลองใหญ)  ฉิ่ง ฉาบ และกรับ เม่ือ
มีความใกลชิดกับวิถีชีวิตของชาวบานมากขึ้น ในที่สุดแตรวงแบบชาวบานก็เปนที่ยอมรับและจัดใหเปนดนตรีพื้นบานอีก
ประเภทหน่ึงที่สรางความสนุกสนานใหักับชาวบานคนไทยมาจนถึงทุกวันน้ี(สุกรี เจริญสุข.  2539: 45-51) 
 วงโยธวาทิตกองทัพบก ถือไดวาเปนสถาบันตนกําเนิดทางดนตรีทหารที่กอตั้งมายาวนานนับรอยกวาป จึงทําให
หลักฐาน เอกสาร ขอมูลตางๆทั้งดานประวัติ และดานดนตรีบางชวงขาดการตอเน่ือง และสูญหายไปจํานวนไมนอย อีกทั้งการ
เก็บขอมูลรายละเอียดจากตัวบุคคลก็สามารถทําไดยากขึ้น  เน่ืองจากหลายทานที่อาวุโสก็ไดเสียชีวิต และชราภาพไปมากแลว 
อีกทั้งผลงานดานดนตรีที่สําคัญๆ เชน   การบรรเลงเพลงไทย โนตเพลงไทยเดิม และแผนบันทึกเสียงตางๆ ในอดีต ลวนเปน
ส่ิงสําคัญลํ้าคาควรแกการวิจัย 

 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการ และบทบาทหนาท่ี  
รวมถึงศึกษาแนวทางการดําเนินงานของวงโยธวาทิตกองทัพบกอันเปนดนตรีตนแบบของแตรวงทหาร ซ่ึงมีความเก่ียวของ
ทางดานดนตรีกับวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญๆของชาติเพื่อดํารงและสืบทอด มรดกลํ้าคาของวงดนตรีแหงพิธีการน้ี  อันควร
คาแกการรักษาใหอยูคูกับแผนดินสืบไป    ผูวิจัยคาดวาผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งทางการศึกษาของผูสนใจ
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และพัฒนาการของวงโยธวาทิตกองทัพบก 
2. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของวงโยธวาทิตกองทัพบกตอสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อศึกษาการดําเนินงานและรวบรวมผลงานสําคัญของวงโยธวาทิตกองทัพบกวิธีดําเนินการศึกษาคนควา

งานวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก ใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการทางมานุษยดุริยางค
วิทยา โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลงานวิจัย เอกสาร ตํารา ตางๆ ที่เก่ียวของ และเก็บรวบรวมขอมูลทางภาคสนาม ดวยการ
สัมภาษณบุคคล  โดยนําเสนอขอมูลแบบ การพรรณนาวิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

1. ข้ันรวบรวมขอมูล 
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 1.	 ขั้นรวบรวมข้อมูล

  1.1 ไดท้ำาการรวบรวมข้อมลู ทัง้ดา้นเอกสาร ตำาราทาง

วิชาการ และวรสารที่เกี่ยวข้องจากองค์กรต่างๆ โดยแยกเน้ือหา 

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านดนตรี 

และข้อมูลที่เกี่ยวกับดนตรีวงโยธวาทิตกองทัพบก โดยศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลดังนี้

    1.1.1 หอสมุดแห่งชาติ

    1.1.2 ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตร 

หอสมุดแห่งชาติ

    1.1.3 ห้องสมุดดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก

    1.1.4 หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสานมิตร

    1.1.5 สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

    1.1.6 สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1.2 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการลงภาค

สนาม โดยมีวิธีการดังนี้

    1.2.1 การสังเกต แบบมีส่วนร่วม

    1.2.2 การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม

    1.2.3 การสัมภาษณ์ บุคคลข้อมูล ได้แก่

     - พนัโทวชิติ โหไ้ทย อดตี หวัหนา้วงโยธวาทติ 

กองดุริยางค์ทหารบก

     - พันตรีมานิตย์ พ่วงเจริญ อดีต หัวหน้าวง

โยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก  

     - พันเอกอรรถวุฒิ มิ่งมิตร อดีต หัวหน้าวง

โยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก

     - พันตรีภิเดช ฉายสินสอน อดีต หัวหน้าวง

โยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก

     - รอ้ยเอกสรุนิทร ์หนพูวงรอ้ย อดตี หวัหนา้

วงโยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก 

     - ร้อยโทเกรียงไกร คงสบาย หัวหน้า 

วงโยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก

     - ข้าราชการวงโยธวาทิตกองดุริยางค์ 

ทหารบก ในอดีตและปัจจุบัน

  1.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

    1.3.1 กล้องวีดีโอ

    1.3.2 กล้องถ่ายรูป

    1.3.3 เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกการสัมภาษณ์

 2.	 ขั้นศึกษาข้อมูล

  2.1 ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เอกสาร ตำารา

วิชาการและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิตกองทัพบก

มาลำาดบัเนือ้หาสาระ เรยีบเรยีงเปน็หมวดหมูใ่หม้คีวามสอดคลอ้งกนั 

และลำาดับขั้นตอนให้เป็นระเบียบตามหลักงานวิชาการ 

  2.2 นำาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พร้อมทั้ง 

นำาสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลของวงโยธวาทิตกองทัพบกมาจัดลำาดับ

ความสำาคัญ และจัดหมวดหมู่เพื่อการศึกษาวิเคราะห์

 3.	 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล                

 ผู้วิจัยได้เรียบเรียงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิต

ของกองทัพบก การศึกษาด้านเอกสาร ตำารา บทความ งานวิชาการ 

และการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก โดยการสังเกต สัมภาษณ์

บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรอบรู้บริบทของวงโยธวาทิต 

ทัง้ยงัรว่มสังเกตตดิตามในพธิแีละโอกาสพเิศษตา่งๆ ทีม่กีารบรรเลง

วงโยธวาทิต โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมวิเคราะห์ตาม 

จุดมุ่งหมาย ดังนี้

  3.1 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของวง 

โยธวาทิตกองทัพบก

    3.1.1 ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิต 

กองทัพบก

    3.1.2 พัฒนาการของวงโยธวาทิตกองทัพบก

  3.2 บทบาทหนา้ทีข่องวงโยธวาทติกองทพับกตอ่สงัคม  

ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย

    3.2.1 บทบาทหน้าที่ต่อสังคม

     3.2.1.1 งานพิธีโดยทั่วไป

      พิธีเปิดงาน เปิดแพรป้าย อาคาร 

กิจการ ร้านค้า ร่วมรณรงค์ ขบวนพาเหรด ดนตรีในสวนสาธารณะ

สังคม จิตอาสา ปลอบขวัญ บำาบัดทุกข์

     3.2.1.2 งานพิธีภายในกองทัพบก

      งานภายในกองทัพบก สวนสนาม 

กีฬา กองเกียรติยศรับแขกของรัฐบาล ณ ทำาเนียบ                                                                                           

    3.2.2 บทบาทหน้าที่ต่อประเพณี และวัฒนธรรม

ไทย

     3.2.2.1 งานพระราชพิธี  

      พระราชประเพณ ีรฐัพธิ ีรบัพระราช

อคันตุกะ

     3.2.2.2 งานวัฒนธรรม ประเพณีไทย

      - ประเพณีทางศาสนา งานบวช  

      - ประเพณีในงานสำาคัญต่างๆ    

ถวายพระพรในวันสำาคัญของชาติ

      - งานแต่งงาน    

              3.2.2.3 งานอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

      บันทึกเสียงเพลงไทยเดิม บรรเลง

เพลงไทยเดมิในงานทีส่ำาคญั ตบัอเิหนา บษุบาเสีย่งเทยีน จฬุาวาทติ 

วังสวนผักกาด โขนศึกพรหมมาศ ครบรอบ 120 ปี 3 ครูดนตรีไทย

งานสำานักดนตรีไทยฝั่งธน พาทยโกศล 
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  3.3 การดำาเนินงาน และรวบรวมผลงานสำาคัญของ 

วงโยธวาทิตกองทัพบก

    3.3.1 การดำ า เนิ น ง านภาย ในวง โยธวาทิ ต 

กองทัพบก

     3.3.1.1 การคัดเลือกนักดนตรี

     3.3.1.2 โครงการฝึกอบรม 

     3.3.1.3 การจัดรูปแบบ และขนาดของวง

     3.3.1.4 การฝึกซ้อมประจำาวัน

     3.3.1.5 ชุดการแต่งกาย 

     3.3.1.6 เพลงที่ใช้ตามลักษณะงาน

    3.3.2 รวบรวมผลงานสำาคัญของวงโยธวาทิต

กองทัพบก

     3.3.2.1 ผลงานด้านการแสดงดนตรี

                          3.3.2.2 ผลงานด้านการประพันธ์เพลง  

 4.	 การนำาเสนอข้อมูล	

 ผู้วิจัยจะนำาเสนอรายงานผลการวิจัยด้วยการเขียนแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ เป็นรูปเล่มงานวิจัยท่ีสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 

บทต่างๆ 5 บท คือ

  4.1 บทนำา

  4.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  4.3 วิธีดำาเนินการวิจัย

  4.4 การศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก

  4.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย                                                                                                                            

 1.	 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ        

 จากการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตก ทางด้าน

การทหาร การฝึกกองทหารเกณฑ์อย่างฝรั่งโดยมีการใช้บอก หรือ

แจ้งสัญญาณต่างๆ ในการปฏิบัติ โดยการใช้แตรสัญญาณ เริ่มจาก 

การค้าขาย การแพทย์มิชช่ันนารี และการเจริญสัมพันธไมตรี 

ในสมัยรัฐกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย 

ขณะน้ันพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าทรงจ้างครูฝึกทหารอังกฤษ 

คือ ร้อยเอกน้อกซ์ มาฝึกทหารในวังหน้า ได้นำาแตรสัญญาณ 

มาฝกึเดนิแถวแสดงความเคารพเพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มเพรียง ตอ่มา

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้รีบัสัง่ใหค้รฝูกึทหารจาก

ต่างชาติเข้ามาฝึกทหารในวังหลวงบ้างคือ ร้อยเอกอิมเปย์    

 วงโยธวาทิตกองทัพบกกำาเนิดเมื่อปีพุทธศักราช 2414  

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 เมือ่เสดจ็กลบั

จากตา่งประเทศ ไดท้รงจดัตัง้ “กองแตรทหารมหาดเลก็” ขึน้บรเิวณ

สวนกุหลาบ ในพระราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้า 

นอ้งยาเธอพระองคเ์จา้สขุสวสัดิ ์เปน็ผูบ้งัคบักองแตรทหารมหาดเลก็ 

เป็นคนแรก จนกระทั่ง พ.ศ. 2454 กองแตรวงได้ย้ายตามทหาร

มหาดเลก็รกัษาพระองคจ์ากบรเิวณสวนกหุลาบในพระราชวงั มาอยู่

ที่สวนดุสิต ริมถนนเบญจมาศ ใกล้เชิงสะพานมัฆวาฬรังสรรค์ และ

ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “กองแตรวงกรมทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์” และในปี พ.ศ. 2475 หลังจากเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง กองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้ย้ายไปขึ้น

ในสังกัดจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ จึงเรียกช่ือหน่วยน้ีใหม่ว่า กอง

แตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ 

 กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ฯ ได้ย้ายจากสวนดุสิต 

เชิงสะพานมัฆวาฬ มาพร้อมกับกองพันทหารราบที่ 3 มาตั้งที่ตำาบล

ทุ่งพญาไท ในปี พ.ศ. 2480 โดยตั้งชื่อว่า วง “ดุริยะโยธิน” และ 

จัดตั้งวงปี่พาทย์ใหม่ไว้ใช้ในราชการด้วย 

 ถัดมาอีก 6 ปี ใน พ.ศ. 2486 ทางราชการได้สั่งย้ายกอง

แตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ไปขึ้นตรงต่อกองทัพบก และ

เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “กองแตรวงกองทัพบก” พ.ศ. 2489 ทางราชการ

ได้สั่งย้ายกองแตรวงกองทัพบกไปขึ้นตรงกับ มณฑลทหารบกท่ี 

1 และเปล่ียนเรียกชื่อใหม่ว่า “กองดุริยางค์มณฑลทหารบก 1” 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2521 ได้แก้อัตรากองทัพบก ตามคำาสั่งกองทัพบก  

เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2513 โดยปฏิบัติตามคำาสั่งกระทรวงโหม  

 
 

ผลการวิจัย                                                                                                                             

1. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ         
 จากการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตก ทางดานการทหาร การฝกกองทหารเกณฑอยางฝรั่งโดยมีการใชบอก 
หรือแจงสัญญาณตางๆในการปฏิบัติ โดยการใชแตรสัญญาณ เริ่มจากการคาขาย การแพทยมิชชั่นนารี และการเจริญ
สัมพันธไมตรี ในสมัยรัฐกาลที4่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยขณะน้ันพระบาทสมเด็จพระปนเกลาทรงจางครู
ฝกทหารอังกฤษ คือ รอยเอกนอกซ มาฝกทหารในวังหนา ไดนําแตรสัญญาณ มาฝกเดินแถวแสดงความเคารพเพื่อใหเกิดความ
พรอมเพรียง ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีรับส่ังใหครูฝกทหารจากตางชาติเขามาฝกทหารในวังหลวงบาง
คือ รอยเอกอิมเปย     
 วงโยธวาทิตกองทัพบกกําเนิดเม่ือปพุทธศักราช 2414  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เม่ือ
เสด็จกลับจากตางประเทศ ไดทรงจัดตั้ง "กองแตรทหารมหาดเล็ก" ขึ้นบริเวณสวนกุหลาบ ในพระราชวัง ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาให พระเจานองยาเธอพระองคเจาสุขสวัสดิ์ เปนผูบังคับกองแตรทหารมหาดเล็ก เปนคนแรก  จนกระทั่ง พ.ศ. 2454 กอง
แตรวงไดยายตามทหารมหาดเล็กรักษาพระองคจากบริเวณสวนกุหลาบในพระราชวัง มาอยูที่สวนดุสิต ริมถนนเบญจมาศ ใกล
เชิงสะพานมัฆวาฬรังสรรค และทางราชการไดเปล่ียนชื่อใหมวา "กองแตรวงกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค"   และในป 
พ.ศ. 2475 หลังจากเปล่ียนแปลงการปกครอง กองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ไดยายไปขึ้นในสังกัดจังหวัดทหารบก
กรุงเทพ ฯ จึงเรียกชื่อหนวยน้ีใหมวา กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ  
 กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ฯ ไดยายจากสวนดุสิต เชิงสะพานมัฆวาฬ มาพรอมกับกองพันทหารราบที่ 3 มา
ตั้งที่ตําบลทุงพญาไท      ในป พ.ศ. 2480โดยตั้งชื่อวา วง “ ดุริยะโยธิน “ และจัดตั้งวงปพาทยใหมไวใชในราชการดวย  

ถัดมาอีก 6 ป ใน พ.ศ. 2486 ทางราชการไดส่ังยายกองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ไปขึ้นตรงตอกองทัพบก 
และเปล่ียนช่ือใหมวา “ กองแตรวงกองทัพบก “  พ.ศ.  2489 ทางราชการไดส่ังยายกองแตรวงกองทัพบกไปขึ้นตรงกับ 
มณฑลทหารบกที่ 1 และเปล่ียนเรียกชื่อใหมวา “ กองดุริยางคมณฑลทหารบก 1 “   จนกระทั่ง พ.ศ. 2521 ไดแกอัตรา
กองทัพบก ตามคําส่ังกองทัพบก  เรื่อง แกอัตรากองทัพบก 2513  โดยปฏิบัติตามคําส่ังกระทรวงโหม  18 ตุลาคม 2521 ให
กองดุริยางคทหารบกเปนหนวยในกองทัพบก โดยกําหนด ใหใชอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 4800 กองดุริยางคทหารบก  เปน
ตนมา (พันเอก โชติภณ จันทรอยู) 

2. บทบาทหนาที่ของวงโยธวาทิต กองทัพบกตอสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 วงโยธวาทิตกองทัพบกในยุคแรก สมัย ร.4 น้ัน มีหนาที่เพียงในกิจการทางทหาร เชน บรรเลงในกองเกียรติยศเพื่อ
ถวายพระเกียรติ พระมหากษัตริย และพระราชวงศชั้นสูง การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพบก ในกําหนดจังวะสวนสนามให
เกิดความพรอมเพรียง  ซ่ึงบทบาทหนาที่ที่กลาวมายังคงรักษาสืบตอมาจนถึงทุกวันน้ี เห็นไดจากวงโยธวาทิตสมทบแถวทหาร
กองเกียรติยศในการรับ สงเสด็จ ในพิธีการตางๆ  การบรรเลงสวนสนามในวันกองทัพไทย ปจจุบันวงโยธวาทิตกองทัพบกมี
หนาที่ตอสังคม โดยการมีสวนรวมในการใชเปนวงดนตรีประกอบพิธีการ เชนการเปดแพรปาย อาคาร รานคา วางศิลาฤกษ 
เพื่อเพิ่มความเปนสิริมงคล  สวนในงานรณรงคตางๆ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงปลุกใจ เพื่อกระตุนเตือน สํานึกใหมีความ
สมานฉันทในการรวมมือกันทํากิจกรรมรวมกัน  งานกีฬาและขบวนพาเหรด ประกอบการบรรเลงเพลงกราวกีฬา ดวยจังหวะ
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18 ตุลาคม 2521 ให้กองดุริยางค์ทหารบกเป็นหน่วยในกองทัพบก 

โดยกำาหนด ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 4800 กองดุริยางค์ 

ทหารบก เป็นต้นมา (พันเอก โชติภณ จันทร์อยู่)

 2.	 บทบาทหน้าท่ีของวงโยธวาทิต	 กองทัพบกต่อสังคม	

ประเพณี	และวัฒนธรรมไทย

 วงโยธวาทิตกองทัพบกในยุคแรก สมัย ร.4 นั้น มีหน้าที่

เพียงในกิจการทางทหาร เช่น บรรเลงในกองเกียรติยศเพื่อถวาย

พระเกียรติ พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ช้ันสูง การแสดง

แสนยานุภาพของกองทัพบก ในกำาหนดจังวะสวนสนามให้เกิด 

ความพร้อมเพรียง ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่กล่าวมายังคงรักษาสืบต่อมา

จนถงึทกุวนันี ้เหน็ไดจ้ากวงโยธวาทติสมทบแถวทหารกองเกยีรตยิศ

ในการรับ ส่งเสด็จ ในพิธีการต่างๆ การบรรเลงสวนสนามในวัน

กองทพัไทย ปจัจบุนัวงโยธวาทติกองทพับกมหีนา้ทีต่อ่สงัคม โดยการ

มีส่วนร่วมในการใช้เป็นวงดนตรีประกอบพิธีการ เช่นการเปิดแพร

ป้าย อาคาร ร้านค้า วางศิลาฤกษ์ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ส่วน 

ในงานรณรงค์ต่างๆ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงปลุกใจ เพื่อกระตุ้น

เตือน สำานกึใหม้คีวามสมานฉนัทใ์นการรว่มมอืกนัทำากจิกรรมรว่มกนั 

งานกีฬาและขบวนพาเหรด ประกอบการบรรเลงเพลงกราวกีฬา 

ด้วยจังหวะที่หนักแน่นอย่างมีระเบียบจากวงโยธวาทิตก่อให้เกิด

ความรัก ความสามัคคี ความสวยงามในการนำาริ้วขบวนพาเหรด 

จนถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านจิตอาสา ซึ่งเป็นงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับสาธารณะสังคมตลอดจนในยามท่ีบ้านเมืองประสบกับวิกฤต 

ปัญหาต่างๆ เช่น การแสดงดนตรีเพื่อคืนความสุขให้ประเทศไทย

และประชาชน ซึ่งกองทัพบกมีจุดประสงค์เพื่อเข้าไปบรรเลง

ดนตรีในชุมชนเสมือนการปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อปลอบขวัญ 

บำาบัดทุกข์ ทางด้านจิตใจด้วยการแสดงดนตรี โดยใช้เสียงดนตรี 

ผ่อนคลายความเครียด วิตกกังวล จากเหตุการณ์ที่ชุมชนหรือสังคม

นั้นได้ประสบ การบรรเลงในพิธีรับบุคคลสำาคัญของรัฐบาลนับเป็น

บทบาทของวงโยธวาทิตกองทัพบกยังปรากฏในงานภาครัฐ 

 บทบาทหน้าท่ีต่อประเพณี และวัฒนธรรม ซ่ึงงานในด้าน

พระราชพิธี และรัฐพิธี วงโยธวาทิตกองทัพบกได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการอนุรักษ์ สืบทอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยในอดีต จนถึงปัจจุบัน 

ในการทำาหน้าที่บรรเลงประกอบพระราชพิธีสำาคัญมาโดยตลอด 

อาท ิพระราชพธิปีฏญิาณตนและสวนสนามของทหารรกัษาพระองค์  

การสมทบทหารกองเกียรติยศเฝ้ารับ ส่งเสด็จในพระราชพิธีถวาย 

ผา้พระกฐนิ นอกจากนีใ้นงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ไดร้บับทบาท

หน้าที่บรรเลงเดินนำาริ้วขบวนเครื่องราชสักการะ บรรเลงประกอบ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี 

 ความนยิมใชแ้ตรแหน่ำาหนา้กระบวน มมีาในครัง้ ร.5 แตรวง

ทหารมหาดเล็กมีชื่อเสียงมากในเรื่องการบรรเลงเพลงไทยแท้ 

ใช้เพลงสองชั้นเป่านำาหน้าขบวนแห่ เช่น คลื่นกระทบฝั่ง ทะเลบ้า  

ติดหูคนไทยในยุคนั้น อีกทั้งยังใช้บรรเลงแห่นำากระบวนต่างๆ และ

ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีชาวบ้าน อย่างเช่น  

การแห่นาค แห่กฐิน แห่ศพ หรือใช้บรรเลงตอนพระฉันเพล ซึ่งมี

บทบาทสำาคญัและผกูพนั เกีย่วขอ้งในวถิขีองประเพณวีฒันธรรมไทย

 งานด้านอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย วงโยธวาทิต

กองทัพบกได้มีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์และเผยแพร่งานทาง

ด้านเพลงไทยเดิม โดยมีมาแต่ในอดีต เห็นได้จากในการอัดเสียง 

เพลงไทยเดมิ และออกบรรเลงตามสถานทีต่า่งๆ ในโอกาสวนัสำาคญั 

ของชาติ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็น กองแตรทหารมหาดเล็ก จนถึง

ปัจจุบัน ยังคงทำาหน้าที่สืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติใน 

รูปแบบของการบรรเลงเพลงไทยเดิมโดยวงโยธวาทิต คือการใช้ 

คลาริเน็ตบรรเลงตามแนวระนาดเอก ทรัมเป็ตบรรเลงตามแนว

ระนาดทุ้ม เครื่องมือที่เหลือ เช่น ทรอมโบน ยูโฟเนียม และเบส

บรรเลงตามแนวฆ้องวงใหญ่ ได้อย่างกลมกลืน เหมาะสม

 3.	 การดำาเนินงานและรวบรวมผลงานสำาคัญของ	

วงโยธวาทิตกองทัพบก

 การดำาเนินงานบริหารจัดการของวงโยธวาทิตกองทัพบก 

ในดา้นการคัดเลือกนกัดนตร ีหรอืการไดม้าของกำาลังพลวงโยธวาทติ

นัน้ ปจัจบุนัไดม้าจาก พลอาสาสมคัร และนกัเรยีนดรุยิางคท์หารบก 

ซึ่งทำาการสอบคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้ที่มีลักษณะทางทหาร เช่น 

มีความเข้มแข็ง อดทน มีวินัย และมีความสามารถทางการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี เมื่อบรรจุทำางานได้ครบตามวาระ ทางผู้ควบคุมวงจะ

พิจารณาส่งไปเข้าโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีหลักสูตรนายสิบชั้นต้น 

หลักสูตรนายสิบอาวุโส และหลักสูตรชั้นน้อยร้อย นอกจากวิชา 

ทางดา้นการทหารแลว้ ยงัมกีารสอนในเรือ่งทฤษฎดีนตร ีและปฏบิตัิ

เครือ่งดนตร ีการจดัรปูแบบและขนาดของวง วงโยธวาทติจดัรปูแบบ

การบรรเลงสามารถจดัไดท้ัง้วงโยธวาทติในลกัษณะนัง่บรรเลง และ

วงโยธวาทิตในลักษณะเดินแถว ขนาดวงที่จัด วงเล็กหรือวงใหญ่ 

ต้องมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจในระดับต่างๆ สำาหรับ

การฝึกซ้อมประจำาวัน มีตารางกำาหนดการฝึกซ้อมไว้แล้ว โดยเริ่ม

จากการ เทียบเสียง ลากเสียงยาว ไล่เสกล โดยจ่าอาวุโส จากนั้น

ผู้ควบคุมวงจะขึ้นซ้อมเพลง ตามภารกิจหรืองานที่เข้ามา ส่วนช่วง

บ่าย เป็นการซ้อมเพื่อฝึกฝนตนเอง หรือซ้อมแถว ชุดการแต่งกาย 

สำาหรับวงโยวาทิต ต้องมีชุดการบรรเลงไว้ครบเพื่อจะได้ปฏิบัติงาน

ได้ทันที พร้อมรับในภารกิจ

 ชุดเต็มยศรักษาพระองค์  ในงานพระราชพิธี   

 ชุดปกติขาวคอตั้ง    ในงาน รับ ส่งเสด็จ

 ชุดบรรเลงแดงการช่าง          ในงานกีฬา

 ชุดบรรเลงแดง มทบ.11         ในงานสมทบแถว

       กองเกียรติยศ

   ชุดหกทศวรรษ                ในงานบรรเลงทีส่ำาคญั และ 

       แสดงดนตรีต่างประเทศ
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 เพลงที่ใช้ในวงโยธวาทิต ส่วนใหญ่เป็นเพลงบรรเลง และ

เพลงมาร์ช สามารถจำาแนกได้ คือ เพลงพิธีการและเพลงมาร์ช 

เพลงโอเวเจอร์และซีเลคชั่น เพลงไทยเดิม

 เพลงทีใ่ชจ้ะเปลีย่นไปตามลกัษณะของงาน เชน่ งานเดนิแถว 

พาเหรด งานนั่งบรรเลง งานทางประเพณี ศาสนา การตรวจสอบ

ทดสอบความสามารถทางดนตรี เป็นโครงการท่ีทางกองดุริยางค์

ทหารบก จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักดนตรีมีความพร้อม

อยู่ตลอด ในการตรวจสอบได้มี สถานีของวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง 

และโยธวาทิตสนามแปรขบวนเอาไว้ด้วย โดยมีผลลำาดับคะแนน

เพื่อเป็นการแข่งขัน

 ผลงานสำาคัญของวงโยธวาทิตกองทัพบก ได้ปรากฏไว้ทั้ง 

ในประเทศและตา่งประเทศ อาท ิการขบัรอ้งเพลงถวายหนา้พระพกัต ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธาน ในพระราชพิธีถวาย

สัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเป็น

เพลงบรรเลงโดยวงโยธวาทิตและประพันธ์โดยบุคลากรของกอง 

ดุริยางค์ทหารบก และการนำาศิลปะ วัฒนธรรมไทยไปแสดง 

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนในรูปแบบการแสดงวงโยธวาทิตสนาม เช่น 

เกาหลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ฯลฯ ได้สร้าง 

ความตราตรึง ประทับใจให้กับนานาอารยะประเทศ และเป็นการ 

ใช้ดนตรีเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับมิตรประเทศอีกด้วย 

 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ

วงโยธวาทิตกองทัพบก สามารถกล่าวได้ว่า การเผยแพร่ และ

กระจายทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามายังสังคมไทย ทำาให้เกิด

การผสมผสานบ้าง แต่ด้วยสังคมไทยมีดนตรีไทย และวัฒนธรรม

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง คือ 

ไมเ่หมอืนกบัสงัคมอืน่ ทำาใหก้ารนำาดนตรปีระเภทวงโยธวาทิตมาใช้

ในพิธีกรรม พิธีการ หรือประเพณีไทย โดยการนำาเครื่องดนตรีแบบ

ฝรั่งตะวันตกมาบรรเลงเพลงแบบไทยเดิม รับใช้สังคมวิถีแบบไทย 

ผสาน สอดคล้อง อย่างแนบสนิท จนกลายเป็นวัฒนธรรมของไทย

ที่มีลักษณะเฉพาะของเราที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ  

 วงโยธวาทิตกองทัพบกถือได้ว่าเป็นสถาบันดนตรีทหาร 

อนัเปน็ตน้แบบของวงโยธวาทติในเหล่าทพัตา่งๆ และเปน็จดุเริม่ตน้ 

ของวงโยธวาทิตในสถาบันการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอด

วฒันธรรมดนตรลีงไปสูแ่ตรวงชาวบา้น จากการผสมผสานวฒันธรรม

ดนตรีตะวันตกกับวัฒนธรรมดนตรีไทยอย่างกลมกลืน เหมาะสม 

ถูกแบบแผนกการบรรเลงแบบไทย มีบทบาทสำาคัญในการนำามา

รับใช้ในสังคมไทยในทุกระดับชนชั้น ตั้งแต่งานพระราชพิธี รัฐพิธี  

บรรเลงถวายพระเกียรติยศ การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ 

ใช้ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีไทย เช่น งานบวช งานศพ 

ตลอดจนบรรเลงในการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก ฮึกเหิม 

หรือโศกเศร้า ผ่อนคลาย กระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ตามโอกาสในแต่ละงาน อีกทั้งการบรรเลงเพลงไทยเดิม ทำาให้เห็น 

ถึงคุณค่าและตะหนักถึงความสำาคัญของวงโยธวาทิตกองทัพบก 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ประเพณี

วัฒนธรรมดนตรี อันเป็นมรดกล้ำาค่าของชาติมาโดยตลอด

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาวงโยธวาทติกองทพับก ผูว้จิยัเหน็วา่มแีนวทาง

ที่จะศึกษาค้นคว้าในแนวทางอื่นได้อีกดังนี้

 1. ศึกษางานพระราชพิธี ที่ใช้วงโยธวาทิตในการบรรเลง

ประกอบพิธีกรรม
พระองค  ซ่ึงเปนเพลงบรรเลงโดยวงโยธวาทิตและประพันธโดยบุคลากรของกองดุริยางคทหารบก และการนําศิลปะ  
วัฒนธรรมไทยไปแสดง เผยแพร  แลกเปล่ียนในรูปแบบการแสดงวงโยธวาทิตสนาม เชน เกาหลี ญ่ีปุน นอรเวย มาเลเซีย 
บรูไน เวียดนาม ฯลฯ ไดสรางความตราตรึง ประทับใจใหกับนานาอารยะประเทศ และเปนการใชดนตรีเจริญสัมพันธไมตรีกับ
มิตรประเทศอีกดวย  

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหประวัติความเปนมาและพัฒนาการของวงโยธวาทิตกองทัพบก สามารถกลาวไดวา การเผยแพร 
และกระจายทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามายังสังคมไทย ทําใหเกิดการผสมผสานบาง แตดวยสังคมไทยมีดนตรีไทย และ
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของตัวเอง คือไมเหมือนกับสังคมอ่ืน ทําใหการนําดนตรีประเภทวง
โยธวาทิตมาใชในพิธีกรรม พิธีการ หรือประเพณีไทย โดยการนําเครื่องดนตรีแบบฝรั่งตะวันตกมาบรรเลงเพลงแบบไทยเดิม  
รับใชสังคมวิถีแบบไทย ผสาน สอดคลอง อยางแนบสนิท  จนกลายเปนวัฒนธรรมของไทยที่มีลักษณะเฉพาะของเราที่แตกตาง
จากชาติอ่ืนๆ   
 วงโยธวาทิตกองทัพบกถือไดวาเปนสถาบันดนตรีทหาร อันเปนตนแบบของวงโยธวาทิตในเหลาทัพตางๆ และเปน
จุดเริ่มตนของวงโยธวาทิตในสถาบันการศึกษา ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรมดนตรีลงไปสูแตรวงชาวบาน จากการ
ผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกกับวัฒนธรรมดนตรีไทยอยางกลมกลืน เหมาะสม ถูกแบบแผนกการบรรเลงแบบไทย มี
บทบาทสําคัญในการนํามารับใชในสังคมไทยในทุกระดับชนชั้น ตั้งแตงานพระราชพิธี รัฐพิธี  บรรเลงถวายพระเกียรติยศ การ
แสดงแสนยานุภาพของกองทัพ  ใชประกอบพิธีกรรมตามประเพณีไทย เชนงานบวช งานศพ   ตลอดจนบรรเลงในการสราง
บรรยากาศใหเกิดความรูสึก ฮึกเหิม หรือโศกเศรา  ผอนคลาย กระตุนปลุกเราใหเกิดความรวมมือรวมใจตามโอกาสในแตละ
งาน อีกทั้งการบรรเลงเพลงไทยเดิม ทําใหเห็นถึงคุณคาและตะหนักถึงความสําคัญของวงโยธวาทิตกองทัพบก ซ่ึงเปนสวนหน่ึง
ในการอนุรักษ สืบสาน และเผยแพร ประเพณีวัฒนธรรมดนตรี อันเปนมรดกลํ้าคาของชาติมาโดยตลอด 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวงโยธวาทิตกองทัพบก ผูวิจัยเห็นวามีแนวทางที่จะศึกษาคนควาในแนวทางอ่ืนไดอีกดังน้ี 
 1.  ศึกษางานพระราชพิธี ที่ใชวงโยธวาทิตในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม 
 2.  ศึกษาการใชวงโยธวาทิต ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรต ิ
 3.  ศึกษาสืบคนบทเพลงมารชไทย ในยุคเริ่มกอตั้งวงโยธวาทิตในประเทศไทย 
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 2. ศึกษาการใช้วงโยธวาทิต ในการบรรเลงประกอบ 

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

 3. ศึกษาสืบค้นบทเพลงมาร์ชไทย ในยุคเริ่มก่อตั้ ง 

วงโยธวาทิตในประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
กาญจนา อินทรสุนานนท์. 2542. พื้นฐานมานุษยวิทยาภาค	

	 วัฒนธรรม. (เอกสารการสอน). กรุงเทพฯ: คณะศิลป 

 กรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

บุญยงค์ เกศเทศ. 2536. วัฒนธรรมเผ่าพันธุ์มนุษย์. อุบลราชธานี:  

 ยงสวัสดิ์การพิมพ์.

ประทีป เล้ารัตนอารีย์. 2538. ดนตรีมีคุณทุกอย่างไป	 ใน	

	 กาญจนาภิเษกสมโภชน์	 เฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาท	

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์.

ปัญญา รุ่งเรือง. 2542. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักมานุษย	

	 ดุริยางควิทยา:	 ในการประชุมวิชาการดนตรี	 ครั้งที่	 3.   

 วทิยาลยัดรุยิางคศลิป.์ มหาวทิยาลยัมหดิล. กรงุเทพมหานคร:  

 บริษัทพิฆเฌศปริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำากัด.

ปริญญา รัตนแสนสุข. 2546. การศึกษาแตรสัญญาณที่ใช้ใน	

	 กองทพัไทย. วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 

 นครินทรวิโรฒ.

ปรชีา ออกกจิวตัร. 2548. แตรวงชาวบา้น: กรณศีกึษาความเขม้แขง็ 

 ทางวฒันธรรมของแตรวงในจงัหวดัสมทุรสาคร. วทิยานพินธ ์

 ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พูนพิศ  อมาตยกุล. 2537. แตรวงของไทย. วารสารเพลงดนตรี.    

 (มิถุนายน-สิงหาคม): 75-77. 

พูนพิศ  อมาตยกุล. 2529. ประวัติกองดุริยางค์ทหารบก	

	 พิธีไหว้ครูดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก. กรุงเทพมหานคร:  

 โรงพิมพ์ ป.สัมพันธ์พาณิช.

พูนพิศ  อมาตยกุล. 2530. วงดุริยางค์ทหารบก. ศิลปวัฒนธรรม.  

 8 (มกราคม): 68-82.    

พรรษวฒุ ิคมัภรีะ. 2554. ประวตัแิละความเปน็มาของวงโยธวาทติ  

 [ระบบออนไลน]์. แหลง่ทีม่า: http://www.angelfire.com/ 

 indie/marching/okko100.htm. (5 มกราคม 2557).

มนตรี ตราโมท. 2538. ดุริยสาสน์	 ของนายมนตรี	 ปราโมท.  

 กรุงเทพฯ: ธนาคารกสิกรไทย.  

ศิริรัตนบุษบง, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า. 2524. พระประวัติ	

	 สมเด็จพระเจ้าวรวงค์ เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ 	

	 กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. กรุงเทพฯ: จันวาณิขย์.

ศริิรตันบษุบง, พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้. และพนูพศิ อมาตยกลุ. 

 2524. ทูลกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรี. กรุงเทพฯ: 

 จันวาณิชย์.

สุกรี  เจริญสุข. 2539. แตรและแตรวงของชาวสยาม. กรุงเทพฯ:  

 ด๊อกเตอร์แซคการพิมพ์.

สุดแดน สุขเกษม. 2542. แตรวงชาวบ้านกับการรับใช้สังคม:		

	 กรณศีกึษาคณะถนอมศลิป.์ วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล.  

สุธี ชำานาญสุธา. 2545. แตรวงชาวบ้าน:	กรณีศึกษาแตรวงในเขต	

	 พืน้ทีอ่ำาเภอเมอืง	จงัหวดัสมทุรสาคร. วทิยานพินธป์รญิญา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.  

อติภพ ภัทรเดชไพศาล. 2552. แตรวงและวงโยธวาทิตกับ	

	 ความเป็นไทยที่ถูกสร้าง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  

 http://www.oknation.net/blog/insanetheater/ 

 2009/11/06/entry-1. (20 ธันวาคม 2556).



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฎ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557   39

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำาบล

Legal	Measures	in	Pollution	Control	and	Environmental	Preservation	

by	Municipalities	and	Sub-district	Administrative	Organizations

อัครภัทร		นรัตถรักษา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำาบล โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรการทางกฎหมายของตา่งประเทศ

คือสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีปัญหา ในเรื่องของการกระจายอำานาจให้แก่เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาในการออกกฎข้อบังคับของของเทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำาบล ไม่มีการกำาหนดแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบล และการดำาเนินมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างของระบบ 

ราชการไทยยังส่งผลให้การดำาเนินการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลเกิดความ

ล่าช้า และมีความยุ่งยากเกินความจำาเป็น สุดท้ายส่งผลกระทบถึงประชาชนผู้ให้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมแทบทั้งสิ้น

 ประเด็นต่อมา อำานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล

นั้น พบว่าบรรดากฎหมายต่างๆ ส่วนใหญ่จะให้อำานาจในระดับเจ้าพนักงานนั้น จะกำาหนดให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่และมีอำานาจเด็ดขาดตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการ 

แก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 ประเด็นสุดท้าย พบว่ามาตรการทางกฎหมายที่นำามาใช้ในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำาบล มีลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะมีลักษณะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ขาดการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนและภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในและตระหนักในเรื่องของสิทธิทางสิ่งแวดล้อม การออกกฎข้อบังคับ 

ในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลยังคงไม่เกิดขึ้นดังเช่น 

ในต่างประเทศที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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Abstract
 This research aimed to investigate legal measures to control pollution and protect the environmental quality  

of the municipalities and sub-district administrative organizations.The researcher studied directly pertinent laws, 

Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (A.D. 2007), Municipal Act, B.E. 2496 (A.D. 1953), Sub-district 

Council and Sub-district Administrative Organizations Act, B.E. 2537 (A.D. 1994), the Enhancement and Conservation 

of the National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (A.D. 1992), Public Health Act, B.E. 2535 (A.D. 1992), Cleanliness 

and Tidiness of the Country Act, B.E. 2535 (A.D. 1992), Building Control Act, B.E. 2522 (A.D. 1979) and Legal Measures 

of the United States, Japan, and Germany.

 The study found that the legal measures of Thailand had the problems of decentralization to municipalities 

and sub-district administrative organizations in controlling pollution and protecting environmental quality, the 

involution of the legal issuance of the regulation of the municipalities and sub-district administrative organizations,  

and lack of environmental management plan in the area of jurisdiction of the municipalities and sub-district 

administrative organizations. Furthermore, the implementation of legal measures was not effective and efficient, the 

study also found that the structure of the bureaucracy in Thailand has resulted in the delay of the implementation 

of pollution control and environment in the municipalities and sub-district organizations and cumbersome. Finally, 

the impact to the people affected by environmental problems, almost.

 Regarding the issues of authority in resolving environmental problems of the employees or agents of the 

municipalities and sub-district administrative organizations, the study found that most of the laws were authorized 

the mayors or presidents of a organizations who were not knowledgeable about the problems and environmental 

management directly.

 For the last issue, the study found that the legal measures used in the pollution control and maintain 

environmental quality of the municipalities and sub-district administrative organizations were fixing the problems 

rather also than  protection. Private sectors and people lacked knowledge, awareness and participation in managing 

their environment. There were no regulations on environment impact in the organizations.
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บทนำา
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันที่ส ่งผลต่อมวล

มนุษยชาติทุกชีวิต สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว พายุขนาดใหญ่มีปริมาณมากขึ้น โลกร้อนขึ้น ปริมาณ

นำ้าแข็งในขั้วโลกมีขนาดเล็กลง เกาะเล็กๆ บางเกาะเริ่มจมลงใน

มหาสมุทร นำ้าทะเลมีระดับสูงขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ในขณะที่สัตว์ประเภทแมลงบางชนิดมีจำานวนเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว จนทำาให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์เริ่มเสียสมดุล สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ส่งผลให้ประชาคมโลกเริ่มหันมามองถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่เกิดขึ้น หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือ

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ เข ้มแข็งเริ่มหันมาเอาใจใส ่กับ 

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต่างเร่งให้องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่

ประชาชนในรัฐของตนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา แนวคิด

ต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อก่อให้เกิดการรักษาดุลยภาพ 

ในสิง่แวดล้อมทีด่ ีเพือ่ก่อให้เกดิการแก้ปัญหาและการบำารงุรกัษาไว้ 

ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี สำาหรับมนุษย์ในรุ่นน้ีและรุ่นต่อๆ ไป โดยปกติ 

ของมนุษย์มีวิวัฒนาการเพื่อให้ตนเองอยู ่รอดได้ในธรรมชาติ 

วิวัฒนาการต่างๆ เหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดแนวคิดทำาให้มนุษย์ค้นหา

วิธีการต่างๆ ที่จะรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี อาทิเช่นการศึกษา

ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม การบำารงุรกัษาสิง่แวดล้อม การให้ความรู ้

ในการปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รวมตลอดไปจนถึงการออกกฎ 

ข้อบังคับเพื่อป้องกันมิให้มนุษย์ด้วยกันทำาลายสิ่งแวดล้อมที่ดี 

แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มท่ียังมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์

ส่วนตนจนไม่ได้คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มาตรการทางกฎหมาย

ต่างๆ จึงเริ่มถือกำาเนิดขึ้นมาเพื่อควบคุมมิให้สิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย

เพยีงเพือ่ผลประโยชน์ของคนกลุม่หนึง่กลุม่ใด (อดุมศกัดิ ์ สนธพิงษ์, 

2549) มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ส่วนใหญ่นั้นมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดของสำานักกฎหมาย

ธรรมชาติ โดยพัฒนามาจากการแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

(Human Right) โดยมองว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะดำารงอยู่

สภาพแวดล้อมที่ดี การทำาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมสภาพ การก่อมลพิษ

ในการที่จะส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นย่อม 

ไม่สามารถทำาได้ และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคน

บนโลกใบนี้ ไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใด (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษและ

รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของเทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนตำาบล

โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ศกึษามาตรการทางกฎหมายในการควบคมุมลพษิและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 

โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.

2496 พระราชบญัญตัสิภาตำาบลและองค์การบรหิารส่วนตำาบล พ.ศ. 

2537 พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตั ิ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรการ

ทางกฎหมายของต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษ

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้แนวคิดจากการประชุมเกี่ยวกับ 

สิง่แวดล้อมในการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยเรือ่งสิง่แวดล้อมและ

การพัฒนา (United Nations Conference on Environment 

and Development : UNCED) ขึ้นที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศ

บราซิล ในปี ค.ศ. 1992 ส่งผลโดยตรงต่อการดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส่ิงที่แสดงให้เห็น

ได้ชัดเจนว่าการประชุมทั้งสองครั้งของสหประชาชาตินั้นคือการท่ี

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงเห็นได้ว่ากฎหมาย 

สิง่แวดล้อมของประเทศไทยนัน้ได้รบัเอาอทิธพิลมาจากการประชมุ

สหประชาชาติครั้งนี้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันนี้ แม้ประเทศไทยจะ

เริ่มตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้โดยมีการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อมา 

ปกป้องและคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้ปัญหา

ที่มีอยู ่หมดสิ้นไปหรือลดน้อยลง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะขาดการ 

ส่งเสริมอย่างจริงจังที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ รัฐยังคงส่งเสริม

ภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยยังมิได้มีการคำานึงถึงผลกระทบ 

ทางส่ิงแวดล้อมซึ่งนั่นเป็นเพราะรัฐมองว่าภาคอุตสาหกรรมทำาให้

ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและหากมีข้อจำากัดทางด้าน 

สิง่แวดล้อมอาจส่งผลให้การลงทนุภาคอตุสาหกรรมลดลง ทัง้ทีห่าก

เราพจิารณาในความเป็นจรงิแล้ว ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมนัน้สร้าง

ความเสียหายอย่างมากมาย ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ส่งผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่าง 

ใหญ่หลวง ดงัทีเ่คยได้เหน็จากปรากฏการณ์นำา้ท่วมในปีพทุธศกัราช 

2554 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเสียหายที่

เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ระบบ

คมนาคมขนส่ง รวมไปถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน

ของประชาชน

 ประเทศไทยในปัจจุบัน มีกฎหมายมากมายหลายฉบับที่

ให้อำานาจองค์กรปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการชุมชน และ 
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จัดทำาบริการสาธารณะในเขตอำานาจของตนเอง ซึ่งในบรรดา

กฎหมายทั้งหลายเหล่าน้ี ก็มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

และการควบคุมมลพิษรวมอยู่ด้วยหลายฉบับ โดยกฎหมายหลักๆ 

ที่ให้อำานาจเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลในการรักษา

คณุภาพสิง่แวดลอ้มและควบคมุมลพษิ ซึง่ประกอบดว้ย รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเปน็ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตั ิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปน็กฎหมายหลกัๆ ทีถื่อเปน็เครือ่งมอื 

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของรับผิดชอบของ

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล หรือองค์การ

บริหารส่วนตำาบล ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 

นำ้าเสียอากาศเสียหรือปัญหามลภาวะอื่นๆ เทศบาลหรือองค์การ

บริหารส่วนตำาบล มักสะท้อนถึงความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหา 

และการแก้ไขปัญหาให้เห็นว่าเป็นปัญหาท่ีเกินขีดความสามารถ

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะแก้ไขตามลำาพัง แตกต่างไป

จากการแก้ปัญหาในการจัดทำาบริการสาธารณะอื่นๆ อย่างเช่น 

งานก่อสร้างถนน ซ่อมแซมสะพาน งานขุดลอกคลอง ติดตั้ง 

ท่อระบายนำ้า ทำาทางเท้าหรืองานก่อสร้างตลาดสดท่ีท้องถิ่นโดย 

ส่วนใหญ่มีขีดความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะบริหารจัดการ 

ได้เอง ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองท้องถ่ินต่างๆ จึงยังต้องการให้

รัฐมีบทบาทสนับสนุนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกว่า 

20 ปีที่ผ่านมารัฐให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่นตลอดมา โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการด้าน 

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบ

กำาจัดขยะ ซึ่งประเมินได้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณในด้านนี้ 

ไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท สำาหรบัการก่อสร้างระบบบำาบดันำา้เสยี 

และมากกว่า 30,000 ล้านบาทเพือ่การสร้างระบบกำาจดัขยะ แต่เมือ่

วเิคราะห์จากการตดิตามประเมนิผลในโครงการต่างๆ ทีไ่ด้ดำาเนนิการ 

ภายใต้กรอบงบประมาณดังกล่าวก็พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 

ท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ (พิรียุตม์ 

วรรณพฤกษ์, 2553) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำา

บริการสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซ่ึงปัจจัยแรก เกิดจากการท่ีภารกิจของ

เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนตำาบลเพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ ทัง้ทีเ่ป็น

ภารกจิทีก่ำาหนดตามพระราชบญัญตัทิีเ่ก่ียวกบัเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตำาบล และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง 

ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภารกิจท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไข

ปัญหาในเขตพื้นที่ของตนในฐานะหน่วยดำาเนินงานเพื่อตอบสนอง

นโยบายของรฐับาล ภารกจิทีเ่พิม่มากขึน้ทำาให้ท้องถิน่ แต่ศกัยภาพ

ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลพัฒนาไปช้ากว่าภารกิจ 

จึงทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สอง 

เป็นข้อจำากัดทางด้านขนาดทรัพยากรทางการบริหารและการเงิน

ของท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กซึ่งยังต้องพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง

เป็นหลัก จึงมีผลต่อขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดทำา

บริการสาธารณะหรือดำาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างม ี

ประสิทธิภาพ ภารกิจบางด้านต้องอาศัยทรัพยากรและความรู้ 

ความชำานาญเฉพาะด้าน ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบล

บางแห่งไม่สามารถดำาเนินการได้โดยลำาพัง ซ่ึงตรงตามที่สำานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สรุปไว้  

ปัจจยัทีส่ามเกดิจากการไร้ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการในพืน้ท่ี

ต่างๆ อันเนื่องมาจากการมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ขนาดเล็กจำานวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีศักยภาพด้านการบริหาร

ค่อนข้างตำ่า ด้วยมูลเหตุเหล่าน้ีจึงไม่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดทำา

บริการสาธารณะ ที่ต้องการเอกภาพและความสามารถในการ

วางแผนและดำาเนินการ รวมถึงปัญหาความไม่สมดุลของขนาด 

ของปัญหากับศักยภาพของหน่วยงาน ในการจัดทำาภารกิจที่

ต้องอาศัยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (นครินทร์ 

เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2549) 

 การจัดการส่ิงแวดล้อมในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันน้ัน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ การกระทำา 

อันเป็นการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

และก่อให้เกิดมลพิษไว้ชัดเจน จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้เพื่อให้ประชาชน มีสิทธิที่จะได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมไปถึงคำาช้ีแจง และเหตุผลจาก

หน่วยงานของรัฐ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้ถือเป็น

หลักสากลของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้

ส่วนเสียกับการตัดสินใจของรัฐในการดำาเนินกิจการของรัฐโดยตรง 

รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพลเมืองโดยตรงในกรณี

ที่กิจการต่างๆ นั้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และนอกจาก

การรับฟังแล้ว รัฐยังต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่รับฟัง

แก่ประชาชนด้วย ส่วนวิธีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนน้ันผู้วิจัยเห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนและ

เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในเรื่องนี้ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐแต่ละ

หนว่ยงานอาจใชว้ธิทีีแ่ตกตา่งกนัออกไปทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ประชาชน ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาไดใ้นภายหลัง หากหนว่ยงานของ

รฐัทีม่อีำานาจในเรือ่งนัน้ๆ ยงัไมม่กีารออกกฎขอ้บงัคบัเพือ่ปฏบิตักิาร

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ได้บัญญัติไว้เพื่อให้ชุมชนมีสิทธิของตนเองในการที่จะอนุรักษ์หรือ

ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ใน

ถิ่นที่อยู่ของตนเอง อีกท้ังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และให้สิทธิ

ของชุมชนในอันที่จะดำาเนินการฟ้องร้องหน่วยราชการต่างเพื่อจะ

บังคับให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีจะบังคับให้ต้อง

ดำาเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

 นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญกำาหนดอำานาจองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจัดการสิ่งแวดล้อม ในมาตรา 290 เป็นการยอมรับ

บทบาทของชมุชนทอ้งถ่ิน และใหอ้ำานาจองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

เป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการทรัพยากรดังกล่าว

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนและ

ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้อำานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

มเีทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลรวมอยูด่ว้ย มอีำานาจในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของเพือ่ใช้ในเขตอำานาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนี้

 1) การจัดการ บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

 2) การเข้าไปมีส่วนในการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นท่ีเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ

กิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี (อุดมศักดิ์ สนธิพงษ์, 

2553)

 แต่อย่างไรก็ดี แม้รัฐธรรมนูญจะให้อำานาจองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในการที่จะสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในเขตอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

แต่กลับไม่มีการให้อำานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะออก

กฎหมายข้อบังคับโดยอิสระเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม คงมีแต่

การออกกฎขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญตัอิืน่ๆ ทีส่ว่นกลางสัง่การมา

ใหอ้อกกฎขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญตันิัน้ๆ สดุทา้ยการดำาเนนิการ 

ในกรณีดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในท้องถิ่น 

นั้นๆ เลย ซึ่งก็เท่ากับว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ไม่ได้ใช้อำานาจ ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ไว้เพื่อ

แก้ไขปัญหาให้ตรงต่อสภาพปัญหาแต่อย่างใดๆ เลย 

 ในสหรัฐอเมริกานั้น มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นในระดับมลรัฐนั้น จะเห็นได้ว่า 

ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย กฎข้อบังคับ

ของตนเองเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในมลรัฐของตนเอง 

เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีการออกกฎหมายควบคุมส่ิงแวดล้อม 

ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ California Environmental Quality 

Act (CEQA) ซึ่งให้อำานาจหน้าที่ของเค้าน์ตี้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไว้ในบทบัญญัติเหล่านี้ และบทบัญญัติ 

เหล่านี้เองที่ให้อำานาจเค้าน์ตี้ในการออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย หรือการออกกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม

ของมลรัฐอิลลินอยส์ หรือ Illinois Environmental Protection 

Act ที่ออกโดยมลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งให้อำานาจหน้าที่ของเค้าน์ตี้ที่อยู่ 

ภายใต้การควบคุมของมลรัฐอิลลินอยส์ ไว้ในบทบัญญัติเหล่านี้ 

รวมทัง้ใหอ้ำานาจเคา้นต์ีใ้นการออกกฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

อีกด้วยเช่นเดียวกับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น และนอกจากนี้

กฎหมายส่ิงแวดล้อมของมลรัฐในแต่ละมลรัฐน้ันจะมีการกำาหนด

ใหม้กีารประเมนิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม กอ่นการดำาเนนิโครงการ

หรอืกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจเปน็การสง่ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่สิง่แวดลอ้ม 

และการดำาเนินชีวิตอันเป็นปกติสุขของมนุษย์ ซ่ึงการบังคับให้ต้อง

มีการจัดทำาข้อแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการบาง

โครงการของมลรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในกฎหมายส่ิงแวดล้อม

ของมลรัฐนั้นๆ 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประทศที่มีรูปแบบการปกครองใกล้เคียง 

กับประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นน้ัน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน่าจะเห็นผลโดยตรงจากการที่

ประเทศญี่ปุ่นน้ันเคยเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านมลพิษครั้งยิ่งใหญ่

ตามที่กล่าวมาแล้วซ่ึงทำาให้ชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ 

และประกอบกับการเป็นคนมีวินัยของชาวญี่ปุ่นนี้เองที่ทำาให้ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของญี่ปุ่นจึงง่ายต่อการแก้ไขและในทางกลับกัน 

ชาวญี่ปุ่นกับกลายเป็นผู้ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมที่ดีของตัวเอง 

อยู่ตลอดมา การให้อำานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน 

สิ่งแวดล้อมนั้น จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นได้มีกฎหมายให้อำานาจอย่าง 

เต็มรูปแบบเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่มีระบบราชการส่วน

ภูมิภาคตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การใช้มาตรการทางกฎหมาย

ในการควบคุมมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมของเทศบาลในประเทศ

ญี่ปุ่นจึงสามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มที่ รวดเร็วและสามารถ 

แกป้ญัหาไดต้รงจดุ เนือ่งจากการแกป้ญัหานัน้ แกโ้ดยคนในทอ้งถิน่ 

นั้นเอง ดังนั้น เมื่อเทศบาลหรือจังหวัดออกกฎข้อบังคับซึ่งมีมาเป็น

ระยะเวลานาน เช่น การออกกฎข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมที่ใช้ป้องกันการเกิดมลพิษเฉพาะในเขตพื้นที่โตเกียว 

ซึ่งบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1949 และต่อมาในจังหวัดโอซาก้า ซึ่งบังคับ

ใช้ในปี ค.ศ. 1950 และจากการออกกฎข้อบังคับ ดังกล่าวส่งผลให้

จำานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นลดลง จึงทำาให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่าการออกกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่งผลโดยตรงให้มีการเปล่ียนแปลง

ทางด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น (Noriko OKUBO สำานักงาน

ศาลปกครองแปล, 2553) และลักษณะเด่นที่ปรากฏชัดในญี่ปุ่น
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ประชาชนในท้องถิ่นนั้น รวมกลุ่มกันร่วมกันเพื่อต่อต้านมลพิษ 

ที่เกิดขึ้น และสิ่งเหล่าน้ีเองท่ีผลักดันหน่วยงานของรัฐที่หน้าที่ 

ออกกฎข้อบังคับเพ่ือคุ้มครองประชาชน โดยชาวญ่ีปุ่นมองว่า 

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ยั่งยืนน้ัน ไม่สามารถทำาได้จาก 

หน่วยงานภาครัฐเพียงส่วนเดียว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน

ในชุมชนก็จำาเป็นต้องมีบทบาทสำาคัญ ในการพัฒนาชุมชนให้ 

เข้มแข็ง ดังนั้น จึงมีการปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรของชุมชน 

ใหเ้ปน็ผูม้คีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ เปน็แกนกลางดำาเนนิงานดา้นส่ิงแวดล้อม 

และภาครัฐจะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน มีการนำาเอาแนวคิด

เรื่อง JIMOTOGAKU เข้ามาใช้ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลมีความสำานึก 

ในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง JIMOTOKAGU คือ การดำาเนินงาน

ที่สร้างความเข้มแข็ง สร้างสุขภาพที่ดีให้ชุมชน โดยมองเรื่องของ

ท้องถิ่นตนเองเป็นหลัก โดยมีคนในท้องถ่ินเป็นศูนย์กลาง ในการ

สืบค้น ค้นคิด สืบทอด และถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยอาศัยความ 

ช่วยเหลือจากภายนอกหรือภาครัฐเพียงบางส่วน (Takayoshi 

KUSAGO, 2556) และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 

จะส่งเสริมทั้งในด้านสิทธิของพลเมือง สิทธิในธรรมชาติและ 

ด้านเศรษฐกิจ โดยบุคคลในชุมชนเหล่าน้ีเองจะเป็นผู้ผลักดันให้

หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำาเนินการออกกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ 

เมือ่กฎขอ้บงัคบัเหลา่นัน้ถกูบญัญตัแิละบงัคบัใช ้ประชาชนชาวญีปุ่น่

กพ็ร้อมปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัเหลา่นัน้อยา่งเครง่ครดั ซ่ึงถอืเปน็การ

บรรลวุตัถปุระสงคข์องทัง้ภาครฐัและเอกชนทีจ่ะอนรุกัษส์ิง่แวดล้อม

ทีด่แีละปอ้งกนัไมใ่หป้ญัหามลพษิอยา่งทีเ่คยเกดิข้ึนในประวตัศิาสตร์

หน้าหนึ่งของญี่ปุ่นเกิดขึ้นอีกครั้ง

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความ

ก้าวหน้าในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของในชุมชนนั้น 

เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นผล 

มาจากการที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่มีระบบราชการส่วน

ภูมิภาค ประกอบกับความเป็นอิสระในการออกกฎข้อบังคับ

ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน (สำานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ, 2551) ทำาให้มีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง

อย่างเต็มที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำาเนินการ 

ออกกฎข้อบังคับเพื่อบังคับใช้ในพื้นท่ีของตนเท่าที่ ไม่ขัดต่อ 

กฎหมายหลัก จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยอรมัน

จึงสามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเองได้อย่าง 

ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมเยอรมันมีอยู่อย่างหลากหลาย โดยมีท้ังส่วนที่เป็นการ

เสริมสร้างและส่วนท่ีเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย เพื่อให้

กฎหมายสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ล การจดัการสิง่แวดลอ้ม

ในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนนีัน้จะมลีกัษณะประสานสอดคลอ้งกนั 

ระหว่างหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง หน่วยงานระดับมลรัฐ และ

หน่วยงานระดับท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลางจะทำาหน้าที่ในการ

พัฒนานโยบายด้านส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ รวมไปถึงการ

ออกกฎหมายต่างๆ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การปกป้อง 

ส่ิงแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ และยังมีหน้าที่

เป็นหน่วยงานที่คอยให้คำาปรึกษาแนะนำาในการบังคับใช้กฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมแกร่ฐับาลระดบัมลรฐัและระดบัทอ้งถิน่ดว้ย มลรฐัตา่งๆ

ในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนนีัน้เปน็องคก์รหลกัทีท่ำาหนา้ทีใ่นการ

ปกปอ้งรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมรีฐัธรรมนญูของเยอรมนั (Basic law) 

ให้อำานาจมลรัฐในการออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ สำาหรับ

ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่กำาหนดให้สิทธิน้ันเป็นการเฉพาะไว้แก่

รัฐบาลกลาง หน่วยการบริหารราชการในมลรัฐจะประกอบไปด้วย 

หน่วยงานระดับสูง หน่วยงานระดับกลาง และหน่วยงานระดับล่าง 

แตใ่นมลรฐัขนาดเลก็อาจไมม่อีำานาจในบางระดบั หนว่ยงานระดบัสงู 

จะมหีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลการพฒันาปรบัปรงุกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

และให้งบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งมลรัฐ 

และยังทำาหน้าที่ ในการตรวจสอบ วางแผนด้านส่ิงแวดล้อมและ 

ให้คำาแนะนำาต่อการบังคับใช้กฎหมายของมลรัฐ ส่วนหน่วยงาน 

ระดับกลางจะทำาหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในการ 

รับอุทธรณ์ต่อคำาตัดสินของหน่วยงานระดับล่าง และมีหน้าที่ 

ในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิเฉพาะทางตา่งๆ โดยวธิปีระเมนิ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบ 

สาเหตุของปัญหามลพิษเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำากฎข้อบังคับ 

เน่ืองด้วยมลรัฐต่างๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน มีบทบาท

สำาคัญในการควบคุมมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะอยู่ 

ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น หากการบังคับใช้กฎหมาย 

ไม่เกิดผลหรือมีปัญหามลรัฐเหล่าน้ันก็จะแจ้งให้หน่วยงานของ

รัฐบาลกลางที่หน้าที่รับผิดชอบทราบ เพื่อนำาปัญหาเหล่านั้น 

ไปปรับปรุงทั้งในด้านนโยบายและแก้ไข และระดับล่างสุดของ 

หน่วยการปกครอง คือระดับท้องถิ่น รัฐธรรมนูญเยอรมันกำาหนด

ให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานระดับท้องถิ่นนั้นๆ บริหาร

จัดการตนเองตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การบริหารและจัดการ 

งานขององคก์ร (ยศพทัธ ์เวชมขุ, 2555) การกำาหนดแผนยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของตนเอง รวมไปถึง 

การออกกฎระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม หน่วย

งานท้องถิ่นจะมีสำานักงานต่างๆ ทำาหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี

อำานาจในการตรวจสอบและดำาเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม 

และมีอำานาจในการสอบสวนหรือดำาเนินการตามกฎหมายกรณีที่

มีบุคคลหรือนิติบุคคลฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม ในส่วน

ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง

นั้นจะมีลักษณะที่กำาหนดให้รัฐบาลกลางต้องรับฟังความคิดเห็น 

ของหน่วยงานระดับท้องถิ่นก่อนมีการออกกฎหมายใดๆ ที่อาจ 
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ส่งผลกระทบต่อท้องถ่ินน้ันๆ นอกจากน้ี ความร่วมมือระหว่าง 

สองหน่วยงานนี้ยังอยู่ในลักษณะของการปรึกษาหารือปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ
 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศไทยกับสามประเทศ

ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีบางส่วนท่ีประเทศไทยยังควร

ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะโครงสร้างส่วนราชการ จะเห็นได้ว่าทั้ง 

สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ล้วนแล้วแต่ไม่มีส่วนราชการแบบภูมิภาคเลย การสั่งการต่างๆ

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กล่าวคือ จากส่วนกลางสั่งตรงลงไปยัง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยตรงเลย ตรงนีจ้งึมคีวามแตกตา่งกบั

ประเทศไทยอย่างมากซ่ึงหากรัฐบาลหรือหน่วยราชการส่วนกลาง 

ตอ้งการสัง่การใดๆ จะสัง่ลงมาทีร่าชการสว่นภมูภิาคซึง่กค็อืจงัหวดั 

จังหวัดจะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงในการพิจารณาหนังสือส่ังการแล้ว

จึงจะแจ้งไปอำาเภอต่างๆ อำาเภอจะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงในการ

พิจารณาหนังสือแล้วจึงแจ้งไปยังเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน

ตำาบล จึงเห็นได้ว่าความล่าช้าของระบบบริหารราชการไทยนั้น 

เป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นไม่ทันต่อสถานการณ์ 

และในทางกลบักนัหากเกดิปญัหาอนัเรง่ดว่นซึง่อาจเปน็อนัตรายแก่

ประชาชนและเกินความสามารถของเทศบาลหรือองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลในการแก้ไขปัญหานั้น เทศบาลต้องแจ้งไปยังอำาเภอหาก

อำาเภอยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะแจ้งไปยังจังหวัดและหากจังหวัด

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะแจ้งไปยังส่วนราชการที่สามารถ

ดำาเนินการแก้ไขได้ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะดำาเนิน

การแก้ไขได้ ดังนั้น หากเป็นเรื่องใดท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน 

บางครั้งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนในเรื่องของการ 

ออกกฎข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน การออกกฎ 

ขอ้บงัคบัยงัจำากดัอยูเ่พยีงแคก่ารออกกฎขอ้บงัคบัตามหนงัสอืสัง่การ

ของหนว่ยเหนอื หรือหนว่ยงานเจา้ของเรือ่งทีม่อีำานาจตามกฎหมาย

ในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น ท้ังท่ีจริงๆ แล้วการออกกฎหมายบังคับของ

แตล่ะทอ้งทอ้งถิน่นัน้มคีวามจำาเปน็และความตอ้งการของประชาชน

ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ แตกต่างกัน ในส่วนของภาคประชาชนรัฐควร 

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เคารพในสิทธิทางสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิที่จะอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้สิ่งสำาคัญที่สุดคือประเทศไทยควรนำา

เหตกุารณม์ลพิษตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในตา่งประเทศ อาทเิชน่ วกิฤตการณ์

มลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น มาเป็นอุทาหรณ์เพื่อ

ป้องกันภัยอันอาจจะเกิดกับประเทศและชุมชนท้องถิ่น ในอนาคต
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล	ในจังหวัดเพชรบุรี

Administration	by	Using	the	Good	Governance	of	Administrators	of	Sub-district	Administrative	

Organizations	in	Phetchaburi	Province

วันเพ็ญ		ร่ายเรือง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ
 องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์กรท่ีได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนนำาที่สำาคัญในการพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหา 

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงในระดบัตำาบล ผู้วจิยัจงึสนใจทำาวจิยัเรือ่งการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิารองคก์าร

บรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาระดบัความเปน็ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 2)

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี ประชากร

ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 186 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์

จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.977 เก็บรวบรวมได้ข้อมูลกลับคืนมาจำานวน 186 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดัเพชรบรุโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นหลกัคณุธรรมมคีา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอื หลกันติธิรรม หลกัความรบัผดิชอบ หลกัความมปีระสทิธภิาพ 

หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใสตามลำาดับ

   2. เปรียบเทยีบปจัจยัสว่นบคุคลกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดัเพชรบรุ ี

พบวา่ ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดัเพชรบรุทีีม่รีายไดต้า่งกนัมกีารบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำาแหน่งไม่แตกต่างกัน

 3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี ด้านหลักความโปร่งใส ต้องมี

การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำาบลผ่านทางเวบไซด์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การติดต่อ

สื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบลกับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คำาสำาคัญ	: หลักธรรมาภิบาล, คณะผู้บริหาร
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Abstract
 Sub-district administrative organizations were expected to be the main organizations in order to develop 

and resolve problems in terms of economic, social and politic issues in sub-districts. Therefore, the researcher 

aimed to study administration by using the good governance of administrators of sub-district administrative 

organizations in Phetchaburi Province. The research objectives were to 1) study the level of the good governance of 

administrators of sub-district administrative organizations in Phetchaburi Province and 2) study personal factors 

relating to the good governance. The sample in this research was 186 administrators of sub-district administrative 

organizations. The qualitative data were collected by interviewing 15 participants selected by using a simple random 

sampling method. The research instruments were a questionnaire and an interview form. The statistics used in this 

research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, one-way ANOVA 

 The results revealed that  :

    1. The administration by using the good governance of administrators of sub-district administrative 

organizations in Phetchaburi Province was at a high level. The administration by using the good governance had the 

highest average followed by the rule of law, responsibility, effectiveness, and participation principles respectively. 

The transparency principle had the lowest average. 

 2. The administrators also had different income used governance inf the organizations significant by different 

at 0.05 level whereas their was no different among these who were different gender, age, education and position.

 3. The administration should focus on the transparency principle by broadcasting general information of the 

organizations to the public via websites or an information center.

Keywords	: Good Governance, Administrators
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บทนำา
 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(local self government) เป็นจุดมุ่งหมายสำาคัญอย่างหนึ่งใน 

การพัฒนาประเทศ และมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน

พัฒนาชนบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ท้องถิ่น

สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเป็นศูนย์กลาง 

ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็นการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม

 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเป็นหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

สามารถดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลมีความสำาคัญต่อชุมชนในลักษณะท่ีเป็นองค์กรพื้นฐาน

ของท้องถิ่นและเป็นกลไกท่ีสำาคัญต่อการบริหารการพัฒนาระดับ

ตำาบลทัง้ในทางทฤษฏ ีและในทางปฏบิตั ิในทางทฤษฏมีคีวามเชือ่วา่ 

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมแีนวโนม้วา่จะมศีกัยภาพสงูในการพฒันา

ชนบท เป็นองค์กรท่ีมีพลังของประชาชนในท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิด 

กับประชาชนและทรัพยากรต่างๆ ในชนบท จึงน่าจะรู้ปัญหา 

ความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

อันจะส่งผลต่อความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวของการพัฒนาด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมในชุมชน (วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ 2536 : 279) และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ 

ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารงาน และจดัการทรพัยากร

และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระและคล่องตัวมากขึ้น 

(สำานักประเมินผล สำานักงบประมาณ 2540 : 1)

 องค์การบริหารส่วนตำาบลถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมาย

ทีใ่ชจ้ดัระเบยีบการบรหิารงานในตำาแหนง่แทนประกาศคณะปฏวิตั ิ

ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติ

สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำาให้มีการปรับฐานะการบริหารงาน

ในระดับตำาบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาตำาบล 

ทั่วประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม 2544 : 170)

 1. รูปแบบ “สภาตำาบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล 

อนัได้แก่ สภาตำาบลทีม่รีายได้โดยไม่รวมเงนิอดุหนนุตำา่กว่า 150,000 

บาท

 2. รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนตำาบล” (อบต.) ตั้งขึ้น

จากสภาตำาบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณ

ที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับ

การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล

และเป็นราชการส่วนท้องถิน่ซึง่การจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนตำาบล

มีเจตนารมณ์ ดังนี้ (กองราชการส่วนตำาบล 2539 : 43)

  2.1 กระจายอำานาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ภายในตำาบล และตอบสนองความต้องการของประชาชน อำานาจที่

รัฐมอบให้ต้องมีขอบเขตตามที่รัฐกำาหนด

  2.2 เปิดโอกาสให้หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น 

ปกครองตนเอง ทำาหน้าที่และกิจกรรมเพื่อพัฒนาและบริหาร 

ตามสมควร ให้มีการปกครองที่เข้มแข็งเป็นการแบ่งเบาภาระ

ของรัฐบาล รัฐบาลกำาหนดให้องค์การบริหารส่วนตำาบล มีรายได้ 

หลายทางรวมทั้งเงินอุดหนุน

  2.3 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน โดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีการถ่วงดุลอำานาจ

ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างกว้างขวางในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำาบล

 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว จะเห็นว่าการจัดตั้งองค์การ

บริหารส่วนตำาบลมีลักษณะตรงตามองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

(good governance) ในประเด็นหลักๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะ 

หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (publicparticipation) หลัก

ความโปร่งใส (tran sparency) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญ

ต่อการกำาหนดความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบล

 จึงกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์กรท่ีมี

ความสำาคัญย่ิงในการบริหารงานพัฒนาในระดับตำาบล เป็นองค์กร

ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนนำาที่สำาคัญในการ

พัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ในระดับตำาบล ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว 

และร่วมกิจกรรมพัฒนาในด้านต่างๆ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

ความสามารถในการดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลตาม

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์กร

ดำาเนนิงานพฒันาในทอ้งถิน่นัน้ประสบผลสำาเรจ็แตกตา่งกนัออกไป 

ความสำาเรจ็ในการพฒันา สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบล ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 60 ได้กำาหนดให้นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำาบล เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำาบล  

ดงันัน้ผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำาบล จงึเปน็ผู้ทีม่บีทบาท และมี

ความสำาคัญตอ่การบรหิารงานพฒันาขององค์การบรหิารสว่นตำาบล  

หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลบริหารงานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 

หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักการมีส่วนร่วม

แล้ว เปน็ทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่ ถา้ระบบการบรหิารมคีวามยตุธิรรม 

โปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำาหนด

แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำาให้องค์การบริหารส่วน

ตำาบลมีบรรยากาศการทำางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำาไปสู่ความโปร่งใส
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ในองค์การบริหารส่วนตำาบลและลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง

ที่ผ่านมาลงได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลใน

จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
 การกำาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลใน

จังหวัดเพชรบุรี สำาหรับตัวแปรอิสระผู้ศึกษาได้นำาปัจจัยส่วนบุคคล

และความรู้ความเข้าใจ แยกเป็น ความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หนา้ที ่และความรูค้วามเขา้ใจในการปกครองดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

สำาหรบัตวัแปรตามผู้ศึกษาไดศึ้กษาแนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภบิาลของ

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำาหนดไว้ในระเบียบ

สำานกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2552 วา่ดว้ยการบรหิารกจิการบา้นเมอืง

และสังคมที่ดี (จริยธรรมทางธุรกิจ, 2551 : 107)   มากำาหนดเป็น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                      ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม  
                                                                        

 
 
 
 
 

อุปกรณและวิธดํีาเนินการวิจัย 

   
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกําหนดวิธีการวิจัยดังน้ี 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี 73 
แหง จํานวน 365 คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโรยามาเน (Yamane Taro, 1973 : 108) ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 186 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบคา ที 
(t-test) ในกรณีตัวแปรตน 2 กลุมและการทดสอบคา เอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–
way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการสัมภาษณนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ในองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 15 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากบุคคลที่มีความโดด
เดนในการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําป พ.ศ.2556 โดยนําผลจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการสัมภาษณเก่ียวกับ
แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี และวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 45-54 ป มีระดับ 
การศึกษามัธยมศึกษา ตําแหนงเปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และสวนใหญมีรายได   5,001-10,000 บาท  
 2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยการบริหารงานตาม
หลักคุณธรรมมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ หลักนิติธรรม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความมีประสิทธิภาพ หลักการมีสวน
รวม ตามลําดับ สวนหลักความโปรงใสมีคาเฉล่ียต่ําสุด   
 3. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี 
จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 3.1 เพศ พบวา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีที่มีเพศตางกันมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 3.2 อายุ พบวา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุตางกันมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ธรรมาภิบาลของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความรับผิดชอบ 
- หลักการมีสวนรวม 
- หลักความมีประสิทธิภาพ 
- หลักความโปรงใส 
 

1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนง 
5. รายได 
 

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) 

ระหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกำาหนดวิธีการวิจัยดังนี้

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และรองนายก

องค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดเพชรบุรี 73 แห่ง จำานวน 

365 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ 

(Yamane Taro, 1973 : 108) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 186 คน 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ

ค่า ที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่มและการทดสอบค่า เอฟ 

(F-test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way 

ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัย

สำาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย 

ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์นายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ในองค์การบริหารส่วน

ตำาบล อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำานวน 15 คน โดยวิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากบคุคลทีม่คีวามโดดเดน่ในการปฏบิตัหินา้ที ่

โดยพิจารณาจากคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปี พ.ศ. 2556 โดย

นำาผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมาเป็นประเด็นในการ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี และ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย มีอายุ 45-54 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ตำาแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และส่วนใหญ่มี 

รายได้ 5,001-10,000 บาท 

 2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร
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องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยการบริหารงานตามหลักคุณธรรม 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ  

หลักความมีประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม ตามลำาดับ ส่วน 

หลักความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด  

 3. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี จำาแนก

ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

  3.1 เพศ พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลใน

จงัหวดัเพชรบรุทีีม่เีพศตา่งกนัมกีารบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  3.2 อายุ พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีอายุต่างกันมีการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม และความรับผิดชอบ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  3.4 ตำาแหนง่ พบวา่ ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีตำาแหน่งต่างกันมีการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

  3.5 รายได้ พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล

ในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ  

  4.1 การออกข้อบังคับต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายให้

อำานาจไว ้โดยสง่เสริมบคุลากรไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน   

  4.2 ต้องยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  4.3 ส่ ง เสริมให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการ 

บริหารงาน รวมทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต  

  4.4 ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางาน 

ทุกขั้นตอน 

  4.5 ต้องตระหนักในอำานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อ

ประชาชน และ 

  4.6 ต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการรักษาทรัพยากรของท้องถ่ินให้สมบูรณ์

และยั่งยืน                     

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยการบริหารงานตามหลักคุณธรรม 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ  

หลักความมีประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม ตามลำาดับ ส่วนหลัก

ความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจวรรณ วันดีศรี 

(2554: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นธรรมาภิบาล

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาล 

ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ความมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้าน

นิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง ส่วนด้านความโปร่งใส และด้าน

การมีส่วนร่วมมีธรรมาภิบาลตำ่า และสอดคล้องกับ พระเจริญ 

จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2555: บทคัดย ่อ) ได ้ ศึกษาเรื่อง 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 

ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี 

ส่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่ามกีารบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรี จำาแนก

ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีที่ มีรายได้ต่างกันมีการ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ

ตำาแหน่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจวรรณ 

วันดีศรี (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความเป็น 

ธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า บทบาทหน้าที่ และความรู้ความเข้าในในการปกครอง

ด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายก

องค์การบริหารส่วนตำาบล ในขณะที่อายุ และระดับการศึกษา 

ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด และสอดคล้องกับนภดล สุรนัครินทร์ 

(2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการนำาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ 

ในองค์การบริหารส่วนตำาบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า การนำาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ

บริหารส่วนตำาบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อ
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การนำาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. ไม่แตกต่างกัน และ 

ไม่สอดคล้องกับมัทนา เหลืองนาคทองดี (2555: บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับ 

การศึกษา และตำาแหน่งงานบริหารมีความสัมพันธ์กับความรู้ 

ความเข้าในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อค้นพบจากการวิจัย
 ขอ้คน้พบจากการวจิยั คอื ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 

ควรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการบริหารงาน มีการกำาหนดนโยบายและวางแผนดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เพิ่มความโปร่งใส และยึดมั่นในการ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำาบลควรได้ดำาเนนิการ 

พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สำาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่

หลากหลาย เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การบริหารงานด้านหลักความโปร่งใส ควรได้ดำาเนินการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ได้

ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรกำาหนดนโยบาย

และวางแผนดำาเนนิการพฒันาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นระบบ เพราะ 

ยิ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานท้องถิ่น 

มากเท่าใด การทำางานหรือการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น น่าจะบรรลุเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น

 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร

   2.1 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ดังนั้น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลจึงต้องมีการบริหารงานเพื่อเพิ่ม

ความโปร่งใสโดยการเพิม่ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

หรือจัดให้มีหมายเลขสายด่วนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ หรือตู้ ปณ. 

เป็นต้น เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบล

กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และควรนำาข้อเสนอแนะที่ได้

จากช่องทางต่างๆ มาปรับปรุงการบริหารงาน

  2.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซึ่งเป็นผลจาก

การที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีมีการ

บริหารงานด้วยหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค 

และเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และบริหารงานอย่างมีเหตุผล รับฟัง

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการบรหิารงาน

ดา้นตา่งๆ ใหก้บับคุลากรไดน้ำาไปปฏบิตัติาม ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์การ

บรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดัเพชรบรุจีะตอ้งยดึมัน่ในการบริหารงาน

ตามหลกัคณุธรรมทีด่นีีต้อ่ไป เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ

 3.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  3.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลใน 

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลให้บรรลุความต้องการของประชาชน และเกิด

ประโยชน์สูงสุด

  3.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมในการ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี

  3.3 ควรศึกษาความต้องการของประชาชนในเขต 

การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดเพชรบุรีที่

อาจจะเป็นปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และนำา

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศึกษามาเปน็ขอ้มลูทางวชิาการใหอ้งค์การบรหิาร 

ส่วนตำาบลนำาไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  3.4 ควรศึกษาการบริหารงานของกลุ่มประชากรท่ี

เป็นข้าราชการ เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติตาม 

หลกัธรรมาภบิาลขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มกีารปฏบิตัไิมต่รง

ตามหลักธรรมาภิบาลชัดเจนและครอบคลุมเท่าที่ควร
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วัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัท	ในตำาบลนิคมพัฒนา	อำาเภอนิคมพัฒนา	จังหวัดระยอง

Perceptions	of	the	employees	of	the	corporate	culture	Industrial	development	in	the	district	

Industrial	Development	District,	Rayong	Province

สนธยา		เกรียงไกร	ณ	พัทลุง   พรทิพา  นิโรจน์   นักรบ  เถียรอำ่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอ 

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ประชากรท่ีใช้ 

ในการวิจัยได้แก่ พนักงาน 5 บริษัท จำานวน 950 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ จำานวน 274 คน โดยใช้สูตรคำานวณกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 

และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9346 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการทดสอบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe Method)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความกล้าตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  

ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความ 

น่าเชื่อถือ ด้านความกล้าตัดสินใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามลำาดับ 2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะ 

ของพนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองต่อ จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดย 

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กร ในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำาบล 

นิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้าน 

ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรกับ 

วฒันธรรมองคก์รในทศันะของพนกังานบรษิทัในตำาบลนคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง โดยภาพรวมแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ และความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05  

คำาสำาคัญ	: วัฒนธรรมองค์กร, ทัศนะ, พนักงาน, ความจงรักภักดี, บรรยากาศองค์กร

 

วัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

Perceptions of the employees of the corporate culture Industrial development 
in the district Industrial Development District, Rayong Province 

สนธยา  เกรียงไกร ณ พัทลุง พรทิพา  นิโรจน  นักรบ  เถียรอํ่า 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและดานความจงรักภักดีตอองคกร ความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศองคกร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงาน 5 บริษัท จํานวน 950 คน กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี 
จํานวน 274 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน      
5 ระดับความเชื่อม่ัน เทากับ 0.9346 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และคาความ    
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t-test การทดสอบคา F-test และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู        
ของเชฟเฟ (Scheffe Method)   

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา  ดานความนาเชื่อถือ และดานความกลา
ตัดสินใจอยูในระดับมาก  สวนดานการดูแลเอาใจใส และดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังน้ี  ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค  ดานการดูแลเอา
ใจใส ตามลําดับ  2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยองตอ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีตอองคกรกับวัฒนธรรมองคกร ในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเชื่อถือแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรกับวัฒนธรรม   
องคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดยภาพรวมแตกตาง          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดูแลเอาใจใส และความนาเชื่อถือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

คําสําคัญ วัฒนธรรมองคกร, ทัศนะ, พนักงาน, ความจงรักภักด,ี บรรยากาศองคกร 

Abstract 
            The research have purpose 1) to study the corporate culture in the perspective of the 
employees in the district, settlement development. Nikom-Pattana Rayong 2) to compare the 
perceptions of the employees of the corporate culture. Industrial development in the district 
Industrial Development District, Rayong Province by personal factors and loyalty to the organization. 
About the organizational climate the population for this research consisted of 950 employees, five of 
the samples used in this formula, using 274 samples of Crecy and Morgan. The instrument used was a 
questionnaire scale 5 confidence level of 0.9346 statistics used in data analysis were percentage (%), 
mean () and standard deviation(SD), to test the t-test to test the F. -test and test the difference a 
couple of  Scheffe (Scheffe Method) 
            Results showed that: 1) the corporate culture in the perspective of the employees in the 
parish of settlement development. Industrial Development District, Rayong province, as it is in 
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Abstract
 The research have purpose 1) to study the corporate culture in the perspective of the employees in the district, 

settlement development. Nikom-Pattana Rayong 2) to compare the perceptions of the employees of the corporate 

culture. Industrial development in the district Industrial Development District, Rayong Province by personal factors 

and loyalty to the organization. About the organizational climate the population for this research consisted of 950 

employees, five of the samples used in this formula, using 274 samples of Crecy and Morgan. The instrument used 

was a questionnaire scale 5 confidence level of 0.9346 statistics used in data analysis were percentage (%), mean 

(   ) and standard deviation(SD), to test the t-test to test the F. -test and test the difference a couple of Scheffe 

(Scheffe Method)

 Results showed that: 1) the corporate culture in the perspective of the employees in the parish of settlement 

development. Industrial Development District, Rayong province, as it is in moderate levels. Considering that it was 

found. Reliability and the courage to make decisions at a high level. Although the care and creative aspects of the 

medium. Sort by descending below the average. Reliability the decision the creative side Care of, respectively, 2) 

compare cultural perceptions of employees in the district, settlement development. Nikom-Pattana of Rayong by 

sex, age, education, marital status, overall no difference. The comparison of loyalty to the organization, the corporate 

culture. In terms of employees, the Tambon Nikom-Pattana. Industrial Development District, Rayong province as a 

whole is different. Considering that it was found. The care reliability difference is statistically significant at the .05 

level. Compared comment about the atmosphere and the culture. Organization in the eyes of the employees in the  

district, settlement development. Nikom-Pattana Rayong overall differences statistically significant at the .05 level. 

Considering it was found that the care. And reliability is significantly different at the .05 level.  

Keyword	: corporate culture, vision, employees, loyalty, organizational climate.

 

วัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

Perceptions of the employees of the corporate culture Industrial development 
in the district Industrial Development District, Rayong Province 

สนธยา  เกรียงไกร ณ พัทลุง พรทิพา  นิโรจน  นักรบ  เถียรอํ่า 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและดานความจงรักภักดีตอองคกร ความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศองคกร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงาน 5 บริษัท จํานวน 950 คน กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี 
จํานวน 274 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน      
5 ระดับความเชื่อม่ัน เทากับ 0.9346 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และคาความ    
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t-test การทดสอบคา F-test และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู        
ของเชฟเฟ (Scheffe Method)   

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา  ดานความนาเชื่อถือ และดานความกลา
ตัดสินใจอยูในระดับมาก  สวนดานการดูแลเอาใจใส และดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังน้ี  ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค  ดานการดูแลเอา
ใจใส ตามลําดับ  2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยองตอ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีตอองคกรกับวัฒนธรรมองคกร ในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเช่ือถือแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรกับวัฒนธรรม   
องคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดยภาพรวมแตกตาง          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดูแลเอาใจใส และความนาเชื่อถือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

คําสําคัญ วัฒนธรรมองคกร, ทัศนะ, พนักงาน, ความจงรักภักด,ี บรรยากาศองคกร 

Abstract 
            The research have purpose 1) to study the corporate culture in the perspective of the 
employees in the district, settlement development. Nikom-Pattana Rayong 2) to compare the 
perceptions of the employees of the corporate culture. Industrial development in the district 
Industrial Development District, Rayong Province by personal factors and loyalty to the organization. 
About the organizational climate the population for this research consisted of 950 employees, five of 
the samples used in this formula, using 274 samples of Crecy and Morgan. The instrument used was a 
questionnaire scale 5 confidence level of 0.9346 statistics used in data analysis were percentage (%), 
mean () and standard deviation(SD), to test the t-test to test the F. -test and test the difference a 
couple of  Scheffe (Scheffe Method) 
            Results showed that: 1) the corporate culture in the perspective of the employees in the 
parish of settlement development. Industrial Development District, Rayong province, as it is in 
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บทนำา
 องค์กรในปัจจุบันต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตและ 

ไดเ้ปรยีบการแขง่ขนัอยูต่ลอดเวลาโดยใชท้รพัยากรทีม่อียูด่ำาเนนิงาน 

ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพถือเป็นทรัพยากร

สำาคัญสามารถสร้างความได้เปรียบแก่องค์กร แต่ต้องเชื่อมโยง

บุคลากรเข้ากับองค์กรด้วยค่านิยมขององค์กร (Corporate 

Values) เพื่อให้พนักงานผูกพัน (Commitment) ต่อองค์กร 

คา่นยิมนีแ้สดงออกมาในรปูของวฒันธรรมองคก์ร (Organizational 

Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งเป็น ความเชื่อ ค่านิยม

และแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีและปฏิบัติร่วมกันในรูป

คำาพูด ความคิด การเรียนรู้ การกระทำาหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

ในองค์กร สามารถทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จหรือความ 

ล้มเหลวได้หรือกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรทำาให้พนักงานแสดง

พฤตกิรรมการทำางานใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์รดว้ยความผูกพนั

ตอ่ความเชือ่และคา่นยิมทีม่รีว่มกนั มกีารศกึษาวา่วฒันธรรมองคก์ร

มีผลต่อความสำาเร็จขององค์กรเกิดขึ้น ตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 เห็นได้

จากความสำาเร็จของบริษัทญ่ีปุ่นเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอเมริกัน

ในยคุนัน้ หรอืจากงานวจิยัทีศ่กึษาบรษิทัทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการ

ประกอบธุรกิจและถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของนิตยสาร Fortune 

บริษัทเหล่านี้มีองค์ประกอบเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ พนักงานมี

ค่านิยมและปทัสถานร่วมกันซึ่งเอื้อต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท

ต่อมางานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีชื่อ 

Corporate Cultures: the Rite and Rituals of Corporate Life 

โดย เดลและเคนเนดี (Deal and Kennedy. 1982) หนังสือเล่มนี้

ให้ความสำาคัญกับค่านิยมของพนักงานและบรรทัดฐานในองค์กร 

ว่าเป็นแก่นของวัฒนธรรมในบริษัทต่างๆ สามารถทำาให้องค์กร

ประกอบกิจการรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงก็ได้ท้ังสองด้าน (สิทธิโชค 

วรานุสันติกูล. 2547 : 175-176) 

 ในทศวรรษที่ 90 เดนซัน (Dension. 1990 : 2) พบว่า 

วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล (Effectiveness) 

ขององค ์กร เนื่องจากความเชื่อและค ่านิยมของพนักงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือท่ีแข็งแกร่ง (Strong) ความไว้วางใจ

ต่อพันธกิจ (Mission) หรือค่านิยม (Value) และความเชื่อ (Belief) 

ที่พนักงานมีอย่างมั่นคงสมำ่าเสมอเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อความ 

ร่วมมือกันปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยเฉพาะความเชื่อและ 

ค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานมีผลต่อ

ประสิทธิผลขององค์กร คือ สามารถนำาวิสัยทัศน์ (Vision) ของ

ผู้นำาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่แกร่ง 

(Strong Culture) ทำาให้ค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกัน 

อย่างมาก (Highly Consistent) นำาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน

และประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด 

 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารแบบ 

เครือข่ายได้ส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่เต็มไปด้วย

การแขง่ขนัทีร่นุแรงและรวดเรว็ฉบัไวมุง่เนน้ความรู ้ความสามารถทัง้

ระดบัปจัเจกบคุคลและองคก์รในการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน ดังน้ันเพื่อความอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์ คนใน

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความสามารถในการ 

ปรับตัวเพื่อให้ก้าวตามทันหรือก้าวนำาหน้าการเปลี่ยนแปลงท่ี 

รวดเร็วน้ี ทั้งน้ีเพราะปัจจัยในการผลิตในศตวรรษที่ 21 นั้นได้ 

เปล่ียนไปจากเดิมตามที่ อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) ได้ให้

ความคิดเห็นไว้ในหนังสือชื่อ พาวเวอร์ชิฟ (Powershift) ว่าปัจจัย

การผลิตที่เคยใช้กันอยู่ในองค์กรน้ัน คือที่ดิน เงินทุน และวัตถุดิบ 

ได้เปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual 

Capital) (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. 2542 : 16) ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความคิดเห็นของ ปิเตอร์ ดัคเคอร์ (Peter Drucker) ได้กล่าวว่า

สำาหรับในศตวรรษที่ 21 แล้วสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคอื่นๆ คือ แรงงานที่ใช้ความรู้ 

ความสามารถในการทำางานและผลิตภาพ (Productivity) ของ

แรงงานเหล่านี้ (ชื่นจิตต์  เจนแจ้งกิจ. 2544 : 211)

 ในแง่ของการพัฒนาการทำางานมีบทบาทสำาคัญมากเพราะ

การทำางานทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายเป็นการ

เปล่ียนแปลงทั้งในด้านส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

โดนาฮิว (Donahue. 1959 : 45) ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า 

การทำางานเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะพัฒนาบุคคลและสังคม ถ้าคน

ยิ่งมีความความสนใจที่จะทำางานมากขึ้นเท่าไรไม่เพียงแต่จะมี

สมรรถภาพในการทำางานมากขึ้นเท่านั้น แต่จะยิ่งส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย เลวิส (Lewis. 1963 : 406) 

นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนามีความเห็นว่าการทำางาน ทำาให้เกิด

ผลผลิต สังคมใดที่สมาชิกในสังคมทำางานหนัก สังคมนั้นจะม ี

ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกลายเป็นประเทศ

ที่พัฒนาทางเศรษฐกิจในที่สุด ฮาบิสัน (Harbison. 1973 : 3-6)  

ได้ให้ความเห็นในทำานองเดียวกันว่า ปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา

อยู่ที่การทำางานของคน เพราะการทำางานของคนทำาให้เกิดการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการสะสมทุน นอกจากนั้นการทำางาน

ยังทำาให้เกิดองค์กรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่นำาไปสู่

การพัฒนาประเทศ เกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ได้

พยายามศึกษาหาตวักำาหนดการพฒันาทีท่ำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจสังคม ปรากฏว่าองค์ประกอบเชิงมนุษย์ (Human 

Factor) อันได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของแต่ละบุคคล

เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการพัฒนา โดยมีเหตุผลว่าการนำาความคิด 

และการยอมรับวิธีการมาใช้ในการวางแผนและการจัดองค์กร 

จะทำาให้การทำางานเพื่อการพัฒนาดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โชมา (Choema. 1977 : 7) จากการศึกษายังพบต่อไปว่า ประเทศ
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ที่พัฒนาในด้านต่างๆ จะประกอบด้วยคนส่วนใหญ่ที่มีความ 

ขยันขันแข็งในการทำางาน ในสังคมพัฒนาคนส่วนมากจะมี

สมรรถภาพและมีประสิทธิภาพในการทำางานสูง มีทัศนคติที่ 

ไม่ล้าหลัง มีเหตุผลไม่เช่ืองมงาย มีความรู้ความชำานาญในหน้าที่

การทำางาน ตลอดจนมีค่านิยมท่ีเหมาะสม เช่น นิยมการทำางาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยไม่คำานึงว่างานที่ทำานั้นเหมาะสม 

กับเกียรติของตนหรือไม่ (ไพรัช  กฤษณมิษ 2521 : 11) อย่าง 

กรณีของญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า การทำางานด้วยความขยันขันแข็งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้

ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศที่ประกอบด้วยคนที ่

ไม่ค ่อยจริงจังกับการทำางาน ส่วนแนวคิดในเรื่องวัฒนธรรม

การทำางานนั้นมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรมี

ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ประเทศต่างๆ จะมขีนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง องค์กร

ก็เป็นเช่นกันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรได้  

วัฒนธรรมองค์กรจะสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้แก่องค์กรนั้นๆ 

เช่น วฒันธรรมในการมุง่สร้างคณุภาพ วฒันธรรมการสร้างนวตักรรม 

เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างก็ทำาให้เกิด 

จุดอ่อนแก่องค์กรนั้นๆ ได้ เช่น วัฒนธรรมแบบอนุรักษ์นิยม 

วัฒนธรรมการทำางานแบบมุ่งให้บุคลากรมีการแข่งขันกันมาก 

จนเกินไป จนองค์กรเกิดความระสำ่าระสาย

 การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ น้ัน บาร์นาร์ด (Barnard. 

1992 : 32) มองเป็นสองด้าน คือ การปฏิบัติงานก่อให้เกิด 

ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เรียกว่า ประสิทธิผล 

(Effectiveness) กับการปฏิบัติงานที่ถือเอาความพึงพอใจ

ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับงานเป็นเครื่องวัด เรียกว่า

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผลขององค์กรนี้ 

จะมีขึ้นได้นั้นย่อมมีเงื่อนไขท่ีว่าองค์กรสามารถทำาประโยชน์จาก

สภาพแวดล้อม จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาวฒันธรรมองค์กร

ในทัศนะของพนักงานบริษัทเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรการทำางาน ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม 

ผลที่ได้จากการวิจัยช่วยให้ข้อมูลท่ีได้เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 

เป็นระบบและเชื่อถือได้อันเป็นประโยชน์ในการท่ีจะนำาไปใช้

เป็นหลักการและแนวทางในการฝึกอบรมส่งเสริมให้พนักงานมี

วัฒนธรรมการทำางานท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น และเพื่อท่ีจะเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ศึกษากรณีวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทใน

ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดังน้ันเพื่อให้ 

วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อความสำาเร็จเกิดข้ึนและสามารถนำา 

แนวคิดต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัวฒันธรรมองคก์รในทศันะของพนกังาน

บริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์รในทศันะของพนกังาน

บรษิทัในตำาบลนคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง จำาแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ความจงรักภักดีต่อองค์กร และความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท 

ในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำานวน 

5 บริษัท 950 คน ประกอบด้วย 1. บริษัท มิลล์คอน สตีลจำากัด 

2. บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำากัด (มหาชน) 3. บริษัท ไทย-

เยอรมัน โปรดักส์ จำากัด (มหาชน) 4. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์

เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำากัด 5. บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์น 

สตีล ไพพ์ จำากัด  โดยใช้ตารางกำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครสซี่ และ

มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 274 คน และการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 

4 ส่วน  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี

ต่อองค์กร ส่วนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น

บรรยากาศองคก์ร ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ร

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ปรับปรุง

ความเที่ยงตรงแล้วนำาไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานบริษัท 

เอสทีพี แอนด์ ไอ จำากัด (มหาชน) (STP & I Public Co., Ltd.) 

ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่กำาหนดไว้ จำานวน 30 ตัวอย่างและนำาแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งเป็นการ 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาร์ค 

(Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพี่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านความจงรัก

ภักดีต่อองค์กร .8913 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 

.8536 ด้านวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงาน .8965 และ    

ทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น .9346 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงาน

บรษิทัในตำาบลนคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง ปรากฏ

ผลดังนี้

 1. ปจัจยัส่วนบคุลของพนกังานบรษิทัในตำาบลนคิมพฒันา 

อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่า
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 พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 56.15 ส่วน 

ที่เหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 43.85 มีอายุระหว่าง 26-40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 43.85 รองลงมา มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  

คดิเป็นร้อยละ 32.30 และมอีายมุากกว่า 41 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 

23.85 มีระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.69  

รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น

ร้อยละ 40.77 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 11.54 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.92 รองลงมา 

มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 41.54 และที่มี

สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 11.54

 2. ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

ในตำาบลนคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง โดยภาพรวม 

พบว่า พนักงานบริษัทความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก 

(   = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก เรยีงลำาดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปนอ้ยไดด้งันี ้ดา้นพฤตกิรรม

ที่แสดงออก (    = 3.80) ด้านความรู้สึก (    = 3.79) และลำาดับ

สุดท้าย ด้านการรับรู้ (    = 3.48) 

 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรของ

พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง โดยภาพรวมพบว่า พนักงานบริษัทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับมาก (    = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า พนักงานบริษัท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับมาก (    = 4.13-3.75) เรียงลำาดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ 3 ลำาดับ ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ 

(    = 4.13) ด้านความเสี่ยงของงาน (    = 4.10) ด้านความอบอุ่น 

(   = 3.75) และมีอยู่ 5 ประเด็นที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น 

เกีย่วกบับรรยากาศองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง (      = 3.69-3.38) 

ไดแ้ก ่ดา้นมาตรฐานงาน (       = 3.69) ดา้นความขดัแยง้ (      = 3.64) 

ด้านโครงสร้างขององค์กร (    = 3.63) ด้านการสนับสนุน (    = 

3.50) และลำาดับสุดท้ายด้านการให้รางวัล (     = 3.38)

 4. ระดับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัท

ในตำาบลนิคมพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า พนักงานบริษัทมีระดับ

วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง (     = 3.71) เมื่อพิจารณา
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สนธยา  เกรียงไกร ณ พัทลุง พรทิพา  นิโรจน  นักรบ  เถียรอํ่า 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและดานความจงรักภักดีตอองคกร ความคิดเห็น
เก่ียวกับบรรยากาศองคกร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงาน 5 บริษัท จํานวน 950 คน กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี 
จํานวน 274 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน      
5 ระดับความเชื่อม่ัน เทากับ 0.9346 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และคาความ    
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t-test การทดสอบคา F-test และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู        
ของเชฟเฟ (Scheffe Method)   

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา  ดานความนาเชื่อถือ และดานความกลา
ตัดสินใจอยูในระดับมาก  สวนดานการดูแลเอาใจใส และดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังน้ี  ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค  ดานการดูแลเอา
ใจใส ตามลําดับ  2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยองตอ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีตอองคกรกับวัฒนธรรมองคกร ในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเช่ือถือแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรกับวัฒนธรรม   
องคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดยภาพรวมแตกตาง          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดูแลเอาใจใส และความนาเชื่อถือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
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Abstract 
            The research have purpose 1) to study the corporate culture in the perspective of the 
employees in the district, settlement development. Nikom-Pattana Rayong 2) to compare the 
perceptions of the employees of the corporate culture. Industrial development in the district 
Industrial Development District, Rayong Province by personal factors and loyalty to the organization. 
About the organizational climate the population for this research consisted of 950 employees, five of 
the samples used in this formula, using 274 samples of Crecy and Morgan. The instrument used was a 
questionnaire scale 5 confidence level of 0.9346 statistics used in data analysis were percentage (%), 
mean () and standard deviation(SD), to test the t-test to test the F. -test and test the difference a 
couple of  Scheffe (Scheffe Method) 
            Results showed that: 1) the corporate culture in the perspective of the employees in the 
parish of settlement development. Industrial Development District, Rayong province, as it is in 
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ใจใส ตามลําดับ  2) เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยองตอ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีตอองคกรกับวัฒนธรรมองคกร ในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเชื่อถือแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกรกับวัฒนธรรม   
องคกรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดยภาพรวมแตกตาง          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดูแลเอาใจใส และความนาเชื่อถือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

คําสําคัญ วัฒนธรรมองคกร, ทัศนะ, พนักงาน, ความจงรักภักด,ี บรรยากาศองคกร 

Abstract 
            The research have purpose 1) to study the corporate culture in the perspective of the 
employees in the district, settlement development. Nikom-Pattana Rayong 2) to compare the 
perceptions of the employees of the corporate culture. Industrial development in the district 
Industrial Development District, Rayong Province by personal factors and loyalty to the organization. 
About the organizational climate the population for this research consisted of 950 employees, five of 
the samples used in this formula, using 274 samples of Crecy and Morgan. The instrument used was a 
questionnaire scale 5 confidence level of 0.9346 statistics used in data analysis were percentage (%), 
mean () and standard deviation(SD), to test the t-test to test the F. -test and test the difference a 
couple of  Scheffe (Scheffe Method) 
            Results showed that: 1) the corporate culture in the perspective of the employees in the 
parish of settlement development. Industrial Development District, Rayong province, as it is in 
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ส่วนพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในระดับปานกลางจะมี

ทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์กรดีกว่าผู้ท่ีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรใน

ระดับน้อย

  5.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น 

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร

กบัวฒันธรรมองคก์รโดยภาพรวมแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05  เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ความคดิเหน็เกีย่วกบั 

บรรยากาศองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงาน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05 จำานวน 2 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ และความน่าเชื่อถือ ดังน้ันจึงได้ทดสอบ 

ความแตกต่างรายคู่ พบว่า

  ด้านการดูแลเอาใจใส่  พบว่า พนักงานที่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรต่างกันมีวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำานวน 

3 คู่ ได้แก่ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรอยู่ใน

ระดบัมาก มวีฒันธรรมองคก์รดา้นการดแูลเอาใจใสท่ีด่กีวา่พนกังาน

ทีม่คีวามคดิเหน็บรรยากาศองคก์รในระดบัปานกลางและระดบันอ้ย

  ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า พนักงานท่ีมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรต่างกันมีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำานวน 3 คู่ ได้แก่ พนักงาน

ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับมาก มี

วัฒนธรรมองค์กรด้านความน่าเชื่อถือท่ีดีกว่าพนักงานที่มีความ 

คิดเห็นบรรยากาศองค์กร ในระดับปานกลางและระดับน้อย

สรุปและอภิปรายผล	
 จากการศกึษา วฒันธรรมองคก์รในทศันะของพนกังานบรษิทั 

ในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้

อภิปรายผลในประเด็นที่สำาคัญดังนี้

 1. ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทใน

ตำาบลนิคมพัฒนา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

เนื่องจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีผลต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา สถานทีแ่ละวธิกีารทำางาน รวมถงึบทบาทหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบต่องานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้พนักงานบริษัท 

เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมระหว่าง

องค์กรของคนทำางานในองค์กรอย่างมีปฏิสัมพันธ์ เพราะการที่

พนักงานจะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรก็ต้องมาจากการท่ีหัวหน้างาน 

และผู้จัดการรู้สึกแบบนั้นด้วย ถ้าพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

ก็เปรียบเสมือนตนเองเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับรัชนี 

ตรีสุทธิวงษา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหวา่งความพงึพอใจในการทำางาน ความจงรกัภกัดตีอ่องคก์ร และ

ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พบวา่ พนกังานมคีวามจงรกัภกัดตีอ่องคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

และเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 

ด้านการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ด้านการมีความรัก

และศรัทธาต่อองค์กร และด้านการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร 

 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของ

พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพนักงาน 

ในบริษัทมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ มีการปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนตัดสินใจทำางาน 

ที่คิดว่าจะเส่ียงต่อความผิดพลาด มีการประชุมร่วมกันทั้งในแผนก

และข้ามสายงานเพื่อหาวิธีการทำางานที่ดีกว่าเดิม ส่วนความ

สัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัททุกคนอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง  

เหมือนคนในครอบครัว มีความใกล้ชิดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลัดดา  สัจพันโรจน์ (2545 : 16) 

ให้ความหมายของบรรยากาศองค์กรว่า หมายถึง ความเข้าใจหรือ

การรับรู้ที่บุคคลมีต่อประเภทขององค์กรที่เขากำาลังทำางานอยู่ และ

ความรู้สึกของเขาที่มีต่อองค์กรในแง่ของความเป็นตัวของตัวเอง           

การเปิดโอกาส โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ 

ความอบอุ่น และการให้การสนับสนุนขององค์กรนั้นๆ  

 3. ระดับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทใน

ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 

อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ งนี้ เนื่องจากพนักงานในองค์กรมี

มนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่น มีความ

เคารพซึง่กนัและกนั มกีารรว่มกนัทำางานเพือ่ความสำาเรจ็ขององคก์ร  

องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

ทำางานเอง เม่ือเห็นว่าส่ิงที่กระทำาน้ันถูกต้องแล้ว พนักงานมีความ 

รับผิดชอบต่องานของตนอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

สนุทร  วงศไ์วศยวรรณ (2540 : 11) ไดก้ลา่วเพิม่วา่ วฒันธรรมองค์กร

เป็นส่ิงต่างๆ อันประกอบด้วยส่ิงประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม  

บรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจและ 

ข้อสมมติพื้นฐานของคนจำานวนหน่ึงหรือส่วนใหญ่ภายในองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กรคือ พฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กร ที่ยึดถือ

ปฏิบัติร่วมกันถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ขององค์กร และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของหทัยรัตน์  ตันสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษา

วิจัยเรื่องปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

และบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของ

พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำานักงานใหญ่  

พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นในด้านวัฒนธรรมองค์กรอยู่ใน

ระดับปานกลาง

 4. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง จำาแนกตามเพศ พบว่า พนักงานบริษัทที่มีเพศต่างกัน 
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มีทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากพนกังานบรษิทัทกุคนไมว่า่จะเพศหญงิหรอื

เพศชายต่างก็เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อทำางาน

ให้กับองค์กร พนักงานมีความผูกพันท่ีดีในการทำางานในองค์กร 

มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ

คมสัน  อินกัน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติของพนักงาน 

ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทฟอสเตอร์ 

วีลเลอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีระดับทัศนะต่อ

วัฒนธรรมองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 5. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง จำาแนกตามอาย ุพบวา่ พนกังานบรษิทัทีม่อีายตุา่งกนัมทีศันะ 

ต่อวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบต่องาน

ที่ทำาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมระหว่าง

องค์กรของคนทำางานในองค์กรอย่างมีปฏิสัมพันธ์ มีเพื่อนร่วมงาน  

มีผู้บังคับบัญชาที่ดี องค์กรมีความม่ันคง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของภคนิจ  ศรัทธา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายธุรกิจ 

ขายตรง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำากัด พบว่า พนักงาน    

ในฝ่ายขายตรง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำากัด ที่มีอายุ

และอายุงานที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้าน 

เป้าหมาย ในด้านเวลา และในด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกันที่ระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ .05

 6. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง จำาแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ พนกังานบรษิทัทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อวัฒนธรรม องค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากพนักงานบริษัทมีความ

ผูกพันกับองค์กร พนักงานทุกระดับมีความเสียสละส่วนตัวเพื่อให้

องค์กรประสบความสำาเร็จ มีความเช่ือถือต่อองค์กร และเชื่อมั่น 

ต่อองค์กรว่าจะทำาให้พนักงานมีความก้าวหน้า ประสบความสำาเร็จ 

มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคมสัน  อินกัน (2547 :    

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การ  

ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่

มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีระดับทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์การ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

 7. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของ

พนกังานบรษิทัในตำาบลนคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง 

จำาแนกตามสถานภาพ พบว่า พนักงานบริษัทที่มีสถานภาพต่างกัน

มีทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร ทุ่มเทความสามารถเพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง และ

พนักงานมีความผูกพันกัน ทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ผู้บริหาร

แจ้งนโยบายภายในองค์กร อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด

ร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของหทัยรัตน์  ตันสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย

เรื่องปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และ

บรรยากาศในองค์กรทีม่ผีลต่อประสิทธภิาพการทำางานของพนกังาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำานักงานใหญ่ พบว่า  

พนกังานทีม่เีพศ และสถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพ

ทำางานไม่แตกต่างกัน

 8. ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กรกับ

วัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำาบลนิคมพัฒนา 

อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่า พนักงานบริษัทในตำาบล

นิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีทัศนะต่อความ 

จงรักภักดีต่อองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริษัทมีการดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน 

เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพที่มีและใช้ใน 

การทำางานอย่างเต็มความสามารถ พนักงานแสดงความคิดเห็น 

เปิดโอกาสให้ตัดสินใจทำางานเอง เม่ือเห็นว่าส่ิงน้ันถูกต้อง เมื่อ

พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความเชื่อมั่นใน

องค์กรจึงส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร สอดคล้อง

กับแนวคิดของมาส์โลว์ (ออนไลน์. 1954) กล่าวไว้ว่าในส่วนของ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สามารถศึกษาได้ 4 ปัจจัยคือ 1) 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring) ตามความหมายในด้านวัฒนธรรม

องค์การขององค์กรจะหมายถึง องค์กรตระหนักว่าพนักงาน คือ 

ทรัพย์สินที่มีค่าสุดขององค์กร การทำางานร่วมกันเพื่อส่ิงที่ถูกต้อง

แก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจยินดีในความสำาเร็จ

ของเพื่อนร่วมงาน และให้ความสำาคัญกับการสร้างและรักษา 

ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับคู่ค้า 2) ด้านความน่าเชื่อถือ (Credible) 

ตามความหมายในด้านวัฒนธรรมองค์กรจะหมายถึง การเคารพ 

ซึง่กนัและกนั การรว่มกนัทำางานเพือ่ความสำาเรจ็ การมจีรรยาบรรณ 

การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อการกระทำา            

3) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Constructive) ตามความหมาย 

ในด้านวัฒนธรรมองค์กร (Constructive) ตามความหมายในด้าน

วัฒนธรรมองค์กรขององค์กร จะหมายถึง การแสวงหาแนวคิด

ใหม่ๆ เพื่อนำาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งในการทำางานร่วมกัน 4) ด้านความกล้าตัดสินใจ 

(Courageous) ตามความหมายในด้านวัฒนธรรมองค์กรหมายถึง  
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ความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำาในตลาด การตัดสินใจและลงมือทำา 

จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ตระหนักว่าเมื่อมีโอกาส

 9. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศ

องค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะของพนักงานบริษัทในตำาบล

นคิมพฒันา อำาเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง พบว่า มคีวามคดิเหน็ 

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวม 

แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก

องค์กรควรสนับสนุน ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่อการ 

ปฏิบัติงานให้มากกว่าน้ี ควรมีการปรับปรุงระบบการทำางานเพื่อ 

ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสมำ่าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน ทั้งใน

แผนกและข้ามสายงานเพื่อหาวิธีการทำางานที่ดีกว่าเดิม องค์กร 

ควรจดัสวสัดกิารด้านต่างๆ ไว้ให้พนกังานอย่างเหมาะสม ควรมกีาร

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง     

ในองค์กร เมื่อองค์กรสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีแล้ว พนักงาน 

ก็จะทุ่มเทแรงใจแรงกายในการทำางาน มีความเสียสละ มีความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะส่งผลดีต่อองค์การต่อไป สอดคล้อง

กับแนวคิดของเสาวรส  บุนนาค (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู ้ของฝ่ายการพยาบาลและศึกษาตัวแปรบรรยากาศ

องค์การที่ร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

ฝ ่ายการพยาบาลตามการรับรู ้ของฝ่ายการพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์การโดยรวมกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของฝ่าย 

การพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ตวัแปรทีร่่วมกนัพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ของฝ่าย

การพยาบาล โรงพยาบาลของรฐั กรงุเทพมหานคร ได้แก่ การทำางาน

เป็นทีม การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในงาน 

การเปิดโอกาสให้เรียนรูโ้ดยการทดลอง และมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

ซึ่งร่วมกันพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 42    

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
 องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อความสำาเร็จในการ

ดำาเนินงานขององค์กร เพื่อให้พนักงานบริษัทเกิดความจงรักภักดี 

และใหค้วามสำาคญัในการสรา้งเสรมิขวญัและกำาลงัใจการปฏบิตังิาน 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง

บรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านความรับผิด

ชอบ ด้านการให้รางวัล ด้านความเสี่ยงของงาน ด้านความอบอุ่น 

ด้านการสนับสนุน ด้านมาตรฐานงานอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม 

แสดงความชัดเจน ให้พนักงานรับทราบและเกิดความเชื่อมั่น 

ในองค์กรของตนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กร

ในทัศนะของพนักงานบริษัท ควรมีการศึกษาระดับโครงสร้าง

การบริหารงานขององค์กร ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานในองค์กร เช่น ด้านสวัสดิการ

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในการทำากิจกรรม สร้างสรรค์ และส่งเสริมองค์กรด้านต่างๆ

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำางานของ

พนักงานบริษัทภายในองค์กร  
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

Work	Performance	Satisfaction	of	Teachers	in	Child	Development	Centers	Under	Local

Administration	Organizations	in	Chanthaburi	Province

ละไพร		โอวาททัศนีย์	  วิมล  เอมโอช   ปาหนัน  กนกวงศ์นุวัฒน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จำาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการ

วจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัจนัทบรุ ีปีการศกึษา 2555 จำานวน 369 คน 

โดยการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง การคำานวณตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่ และสุ่มแบบแบ่งชั้น จำานวน 10 อำาเภอ รวม 192 คน เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน และปัจจัยคำ้าจุน 9 ด้านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานทั้งด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีจำาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 

.05 โดยครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกกว่าครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ทั้งด้านปัจจัย 

จูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุน ส่วนครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน ที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยคำ้าจุน

คำาสำาคัญ	: ความพึงพอใจ   การปฏิบัติงาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
 The objectives of this study were to study and compare the work performance satisfaction of teachers in child 

development centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province. It 

has been classified by age, education levels, and work experience. The research population included 369 teachers who 

have been working in child centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi 

province in the academic year of 2012 was categorized by applying Taro Yamane’s formula and 192 teachers from 

10 districts by using stratified random sampling method. Tool used in this research was a questionnaire form aiming 

to find out levels of the work performance satisfaction of teachers in child development centers that are under the 

supervision of local administration organizations in Chanthaburi province and consisted of 5 motivation factors and 

9 hygiene factors. Statistical tools used to analyze data were percentage standard deviation, and the t-test.

 The research has found that 1) the overall satisfaction level of teachers who work in the child centers 

under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province were at a high level for both 

motivation factors and hygiene factors, 2) comparison results for satisfaction of teachers’ performance who work 

at child development centers that are under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi 

province and was classified by age, education levels, and work experience, and the results show that teachers who 

belonged to different age groups tend to have different work satisfaction level of statistical significance at .05. Those 

who were older than 30 years old tend to have better work satisfaction than those who were younger than 30 years 

old for both motivation factors and hygiene factors. For teachers who have different education backgrounds and 

work experience show no signitigant of difference for both motivation factors and hygiene factors.   

Keywords	:  Satisfaction   Work Performance   Child Development Centers
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บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

บัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของชาวไทย ว่ารัฐ 

จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการจัดทำาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ 

ย่อมมีสิทธิ จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติมาตรา 283 ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อม

มีอำานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำาบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระ 

ในการกำาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 

การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำานาจหน้าที่ 

ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำานึงถึงความสอดคล้องกับการ 

พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย และสอดคล้อง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนพระราชบญัญตักิำาหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำาบลมีอำานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำาเป็นต้องจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาเด็กเยาวชน

และประชาชนในท้องถ่ินให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ 

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐาน ตลอดจนสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(สุวรรณ  พิณตานนท์. 2556 : 2)

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนในสังกัดซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู ้ใกล้ชิดประชาชนใน 

ท้องถิ่นมากที่สุด และมีทรัพยากรทางการศึกษาเป็นจำานวนมาก 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดในฐานะที่มีการ 

ปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา และ 

เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังกำาหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 

มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตาม 

ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของท้องถิ่น โดย

ให้กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ     

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กจัดอยู่ในการศึกษานอกระบบโดยเน้นการศึกษาที่มีความ

ยืดหยุ่นในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา

ของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขสำาคญัของการ

สำาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

การจัดการศึกษานอกระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

อินเทอร์เน็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้การศึกษาเด็กอายุ

ระหว่าง 3-5 ป ีมีฐานะเป็นสถานศกึษา ซึ่งประกอบดว้ยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัด มัสยิด จากกรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมการ

พัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากสำานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปัจจบุนัเรยีกว่า ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2547 : 6) 

ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ปฐมวัยมีความมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ

และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ

ลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มตาม

ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อม 

ทีเ่ข้ารบัการศึกษา ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานต่อไป จากทีก่ล่าวมา 

ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถบรรลุผลสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กได้เลย ถ้าขาดครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ  

ซ่ึงครูผู้ดูแลเด็กน้ันถือว่าเป็นผู้มีบทบาทและความสำาคัญอย่างยิ่ง 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงที่เด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากร

กลุ ่มนี้มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กมากที่สุด จึงควรที่จะได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่าง

สมำ่าเสมอ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2544 : 14)  

 จากแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าว 

ข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนัก 

และเห็นความสำาคัญของครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการพัฒนา 

การศึกษาของเด็กปฐมวัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ 

จงึไดศ้กึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููด้แูลเดก็ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  
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โดยได้นำาแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กใน 14 ด้าน 

(Herzberg. 1968 : 46) นำามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

ในครั้งนี้ เพื่อนำาผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและเพื่อ 

ประกอบการวางแผนและเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับครู 

ผู้ดูแลเด็กได้มีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กเล็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี

 2. เพือ่เปรียบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครู

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจงัหวดัจนัทบรีุ จำาแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ครผููด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุที่ต่างกัน มีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 2. ครผูู้ดแูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 3. ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 

ที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ทีจ่ะศกึษาและเปรยีบเทยีบความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ครั้งนี้ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ	1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีท่ีมีอายุที่ต่างกัน    

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 2. ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีท่ีมีระดับการศึกษา

ท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 3. ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีท่ีมีประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก      

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพประกอบ  1 

              
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็น 3 ด้าน 

1.  อายุ  

1.1 อายุน้อยกว่า 30 ปี  
1.2 มากกว่า30 ปีขึ้นไป  

2. ระดับการศึกษา  

2.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี                  

2.2 ปริญญาตรี และสูงกว่า 

      ปริญญาตรี           

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

3.1 น้อยกว่า 5 ปี 

3.2 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดทฤษฎี   

2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) จําแนกเป็น   

2 ด้าน 

1.  ด้านปัจจัยจูงใจ  

1.1 ความสําเร็จจากการทํางาน     

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 

1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

1.4 ความรับผิดชอบ 

1.5 ความก้าวหน้าในงาน 

 2.  ด้านปัจจัยค้ําจุน  

2.1 เงินเดือน  

2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  

2.4 สถานะทางอาชีพ 

2.5 นโยบายและการบริหาร 

2.6 สภาพการทํางาน 

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว 

2.8 ความม่ันคงในการทํางาน 

2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี  

ปีการศึกษา 2555 จำานวน 369 คน

 2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก ่ ครผููด้แูลเดก็ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

ปีการศึกษา 2555 โดยได้มาจากการคำานวณตามสูตรของยามาเน่ 

(Yamane. 1973 : 729) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 192  คน

 ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตัวแปรต้น แบ่งเป็นดังนี้ 

  1.1 อายุ

    1.1.1 น้อยกว่า 30 ปี

    1.1.2 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

  1.2 ระดับการศึกษา 

    1.2.1 ตำ่ากว่าปริญญาตรี

    1.2.2 ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

  1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

    1.3.1 น้อยกว่า 5 ปี

    1.3.2 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ตามแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัยของ 

เฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1968 : 46) ใน 14 ด้าน แบ่งเป็นดังนี้  

  2.1 ด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย

    2.1.1 ความสำาเร็จจากการทำางาน 

    2.2.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 

    2.2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      

    2.2.4 ความรับผิดชอบ

    2.2.5 ความก้าวหน้าในงาน

  2.2 ด้านปัจจัยคำ้าจุน ประกอบด้วย

    2.2.1 เงินเดือน

    2.2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า

    2.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ บั งคับบัญชาและ 

ผู้ร่วมงาน

    2.2.4 สถานะทางอาชีพ

    2.2.5 นโยบายและการบริหาร

    2.2.6 สภาพการทำางาน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	 การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  

ปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กทั้ง 10 อำาเภอ มีจำานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 121 แห่ง และ

มีจำานวนครูผู้ดูแลเด็ก จำานวนทั้งสิ้น 369 คน

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ครผููด้แูลเดก็ในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  

ปีการศึกษา 2555 จำานวน 369 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการ

คำานวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 729) ได้ 

ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 192 คน โดยใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จำาแนกตามอำาเภอ 

 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ไดแ้ก ่ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

จันทบุรี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่	1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน

 ตอนที่	2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จำานวน 14 ด้าน ลักษณะ

แบบสอบถามเปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ

ลเิคอรท์ (Likert. 1967 : 247) กำาหนดเปน็คา่คะแนนความพงึพอใจ   

โดยให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 5 ระดับดังน้ี 5 หมายถึง มีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานมาก 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย 1  

หมายถึง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

 การแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ 

โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของจุดตัด (Likert. 1967 : 247) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานน้อย
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 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ	 และหาคุณภาพของ	

เครื่องมือ

 ในการสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

ในการปฏบิตังิานตามแนวคดิ ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อนำามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม

 2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาด้านปัจจัยที่

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 3. นำาเสนอแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ

จำานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

และความเหมาะสมของภาษาคำาถาม เลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนี 

ระหว่าง 0.90 - 1.00 ได้จำานวน 71 ข้อ

 4. ปรับปรงุแบบสอบถามตามทีผู่ท้รงคณุวฒุเิสนอแนะแลว้

เสนอประธานและกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์นำาแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 30 คน ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างโดยหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97

 5. นำาแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นแล้วพิมพ์เป็น 

ฉบบัสมบรูณ ์แลว้นำาไปใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ผู้วิจัยขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำาไพพรรณีถึงผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

  2. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจำานวน 192 ฉบับ 

คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง 

รายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแต่ละฉบับ

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยการแจกแจงความถ่ีและแสดงค่า

ร้อยละ

  3. การวิเคราะห์หาค่าระดับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ด้านปัจจัยจูงใจและด้าน

ปัจจัยคำ้าจุน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้

 1. ครผููด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก ดา้นปจัจยัสว่นบคุคล 

พบว่า มีอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 65.10 และอายุน้อยกว่า 30 ปี 

ร้อยละ 34.90 ระดับการศึกษาระดับต่ำากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

73.96  ระดบัปรญิญาตรแีละสูงกวา่ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 26.04  

และประสบการณใ์นการปฏบิตังิานมปีระสบการณใ์นการปฏบิตังิาน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.98 น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 38.02

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี จำาแนกตามด้านปัจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก 

มากไปน้อยคือ ความสำาเร็จจากการทำางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ ตามลำาดับ มีเพียงด้าน 

ความก้าวหน้าในงานที่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน ด้านความสำาเร็จจากการทำางาน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

สามลำาดับแรก ได้แก่ รู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมาย มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และพอใจในความสำาเร็จของผลงานที่ได้ปฏิบัติ 

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื พบวา่ ครผููด้แูลเดก็มคีวามพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลำาดับแรก ได้แก่ 

เพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนในผลงานที่ได้กระทำาจนสำาเร็จ 

การเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในความสำาเร็จของงานในหน่วยงาน 

ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำาคัญของงาน

ที่ปฏิบัติอยู่  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

สามลำาดบัแรก ไดแ้ก ่งานทีป่ฏบิตัเิปน็งานทีไ่ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ 

ในการทำางานอย่างเต็มที่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมหรือชุมชนและงานที่ปฏิบัติมีขอบเขต 

และรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ พบว่า 
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ครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย สามลำาดับแรก ได้แก่ พอใจและมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานมีความชัดเจนในการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีทำามีความเหมาะสม 

ต่อความรับผิดชอบของท่าน ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า 

ครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย สามลำาดับแรก ได้แก่ งานที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นทำาให้ท่าน 

มีประสบการณ์และความชำานาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ได้รับ

การส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม ดูงาน หรือสัมมนาเพื่อพัฒนา

ทักษะการทำางาน และมีโอกาสได้เลื่อนตำาแหน่งตามความสามารถ

ที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี จำาแนกตามด้านปัจจัยคำ้าจุน เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อยคือ สถานะ ทางอาชีพ วิธีปกครองบังคับบัญชา 

ความเป็นอยู ่ส่วนตัว นโยบายและการบริการ ความมั่นคงใน

การทำางาน ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

สภาพการทำางาน เงินเดือน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า    

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็กมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรยีงลำาดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยสามลำาดบัแรก  

ได้แก่  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ   

และเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ด้าน

โอกาสทีจ่ะได้รบัความก้าวหน้า พบว่า ครผููด้แูลเดก็มคีวามพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

โดยเรยีงลำาดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย สามลำาดบัแรก ได้แก่ การ

ปฏบิตังิานในตำาแหน่งงานมโีอกาสก้าวหน้าทดัเทยีมกบัตำาแหน่งอืน่ 

ในหน่วยงาน ได้รับโอกาสให้เข้าอบรม หรือศึกษาต่อเพื่อความ

ก้าวหน้า ได้รับโอกาสในการปรับเงินเดือนให้สูงข้ึนอย่างเหมาะสม 

ด้านความสมัพันธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน พบว่า ครผููด้แูลเดก็ 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

สามลำาดับแรก ได้แก่ สามารถปรึกษาผู้ร่วมงานเพื่อแก้ปัญหา 

ในการทำางานได้ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและเป็นกันเองกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ สนับสนุน 

เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป ็นอย่างดี ด ้านสถานะอาชีพ พบว่า 

ครูผู ้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย สามลำาดับแรก ได้แก่ การเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ทำาให้ 

บุคคลทั่วไปในสังคมรู้สึกชื่นชมต่อท่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วม

รักษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได ้

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรยีงลำาดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยสามลำาดบัแรก 

ได้แก่ หน่วยงานมีการกำาหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน วิธีการ 

บริหารงานของผู้บังคับบัญชาสอดคล้องกับนโยบายที่ตั้งไว้ และ 

ผู ้บังคับบัญชามีการกระจายอำานาจในการปฏิบัติงานแก่ผู ้ใต้ 

บังคับบัญชา และผู ้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านสภาพ 

การทำางาน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำาดับ 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย สามลำาดบัแรก ได้แก่ สามารถปฏบิตังิาน 

ได้ทันเวลาและมีคุณภาพ มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 

มีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน

ความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

โดยเรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามลำาดับแรก ได้แก่  

ตนเองและครอบครัวมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ ครอบครัวให้การ

สนับสนุนในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งเวลาการทำางานได้อย่าง

เหมาะสม ด้านความมั่นคงในการทำางาน พบว่า ครูผู ้ดูแลเด็ก 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

สามลำาดับแรก ได้แก่ การเดินทางไปทำางานมีความปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมในหน่วยงานมีความเหมาะสมและเอื้ออำานวยต่อ 

การทำางาน และหน่วยงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้าน

วิธีปกครองบังคับบัญชา พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย 

เรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามลำาดับแรก ได้แก ่

ผู้บงัคับบญัชาไม่ก้าวก่ายเรือ่งส่วนตวัทีไ่ม่เกีย่วกบังาน ผู้บงัคบับญัชา

รบัฟังปัญหาและแก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอของเสยีงส่วนใหญ่ และ

ผู้บังคับบัญชาให้ความยุติธรรมและเสมอภาคในการทำางาน  

 4. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จำาแนกตามอายุ ระดับ 

การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อ 

การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 

มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มากกกว่าครูผู ้ดูแลเด็กท่ีม ี

อายุน้อยกว่า 30 ปี ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุน อย่าง
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มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับการศึกษา

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุน 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน

อภิปรายผล
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นสำาคัญซ่ึงควร 

นำามาอภิปราย ดังต่อไปนี้

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านปัจจัยจูงใจ เม่ือพิจารณารายด้านโดยรวม 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในงานที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นพนักงานอัตราจ้างซึ่งต่อสัญญา

การปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายปี  

จึงทำาให้ครูผู้ดูแลเด็กรู้สึกไม่มั่นใจในสถานภาพการปฏิบัติงาน และ

ความก้าวหน้าในตำาแหน่งของตน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ปรียานุช  ทองสุข (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี ที่พบว่า  

ด้านความสำาเร็จในการทำางานมีปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แตค่วามกา้วหนา้ในงานมปีจัจยัจงูใจทีม่ผีล 

ต่อการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านปัจจัยคำ้าจุน เม่ือพิจารณารายด้านโดยรวม 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู ่ในระดับระดับมาก 

แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในรายข้อ เงินเดือน มีความ

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก

ค่าครองชพีในปัจจบุนัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ แต่ครยูงัได้รบัเงนิเดอืนเท่า

เดิม และด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีเพียง 

2 รายข้อ ที่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลางคอื การได้รบัโอกาสให้ปรบัเปลีย่นตำาแหน่งงานใหม่ๆ 

และการได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาในการสอบเลื่อนตำาแหน่ง

ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม  คำาศรี (2547 : 79) 

ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด

สำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ัง 9 ด้าน เรียงตาม

ลำาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสำาเร็จในงาน  

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน       

และผูบ้งัคบับญัชา ด้านสภาพของการทำางาน ส่วนด้านเงนิเดอืนนัน้

ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

 3. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี จำาแนกตามปัจจัยส่วน 

บุคคล ด้านอายุ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทั้งด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ

ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เข้าใจบทบาทหน้าที่การทำางาน มีประสบการณ์

และความชำานาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เห็นความสำาเร็จ 

จากการทำางานและความม่ันคงมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับผล 

การวิจัยของ ภาวิตา  พรมสีดา  (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 

ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา จำาแนกตามอาย ุพบว่า แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด ้านระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ 

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 

ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยคำ้าจุน ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็ก 

ทีม่รีะดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทำางานต่างกนั มหีน้าที่ 

ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาให้กับเด็กเล็กเหมือนกัน จึง

ทำาให้ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ ประพันธ์  ทองสีดำา (2547 : 104) ได้ศึกษาปัจจัย 

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพึงพอใจต่อการ

ปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของปัญญา  

นามธรรม (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

ครูอัตราจ้างในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 

ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัย

คำ้าจุนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

Development	of	Learning	Management	Activity	Package	Through	Constructivist	Approach	on	

Learning	Area	of	Occupations	and	Technology	for	Matthayomsuksa	II	Students

สกุณา		อัศจรรย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลังการใช้ชุด 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 กับเกณฑ์ที่กำาหนด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สำานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การเตรียม ประกอบ 

จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม  จำานวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบ

ปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 ขอ้ และตอนที ่2 เปน็แบบวดัทกัษะกระบวนการทำางาน  ใชเ้วลาในการทดลองใชช้ดุการจดักจิกรรม  

เปน็เวลา 20 ชัว่โมง วเิคราะหข้์อมลูโดยใชก้ารหาคา่เฉลีย่ คา่เฉลีย่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test One Sample 

Test)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชดุการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีสำาหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.47/82.12 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการงานอาชพีและเทคโนโลย ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 หลงัการใชช้ดุการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ	: ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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Abstract
 The purposes of this research were to construct and to compare between learning achievement after 

using Learning Management Activity Package through Constructivist Approach on Learning area of Occupations and 

Technology for Matthayomsuksa II students and Spectification Criteria. The sample of this research were 25 

Matthayomsuksa II students of WatKhunsong school under ChanthaBuri Primary Educational Service Area office 1 

in the first semester of academic year 2013. The research instruments composed of Learning Management Activity 

Package through Constructivist on the topic “Preparation, mixing, decorating and serving beverage”, Learning 

achievement Test having 2 parts, part I was 30 items of multiple choices test and part II was working process skill 

test. The package was implemented for 20 hours. Mean, Percentage mean, standard deviation, and t – test dependent 

with single group were used for data analyzing.

 The research findings were as follows:

 1. Learning Management Activity Package through Constructivist on the topic “Preparation, cooking, decorating 

and serving beverage” was evaluated at 90.47/82.12 efficiency as the standard criteria 80/80

 2. The Matthayomsuksa II students’ learning achievement after learning by implementing Learning 

Management Activity Package through Constructivist Approach on Learning area of Occupations and Technology was 

higher than the specified value with statistical significance level of 0.05

Keywords	:  Learning Management Activity Package/Constructivist/Learning Area of Occupations and Technology
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บทนำา
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดสาระและมาตรฐาน 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในสาระที่ 1 มาตรฐาน ง 1.1 ซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้กำาหนด

ตัวชี้วัดในสาระที่ 1 คือ ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ 

เพื่อพัฒนาการทำางาน ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ในการทำางาน ง 1.1 ม.2/3 มจีติสำานกึในการทำางานและใชท้รพัยากร

ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และกำาหนดตัวชี้วัดใน

สาระที ่4 คอื ง 4.1 ม.2/1 อธบิายการเสรมิสรา้งประสบการณอ์าชพี 

ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ง 4.1 ม.2/3 มีทักษะ 

พื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ แต่จาก

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

การงานอาชีพและเทคโนโลยีมานานของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังขาดทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นในการประกอบ

อาชีพ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทำางาน ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนขาด

ทักษะในการทำางานอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน 

ของครูที่ไม่น่าสนใจ ขาดสื่อการเรียนรู้ ครูใช้วิธีการสอนยึดครูเป็น

ศนูยก์ลางทำาใหป้ฏกิริยิาสมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีนในหอ้งเรยีน

มลีกัษณะเปน็ทางเดยีว นอกจากนีป้ฏกิริยิาสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน

กบัสภาพแวดลอ้มและสือ่การเรยีนรูไ้มค่อ่ยเหมาะในการปฏิบตังิาน 

ทำาให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทำางาน และจากการที่ผู้วิจัย

ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนอื่นๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง 

ก็พบว่า โรงเรียนอื่นๆ ก็ประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

เช่นเดียวกัน หากครูไม่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะส่งผลเสีย

ตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและสง่ผลเสยีตอ่การประกอบอาชีพของ

นกัเรยีนในอนาคต ดงันัน้จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุ

แก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งแนวคิด

ของทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตท์ีม่ลีกัษณะการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนสามารถ

เรียนรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ กัน ซึ่ง

ตอ้งอาศยัประสบการณเ์ดมิเนน้การเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

กำาหนดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้นักเรียนได้เผชิญจะทำาให้เกิด

ความขัดแย้งทางปัญญา เพื่อให้นักเรียนได้พยายามคิดหรือกระทำา

อยา่งไตร่ตรอง จนสามารถนำาไปสูก่ารสรา้งโครงสรา้งใหมท่างปญัญา 

สร้างความรู้ใหม่ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาของตนได้ 

ซึ่งความรู้ใหม่ที่ได้สามารถเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมที่นักเรียน

มีอยู่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย เป็นความรู้ที่สร้างด้วย

ตนเอง สอดคล้องกับวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2541, อ้างถึงในสุมาลี  

ชยัเจริญ, 2551, หนา้ 102) กลา่ววา่ทฤษฎกีารเรยีนรู ้คอนสตรคัตวิสิต ์

เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือกระทำา หรือปฏิบัติ

ผ่านกระบวนการคิด ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคน และความรู้ต่างๆ จะ

ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาใหม่ 

ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิม

มาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนเอง ผู้วิจัยสนใจที่จะ

นำาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดเป็นชุดกิจกรรมซ่ึง ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ (2523:118 อ้างถึงในสุคนธ์ สินธพานนท์, 

2553, หน้า 15) ได้แบ่งประเภทของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ออกเป็น 4 ประเภท คือ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการ

บรรยาย ชดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่ ชดุการจดักจิกรรม

การเรียนรู้รายบุคคล และชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล ซึ่ง

ชดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ะชว่ยกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 

เนื่องจากเป็นชุดส่ือประสมมีกิจกรรม และส่ือที่จะเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน จึงทำาให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา 

บทเรียนมากขึ้น ช่วยให้ครูถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ 

รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(ภาคินี บุณยรัตพันธุ์, 2552, หน้า 2) สอดคล้องกับ เพียงเพ็ชร 

คมขำา (2552, หน้า 96) ที่ได้สร้างชุดการสอนนาฏศิลป์ไทยเพื่อ 

เสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์โดยเนน้ทกัษะปฏบิตั ิสำาหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยชุดการสอน 

สูงกว่าก่อนเรียนและกาญจนา สีลาไหม (2554, หน้า 69-70) 

ได้สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งงานประดษิฐผ์ลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ สำาหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ดังนั้นเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทำางาน ผู้วิจัยจึงได้

พฒันาชดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น เพราะเม่ือนำาแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต์มาออกแบบชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำาหนด

ให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทำาให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางปัญญา เพื่อให้นักเรียนได้พยายามคิดหรือกระทำาอย่าง 

มีเหตุผล จนสามารถนำาไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

สร้างความรู้ใหม่ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้ ซึ่งความรู้

ใหมท่ีไ่ดส้ามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณเ์ดมิของนกัเรยีนเกดิเปน็ 

การเรียนรู้ที่มีความหมาย เป็นความรู้ที่นักเรียนสร้างด้วยตนเอง 

จะเป็นความรู้ที่คงทน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557   75

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีหลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 กบัเกณฑท์ีก่ำาหนด

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 2 ห้อง

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่

2/2 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 1 ห้องเรียน  

จำานวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนวัดขุนซ่อง สนับสนุน 

การวิจัยเรื่องนี้

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การใช้ชุด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. การสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการเตรียม ประกอบ จัด 

ตกแต่งและบริการเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อใช้ในการทดลอง จำานวน 

10 ชุด ดังนี้

 ชุดที่ 1  เรือ่งปฐมนเิทศนกัเรยีนเกีย่วกบัการเรยีนเครือ่งดืม่

สมุนไพร  

 ชุดที่ 2  เรื่องความหมายและประโยชน์ของสมุนไพร และ 

พืชสมุนไพร

 ชุดที่ 3  เรื่องความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่ม

สมุนไพร 

 ชุดที่ 4  เรื่องวิธีการเตรียมประกอบเครื่องดื่มสมุนไพร

 ชุดที่ 5  เรื่องการประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพร

ประเภทผัก

 ชุดที่ 6  เรื่องการฝึกปฏิบัติประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่ม

สมุนไพรประเภทผัก

 ชุดที่ 7  เรื่องการประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพร

ประเภทผลไม้

 ชุดที่ 8  เรื่องการฝึกปฏิบัติประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่ม

สมุนไพรประเภทผลไม้

 ชุดที่ 9  เรื่องการขายและการบริการเครื่องดื่มสมุนไพร

 ชุดที่ 10 เรื่องการวิเคราะห์งานบริการและงานจัดจำาหน่าย

เครื่องดื่มสมุนไพร

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็น 

แบบทดสอบที่มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบวัด

ทักษะกระบวนการทำางาน 

สถิติและการวิเคราะห์	
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี หลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ แต่ละชุดโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ

 2. วเิคราะหค์ะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนการงานอาชพี

และเทคโนโลยทีัง้ตอนที ่1 และตอนที ่2 โดยการหาคา่เฉลีย่ คา่เฉลีย่

ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีกับเกณฑ์ที่กำาหนดโดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test One Sample Test)

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยตามลำาดับ ดังนี้  

 1. ผลการประเมินชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากคะแนน

วัดผลประเมินผลของนักเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 จากตารางที ่1 ปรากฏวา่ผลการประเมนิชดุการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.47         

 เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดปรากฏว่าชุดที่ 8 ชุดที่ 1 ชุดที่ 3 

ชุดที่ 4 ชุดที่ 6 ชุดที่ 9 ชุดที่ 7 ชุดที่ 10 ชุดที่ 2 และชุดที่ 5 

ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.71, 92.31, 91.04, 90.86, 90.33, 90.07, 

90.03, 89.69, 88.85 และ 88.76 ตามลำาดับ จะเห็นว่าชุดที่ 8 เรื่อง  

การฝึกปฏิบัติประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผลไม้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด และชุดที่ 5 เรื่อง  การเตรียม ประกอบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฎ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

76   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

จัดตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผัก ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ตำ่าสุด                                                                                                                          

 2. ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใช้ชุดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรม 

 

 เม่ือพิจารณาเปนรายชุดปรากฏวา ชุดที่8 ชุดที่1 ชุดที่3 ชุดที่4 ชุดที่6 ชุดที่9 ชุดที่7 ชุดที่10 ชุดที่2 และชุดที่5  
ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ92.71, 92.31, 91.04, 90.86, 90.33, 90.07, 90.03, 89.69, 88.85, และ88.76 ตามลําดับจะ
เห็นวาชุดที่ 8 เรื่อง  การฝกปฏิบัติประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผลไม คะแนนเฉล่ียรอยละสูงสุด และ
ชุดที่ 5 เรื่อง  การเตรียม ประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผัก ไดคะแนนเฉล่ียรอยละต่ําสุด                                                                                          

 2. ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

 

การทดสอบ 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 

( x ) 

คะแนน
รอยละ 

 

ผลการประเมินหลังการใชชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต 

 

66 54.20 82.12 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังการใชชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนรอยละ 82.12 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่กําหนด 

 

การทดสอบ จํานวน
นักเรียน

(n) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย 

( x ) 

คะแนน
รอยละ 

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

t 

 

หลังการจัดการเรียนรู 25 66 54.20 82.12 4.03 

1.7370* 

เกณฑที่กําหนด - 66 52.8 80.00 -  

t (.05,24)  =  1.711 

 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต แตละชุดโดยการหาคาเฉล่ีย รอยละ 
2. วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดย 

การหาคาเฉล่ีย คาเฉล่ียรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับเกณฑที่กําหนดโดยใช 

การทดสอบคาที (t-test One Sample Test) 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี   
1. ผลการประเมินชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดจากคะแนนวัดผลประเมินผลของนักเรียนในแตละ
ชุดกิจกรรม ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตละชุด ระหวางเรียน 

 

ชุดที่ ชื่อชุด คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

รอยละ 

ผลการ
ประเมิน 

1 ชุดปฐมนิเทศนักเรียนเก่ียวกับการเรียนเครื่องดื่ม
สมุนไพร 

13 12 92.31 ผาน 

2 ชุดความหมายและประโยชนของสมุนไพร และพืช
สมุนไพร 

28 24.88 88.85 ผาน 

3 ชุดความหมายและประโยชนของเครื่องดื่มสมุนไพร 25 22.76 91.04 ผาน 

4 ชุดวิธีการเตรียมประกอบเครื่องดื่มสมุนไพร 28 25.44 90.86 ผาน 

5 ชุดการประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพร
ประเภทผัก 

58 51.48 88.76 ผาน 

6 ชุดการฝกปฏิบัติประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่ม
สมุนไพรประเภทผัก 

55 49.68 90.33 ผาน 

7 ชุดการประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพร
ประเภทผลไม 

59 53.12 90.03 ผาน 

8 ชุดการฝกปฏิบัติประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่ม
สมุนไพรประเภทผลไม 

56 51.92 92.71 ผาน 

9 ชุดการขายและการบริการเครื่องดื่มสมุนไพร 58 52.24 90.07 ผาน 

10 ชุดการวิเคราะหงานบริการและงานจัดจําหนาย
เครื่องดื่มสมุนไพร 

26 23.32 89.69 ผาน 

เฉล่ียรวม 40.6 36.68 90.47 ผาน 
  
 จากตารางที่ 1 ปรากฏวาผลการประเมินชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกลุม สาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 90.47          

ตารางที่	1 ผลการประเมนิชดุการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละชุด ระหว่างเรียน

ตารางที่	2 ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 82.12

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับ 

การสอนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ที่กำาหนด ดังแสดง

ในตารางที่ 3

 จากตารางที ่3 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการงานอาชพี

และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับ 

การสอนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ ได้คะแนนเฉล่ีย 54.20 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 

82.12 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

 เม่ือพิจารณาเปนรายชุดปรากฏวา ชุดที่8 ชุดที่1 ชุดที่3 ชุดที่4 ชุดที่6 ชุดที่9 ชุดที่7 ชุดที่10 ชุดที่2 และชุดที่5  
ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ92.71, 92.31, 91.04, 90.86, 90.33, 90.07, 90.03, 89.69, 88.85, และ88.76 ตามลําดับจะ
เห็นวาชุดที่ 8 เรื่อง  การฝกปฏิบัติประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผลไม คะแนนเฉล่ียรอยละสูงสุด และ
ชุดที่ 5 เรื่อง  การเตรียม ประกอบ จัดตกแตง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผัก ไดคะแนนเฉล่ียรอยละต่ําสุด                                                                                          

 2. ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินทางการเรียนหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

 

การทดสอบ 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 

( x ) 

คะแนน
รอยละ 

 

ผลการประเมินหลังการใชชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต 

 

66 54.20 82.12 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังการใชชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนรอยละ 82.12 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับเกณฑที่กําหนด 

 

การทดสอบ จํานวน
นักเรียน

(n) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย 

( x ) 

คะแนน
รอยละ 

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

t 

 

หลังการจัดการเรียนรู 25 66 54.20 82.12 4.03 

1.7370* 

เกณฑที่กําหนด - 66 52.8 80.00 -  

t (.05,24)  =  1.711 

ตารางที่	 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน

โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ที่กำาหนด

สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย 

 1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

90.47/82.12 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยสามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ชุ ดการจั ด กิจกรรมการ เรี ยนรู้ ต ามแนวทฤษฎี  

คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

90.47/82.12 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งแสดงว่า 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นชุดการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ 

ตามหลกัเกณฑก์ารสรา้งชดุการสอน มกีารศกึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร 

แนวการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ เครื่องดื่มสมุนไพร ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลจากสภาพจริง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการคัดเลือก

เนื้อหาที่นำามาให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับวัย และความ

สนใจของนักเรียน เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีหลักการสำาคัญว่า ในการเรียนรู้นักเรียน

จะต้องเป็นผู้กระทำา (active) และสร้างความรู้ เพื่อให้นักเรียน

ประสบผลสำาเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีดังนั้นชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์จึงมีการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนในทุกชุดกิจกรรมคือ (1) การกำาหนด

สถานการณ์ปัญหา (2) การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน (3) การจัดตั้งฐานการช่วยเหลือ (4) การโค้ช และ (5) 

การร่วมมือกันแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับปัญญา สังข์ภิรมย์, สุคนธ์ 

สินธพานนท์ (2550 หน้า 83) ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกระบวนการ เป็นขั้นตอน โดยนักเรียน 
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เป็นผู้คิดวางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ครู

เป็นผู้ที่ให้คำาแนะนำานักเรียนมีการปฏิบัติฝึกทักษะ สามารถปฏิบัติ

ตามขั้นตอนได้และนักเรียนสามารถนำาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์

ต่างๆ เป็นวิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ (Teaching Process) 

สอดคล้องกับสุมาลี  ชัยเจริญ (2551, หน้า 102-103) ที่กล่าวว่า

ครมูหีนา้ทีจ่ดัการใหน้กัเรยีนไดป้รบัขยายโครงสรา้งทางปญัญาของ

ตนเอง ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในทำาให้เกิด

กิจกรรมการไตร่ตรองบนพื้นฐานของประสบการณ์และโครงสร้าง

ทางปัญญาที่มีอยู่เดิมภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้รับการ 

กระตุ้นทำาให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาคือทำาให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นจึงมีประสิทธิภาพ

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 หลงัใชช้ดุการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากจัดการเรียน 

การสอนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์นั้น ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามชุดการจัด

กจิกรรมการเรียนรู ้จำานวน 10 ชดุคอื ชดุที ่1 เรือ่งปฐมนเิทศนกัเรยีน

เกีย่วกบัการเรยีนเครือ่งดืม่สมนุไพร โดยมรีายละเอยีดของขอบขา่ย

เนื้อหาเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นแนวทางในการเรียนรู้เริ่มต้น

ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 10 มีความชัดเจนของ 

ขั้นตอนและวิธีการเรียนที่จัดตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ 

มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วจัดการสอนซึ่ง 

ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 5 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 การกำาหนดสถานการณ์ปัญหา ครูแจกสถานการณ์ปัญหา

ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ศกึษาสถานการณป์ญัหา แลว้วเิคราะหป์ญัหา

ว่ามีปัญหาคืออะไร และนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร นักเรียน 

มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ มีวิธีการอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2 การจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซ่ึงครูได้ 

จัดเตรียมป้ายนิเทศ และสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เอกสารตำารา 

ที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือพจนานุกรม หนังสือเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและ

เครื่องดื่มสมุนไพร บัญชีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัสดุ

อปุกรณท์ีใ่ชไ้ว ้เพ่ือใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ไดเ้ลอืกเข้าไปศกึษาคน้ควา้

หาคำาตอบ ขั้นที่ 3 การจัดตั้งฐานการช่วยเหลือ ครูจัดตั้งฐานการ 

ช่วยเหลือไว้ในห้องเรียนโดยเชิญผู้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะ 

เรือ่งทีเ่รยีนหรอืบคุคลทีเ่คยมปีระสบการณเ์รือ่งทีเ่รยีนมาแลว้มาให ้

ความรู้แก่นักเรียนที่ฐานการช่วยเหลือ ขั้นที่ 4 การโค้ช ครูคอย 

ช่วยแนะนำา กระตุ้น และตรวจสอบคำาตอบของนักเรียนให้ถูกต้อง 

ขั้นที่ 5 การร่วมมือกันแก้ปัญหา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน 

แกป้ญัหา ชว่ยกนัศกึษาขอ้มลูจากใบความรูแ้ละแหลง่การเรยีนรูใ้น

หอ้งเรยีนและขอความช่วยเหลือจากฐานการช่วยเหลือ แล้วนำาเสนอ

หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การแกป้ญัหาจากสถานการณป์ญัหาโดยนกัเรยีนกลุ่มอืน่ๆ สามารถ

ร่วมอภิปรายและเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ และนักเรียน

แต่ละกลุ่มสามารถปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สมบูรณ์แล้วจัดแสดง 

ผลงาน แล้วจึงร่วมกันสรุป ดังนั้นการนำาแนวคิดของทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์มากำาหนดรูปแบบจึงสอดคล้องตามที่ไพจิตร 

สดวกการ (2543, อา้งถงึในสมุาล ีชยัเจรญิ, 2551, หนา้ 103) กลา่ว 

คือเป็นไปในแบบที่ให้นักเรียนร่วมมือกันแก้ปัญหาทำาให้เกิดการ

สรา้งความรู ้(Collaborative Problem Solving) กระบวนการเรยีน 

การสอน จึงเริ่มต้นที่ปัญหาก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 

(Cognitive Conflict) ซึ่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญา 

ที่มีอยู่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เหมือนปัญหาที่เคยแก้มาแล้ว 

ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การสร้างโครงสร้างใหม่ทาง

ปญัญา” (Cognitive Restructuring) โดยการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีน 

ไดถ้กปญัหาซกัคา้น จนกระทัง่หาเหตผุล หรอืหลกัฐานในเชงิประจกัษ์

มาขจัดความขัดแย้งทางปัญญาภายในตนเองและระหว่างบุคคลได้ 

จึงเป็นชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือ

กระทำาการสร้างความรู้ตามหลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของนักเรียนเรียน เชื่อว่า การเรียนรู้ หรือ

การสรา้งความรู ้เปน็กระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในของนกัเรยีนโดยที่

นักเรียนสร้างขึ้นเอง (Construct) ความรู้ โดยการนำาประสบการณ์

หรอืส่ิงทีพ่บเหน็ในส่ิงแวดล้อมหรอืขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บั มาเชือ่มโยงกบั

ความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียูแ่ลว้มาสรา้งเปน็ความเขา้ใจของตนเองหรอื

เรยีกวา่โครงสรา้งทางปญัญา (Cognitive structure) หรอืทีเ่รยีกวา่ 

สกีมา (Schema) สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 68) 

ที่กล่าวว่าการสอนแบบปฏิบัติการช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการนำาไปใช ้ทำาใหก้ารเรยีน

การสอนสมบูรณ์ เพราะเป็นการคิดที่ผสมผสานกันระหว่างเรียน

ทฤษฎ ีและปฏบิตั ิทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนจากเนือ้หาวชิาและลงมอืปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง ว่าสิ่งที่เรียนนั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร และในบาง

กรณกีจ็ะแกป้ญัหาดว้ยตนเองพรอ้มกนัไป เปน็การใหป้ระสบการณ์

แกน่กัเรยีน การสอนแบบนีม้จีดุเนน้เพือ่ใหน้กัเรยีนประสบผลสำาเรจ็

ในการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนั้นเมื่อนำาชุดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงทำาให้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ ชดุที ่8 เรือ่ง การฝึกปฏบิตัปิระกอบ 

จัดตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพรประเภทผลไม้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

สูงสุด เนื่องจากเป็นชุดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนเลือกทำาเครื่องดื่ม

สมุนไพรที่นักเรียนสนใจตามจินตนาการ มีอิสระในการนำาวัสดุ

ที่นักเรียนต้องการมาลงมือทำาอย่างอิสระ เช่น นำ้าตะไคร้ผสมนำ้า

มะพร้าว นำ้าแตงโมผสมแอบเปิ้ล เป็นต้น สังเกตพบว่านักเรียน 

มีความตั้งใจและมีความสุข นำาเครื่องดื่มท่ีได้แบ่งปันกันทดลองชิม 

มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน จึงทำาให้คะแนนประเมินสูง 

สำาหรับชุดที่ 5 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง เครื่องดื่ม

สมุนไพรประเภทผัก ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละตำ่าสุดอาจมีสาเหตุ 

มาจากนักเรียนไม่ชอบรับประทานผักหรือนักเรียนไม่มีอิสระ 

ในการเลอืกประกอบเครือ่งดืม่ เพราะเป็นชดุการเริม่ต้นฝึกประกอบ 

เครื่องดื่มของนักเรียนท่ีครูได้จัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียนฝึก จึงทำาให้คะแนนวัดผลประเมินผลของนักเรียนในชุดน้ี

มีผลตำ่ากว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดอื่นๆ ดังน้ันครูผู้สอน

ควรให้อิสระเลือกทำากิจกรรมการเรียนตามความชอบ ความสนใจ

ของนักเรียน 

 2. การใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำาให้

นักเรียนบางคนตื่นตัวกระตือรือร้นมากไปจนขาดระเบียบ ดังนั้น 

ครูผู้ สอนจะต้องควบคุมวินัยชั้น เรียนให้ดีฝึกให้ นักเรียนมี 

ระเบียบวินัย อาจแก้ไขโดยสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเรียน เพื่อ 

มิให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน

 3. การใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์นี้ทุกขั้นตอนของการทำากิจกรรมนักเรียนต้อง

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ดังนั้นครูควรกำาหนดเวลาทำากิจกรรมแต่ละ 

ขั้นตอนให้กระชับ หากเวลาของการทำากิจกรรมขั้นตอนใด 

ขัน้ตอนหนึง่เกนิเวลากอ็าจทำาใหเ้วลาเรยีนไมพ่อกระทบกบัการเรยีน

ในชั่วโมงต่อไปได้ 

 4. การใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการ

เครื่องดื่มสมุนไพรมีความจำาเป็นต้องใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

และสือ่ทีเ่ปน็วสัดอุปุกรณห์ลายชนดิ ดงันัน้หลงัทำากจิกรรมเสรจ็แลว้ 

ครูตอ้งควบคมุนกัเรียนใหจ้ดัเกบ็สิง่ของเขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ยเพือ่ปลกูฝัง 

นิสัยที่ดีให้มีความรับผิดชอบ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับเน้ือหาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องอื่นๆ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 2. ควรศึกษาและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหา

ความรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 3. ควรศึกษาและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา	จังหวัดสระบุรี

A	Development	of	School	Management	Model	Base	d	on	The	Philosophy	of

Sufficiency	Economy	of	Primary	Schools	in	Saraburi	
 

กัญญ์ชิสา		ทุมมาพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บทคัดย่อ
 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค ์1) เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน

ประถมศกึษา จงัหวดัสระบรุแีละ 2) เพือ่ตรวจสอบความเปน็ไปไดข้องรปูแบบการบรหิารจดัการสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างรูปแบบจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยการประชุมกลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี 2554 จำานวน 72 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ 

เปน็แบบสอบถาม มคีา่ความเชือ่มัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง .91 ถงึ .96 สถติทิีใ่ชค้อืคา่เฉลีย่ (      ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวจิยั 

พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 

5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญ ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 4) แนวทางการนำารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการนำารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ 

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี 

พบว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (      = 4.18) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ความเป็นไปได้ในการ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับจากด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

วิชาการ 

คำาสำาคัญ	: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา

การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุร ี
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พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรีและ 2) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการ
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เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 สร้างรูปแบบจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 2 

ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยการประชุมกลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
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จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 จํานวน 72 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี

ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง .91 ถึง .96 สถิติท่ีใช้คือค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
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โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล  2)วัตถุประสงค์  3) 

สาระสําคัญ ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

4) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ  และ 5) เงื่อนไขการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
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เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า  ความเป็นไปได้ใน

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับจากด้านการบริหารทั่วไป  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานวิชาการ  
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Abstract
 This research aimed to develop school management by applying sufficiency economy philosophy to primary 

schools in Saraburi province and to examine the feasibility of model implementation. The research had 3 stages: 

(1) developing the model based on theory and previous empirical study, (2) examining the appropriateness of 

the model by expert judgment, and (3) examining the model feasibility by practitioners in the primary schools, in 

Saraburi province, that were selected as the models of applying sufficiency economy philosophy into their learning 

activities and management in 2012. Those 72 participants, including school principals, teachers who are responsible 

for implanting the sufficiency economy philosophy in schools, and school committee members, were purposively 

selected. The questionnaire asking for the opinions toward model implementation was distributed to participants. 

The reliability of sub-scales ranged from .91 to .96. Data were analyzed by means and standard deviation values. The 

results found that the school management model applied sufficiency economy philosophy to primary schools in 

Saraburi province consists of five elements: (1) rationale, (2) objectives, (3) application to four school administration 

domains including academic, personnel, budget, and general management, (4) implementation guidelines, and (5) 

implementation conditions. In general, the model was feasible in implementation (      = 4.18). When considering the 

individual administration domain, the general management domain had the high feasibility, followed by budgeting, 

personnel, and academic.

Keywords	: Sufficiency economy philosophy, school management model, primary school.
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บทนำา
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญา

หรือแนวปฏิบัติ หรือแนวทางการดำาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำารัส

ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2550) ดงักระแสพระราชดำารสัเนือ่งใน

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุติดาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 

2517 ความตอนหนึง่ว่า “คนอืน่จะว่าอย่างไรกช่็างเขา จะว่าเมอืงไทย 

ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งท่ีสมัยใหม่ แต่เราอยู ่

พอม ีพอกนิ และขอให้ทกุคน มคีวามปรารถนาจะให้เมอืงไทย พออยู่ 

พอกิน มีความสงบ และทำางาน ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ 

ทีจ่ะให้เมอืงไทยอยูแ่บบพออยูพ่อกนิ ไม่ใช่ว่าจะรุง่เรอืงอย่างยอด แต่

ว่ามคีวามพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ถ้า

เรารกัษาความพออยูพ่อกนินีไ้ด้ เรากจ็ะยอดยิง่ยวดได้” จนเกดิเป็น

ปรัชญาใหม่ของโลก คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว

พระราชดำาริทีพ่ระราชทานแก่พสกนกิร ให้มภีมูคิุม้กันในการดำารงชพี 

ในโลกยุคปัจจุบัน (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543 : 2 – 3) และได้

พระราชทานกระแสนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี และเมื่อ

ภายหลงัได้ทรงเน้นยำา้แนวทางการแก้ไข เพือ่ให้รอดพ้นและสามารถ

ดำารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทาง

การดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศให้ดำาเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ

เพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์ และขณะเดยีวกนัถอืว่าเป็นการ

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสำานึกในคุณธรรม 

ความซือ่สตัย์สจุริตและให้มคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ในการดำาเนนิชวีติ 

ด้วยความอดทน ความพอเพยีง มสีต ิปัญญาและความรอบคอบ เพือ่

ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง 

และรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก 

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มองค์กร สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อัญเชิญปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มากำาหนดให้เป็นปรัชญานำาทางในการ

พัฒนาประเทศ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิฉบบัที ่10 และฉบบัที ่11 อนัมคีณะอนกุรรมการขบัเคลือ่น 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประสานให้เกิดการนำาไปประยุกต์ใช้ใน 

ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทย

 กระทรวงศกึษาธกิารจงึมนีโยบายให้มกีารขบัเคลือ่นปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหาร

องค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และ

นกัเรยีน นกัศกึษา มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และสามารถนำาหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียน 

การสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ก่อให้เกิด 

ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืน

ตลอดไป โดยมีภาพความสำาเร็จประกอบด้วย 1) สถานศึกษานำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

จัดการศึกษาและดำาเนินกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ 

ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3) นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตน และดำาเนินชีวิต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่างพอเพียง” และ 4) 

ผู้ปกครอง ชุมชน ดำาเนินชีวิต และมีการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำาหนดเป้าหมายในปี 2550 ให้มีสถาน

ศกึษาทีส่ามารถเป็นแบบอย่างในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้ไม่ตำ่ากว่า 80 แห่ง ซ่ึงผลจากการคัดเลือก มีสถานศึกษาท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง จำานวน 

135 โรงเรียน (รวมทุกระดับและทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา 

ทั่วประเทศ) ในระยะ 2 ปี (2551-2552) กำาหนดให้มีสถานศึกษา

ที่เป็นแบบอย่างทุกจังหวัด เป็นจำานวน 800 แห่ง และในปี 2553-

2554 พัฒนาและขยายผลให้สถานศึกษาสามารถนำาหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา

ได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดย

การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติใน 

สถานศกึษา มุง่เน้นไปสูก่ารพฒันาพลเมอืงยคุใหม่ให้มคีวามเป็นอยู ่

อย่างพอเพยีง ซึง่ถอืเป็นเป้าหมายทีส่อดรบักบัการปฏริปูการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2554 เป็นปีมหามงคล 

ดังนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 

“สถานศึกษาพอเพียง” มีเป้าหมายทั่วประเทศ จำานวน 9,999 แห่ง

 ในจังหวัดสระบุรี มีสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 

24 โรงเรียน การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการสถานศกึษานัน้ สถานศกึษาพอเพยีง

ต้นแบบมีความเช่ือถือศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่นำาพากลุ่มคนที่มีความคิด

คล้ายกันมาทำางานร่วมกันอย่างมีพลังและมีความสุข (ปรียานุช 

พิบูลสราวุธ, 2550) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมกัน 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างประโยชน์ระหว่างองค์กร 

โรงเรียนและเยาวชน และในบางโครงการก็ยังขยายไปสู่ชุมชน 

อีกด้วย ซึ่งนับว่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นได้กระตุ้นให้

เยาวชน สถานศึกษา และชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง

พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2549) 

ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจไปสู่การบริหารจัดการ 

สถานศึกษาในครั้งน้ี ทำาให้เกิดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นมีหลายประเด็น 

ทั้งการสำารวจสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง (เพญ็นภา ธรีทองด,ี 2553; ระพพีรรณ คณาฤทธิ,์ 

2554; ดลนภา ท้วมยัง และคณะ, 2556) ผลการวิจัยพบว่า 

สถานศึกษามีการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ในระดับมาก การพัฒนากลยุทธ์ในการนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา (ดลนภา ท้วมยัง 

และคณะ, 2556) ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ที่จำาเป็นมีทั้งการพัฒนา

ผู้นำา การบริหารจัดการแบบบูรณาการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย 

การจดัการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลย ีการพฒันารปูแบบเครอืขา่ย 

การจัดการเรียนการสอน (เทวิล ศรีสองเมือง, 2551) ซึ่งพบว่า 

รปูแบบเครอืขา่ยการจดัการเรยีนการสอนตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มอีงคป์ระกอบหลกั 6 องค์ประกอบ 

ได้แก่ โครงสร้างของเครือข่าย วัตถุประสงค์ของเครือข่าย บทบาท

หน้าที่ของสมาชิกเครือข่าย กิจกรรมของเครือข่าย ผลลัพธ์ที่จะเกิด

จากเครือข่าย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของเครือข่าย 

 อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาหรือพัฒนารูป

แบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษามาก่อน 

มีเพียงงานวิจัยของสุรินทร์ ภูสิงห์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาอบุลราชธานจีะจดัได้ดเีมือ่มอีงค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนแรก 

ได้แก่ องค์ประกอบที่นำามาใช้ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

หลักการ จุดมุ่งหมาย การจัดองค์การ การดำาเนินการ ตัวชี้วัดความ

สำาเร็จ การนำารูปแบบไปใช้ และเงื่อนไขความสำาเร็จ และส่วนที่ 2 

ได้แก่ องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาประกอบด้วย การบริหาร

และจัดการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการจัดการเรียนรู้ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การประชาสัมพันธ์ 

และการสร้างเครือข่าย และคุณภาพนักเรียนตามลักษณะความ

มีชีวิตพอเพียง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สรุปว่า การจัดการศึกษาโดย 

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มีความเหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้จัดการศึกษาในโรงเรียน เพราะ 

มีองค์ประกอบและการดำาเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ

โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะความมีชีวิตพอเพียงอย่าง

ยั่งยืน คือมี ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้ คู่คุณธรรม

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 

สถานศึกษาทีเ่ปน็แบบอยา่ง ในการบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่สถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ รูปแบบ 

ที่ เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงทำาให้ได้คำาตอบท่ีเป็น 

องค์ความรู้ใหม่ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการบริหารสถานศึกษา ที่มีหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ 

ที่เป็นไทย โดยน้อมนำาปรัชญาของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “คนเป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนา” ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา  

จังหวัดสระบุรี  

 2. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้กำาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ รูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา แนวทางการนำารูปแบบไปใช้ และการพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 

3) การบริหารงานงบประมาณ 4) การบริหารทั่วไป

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

     2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรยีนประถมศกึษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี   
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  2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรยีนประถมศกึษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นแบบอย่างในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 24 โรงเรียน จำานวน 72 คน 

โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

ขั้นตอนการวิจัย	
 การดำาเนินการวิจัย มี 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดสระบุรี     

 ตอนที่ 2  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี

 ตอนที่ 3  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี     

เครื่องมือที่ใช้
 ไดแ้ก ่แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเปน็ไปไดใ้น

การนำารูปแบบไปปฏบิตั ิเรือ่ง รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดสระบุรี ครอบคลุม 4 งาน คือการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหาร

ทั่วไป โดยผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจาก 

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน 

เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา และคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 

(IOC) เครื่องมือมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากโรงเรียนประถมศึกษาที่

ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 10 แห่ง โดยค่าความเชื่อมั่น 

รายด้านอยู่ระหว่าง .91 ถึง .96

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความอนเุคราะหใ์นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากคณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุ ถงึผูบ้รหิาร

สถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

     2. ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามไปยังผู้อำานวยการโรงเรียนโดยทางไปรษณีย์ และ 

เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน 72 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิ เคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

ประถมศึกษา จงัหวดัสระบรุ ีในการวจิยัครัง้นีว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหาค่า      และ S.D

ผลการวิจัย  

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี 

ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำาคัญของ

รูปแบบ ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 

3) การบริหารงานงบประมาณ 4) การบริหารทั่วไป แนวทางการนำา

รูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และการนำาไปสู่การปฏิบัติ

 ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของ 

รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี พบว่า ระดับ

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน   

อันดับแรก คือ การบริหารทั่วไปรองลงมาคือ การบริหารงาน 

งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และอนัดบัสดุทา้ย คอื การบรหิาร

งานวิชาการ  

 ด้านการบริหารทั่วไป มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก หาก

พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การดำาเนินการตามนโยบาย และ

แผนปฏิบัติงานประจำาปีที่น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เป็นประเด็นแรก

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การวางแผนการบริหาร

จัดการงบประมาณของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก เป็นประเด็นแรก

 ด้านการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การวางแผนพัฒนาบุคลากร

ตามหลักของปรัชญาพอเพียง อยู่ในระดับมาก เป็นประเด็นแรก 

ด้านการบริหารงานวิชาการ มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก หาก

พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรม หลักคำาสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อยูใ่นระดบัมาก เปน็ประเดน็แรก

การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุร ี

A Development of School Management Model Base d on The Philosophy 
of Sufficiency Economy of Primary Schools in  Saraburi   

กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรีและ 2) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี การดําเนินการวิจัยแบ่งออก 

เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 สร้างรูปแบบจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 2 

ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยการประชุมกลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 จํานวน 72 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี

ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง .91 ถึง .96 สถิติท่ีใช้คือค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล  2)วัตถุประสงค์  3) 

สาระสําคัญ ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

4) แนวทางการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ  และ 5) เงื่อนไขการนํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี พบว่ามีความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า  ความเป็นไปได้ใน

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงลําดับจากด้านการบริหารทั่วไป  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานวิชาการ  

 
คําสําคญั : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา 

 
Abstract 

This research aimed to develop school management by applying sufficiency economy 

philosophy to primary schools in Saraburi province and to examine the feasibility of model 

implementation. The research had 3 stages: (1) developing the model based on theory and previous 

empirical study, (2) examining the appropriateness of the model by expert judgment, and (3) 

examining the model feasibility by practitioners in the primary  schools, in Saraburi province, that were 

selected as the models of applying sufficiency economy philosophy into their learning activities and 

management in 2012. Those 72 participants, including school principals, teachers who are responsible 
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สรุปและอภิปรายผล
 การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึง ครอบคลุมภารกิจการบริหารจัดการ

สถานศึกษาได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป หากเรียงตาม

ลำาดับตามค่าเฉลี่ยที่ผู้อำานวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการปฏิบัติโดย 

การนำาหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีลำาดับดังนี้ : (1) การบริหาร

ทั่วไป (2) การบริหารงานงบประมาณ (3) การบริหารงานบุคคล (4) 

การบริหารงานวิชาการ ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 สามารถ 

นำารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา

 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดสระบุรี 1) การบริหารงานวิชาการ พบว่า มีความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

การประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ วฒันธรรม หลกัคำาสอนทางศาสนา

ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการปฏิบัติ ดังแนวทางของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550) และสุเมธ ตันติเวชกุล (2543) 

ทีก่ลา่ววา่ สำาหรบัรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใชห้ลกัคณุธรรม

นำาความรู้จตุภาคี ประกอบด้วย ครู นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัด ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว วรากรณ์ สามโกเศศ (2550) 

กลา่ววา่ หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจะตอ้งมกีารพึง่พาหลกัของคุณธรรม 

โดยนำากิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วย รวมทั้งการนำา

แนวทางที่ดี เช่น โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน 1 อำาเภอ 1 โรงเรียน 

ในฝนั และยงัสอดคลอ้งกบัวสัิยทศันข์องประเทศไทย ในแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 ทีมุ่ง่เนน้พฒันาประเทศไทย

สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม รู้เท่าทันโลก นอกจากนั้น 

โรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชนให้มากที่สุด 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว เป็นไปตามหลักเหตุผล หลักความ 

พอประมาณและโรงเรียนตั้งอยู่ในชนบท มีสวนสมุนไพร มีสวน

พฤกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเองและ

เป็นการปฏิบัติจริงจากสื่อและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะทำาให้

นักเรียนเห็นผลจากการปฏิบัติจริง และนักเรียนก็ตั้งใจที่จะเรียน

อย่างมีความสุข ดังที่ สังคม รังทอง (2547) ที่ทำาการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่

เศรษฐกจิพอเพยีงกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเพาะเห็ดจากวัสดุท้องถิ่นโดยใช้ 

โครงงาน พบว่า นักเรียนมีความสุข ตื่นเต้นในการเรียน สามารถ

เรียนรู้จากสภาพจริงด้วยการเรียนรู้จากของจริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

2) การบริหารงานบุคคล พบว่า มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 

ตารางที่	 1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี  (n = 72)
ตาราง 1 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี  (n = 72) 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

X  

 

S.D. 

 

ระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

1. หลักการและเหตุผล 4.05 0.62 มาก 

2. วัตถุประสงค์ 4.28 0.52 มาก 

3. สาระสําคัญของรูปแบบ 4.14 0.60 มาก 

    3.1 การบริหารทั่วไป 

    3.2 การบริหารงานงบประมาณ 

    3.3 การบริหารงานบุคคล 

    3.4 การบริหารงานวิชาการ 

4.22 

4.20 

4.10 

4.10 

0.54 

0.56 

0.61 

0.45 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4. แนวทางการนาํรูปแบบไปปฏิบตัิ 4.15 0.62 มาก 

5. เงื่อนไขการนําไปสู่การปฏิบัต ิ 4.22 0.54 มาก 

รวม 4.18 0.40 มาก 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึง ครอบคลุมภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป หากเรียงตามลําดับตามค่าเฉล่ียท่ีผู้อํานวยการ

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีการปฏิบัติโดยการนําหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีลําดับดังนี้ : (1) การบริหารทั่วไป (2) การ

บริหารงานงบประมาณ (3) การบริหารงานบุคคล (4) การบริหารงานวิชาการ ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 สามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี 1) การบริหารงานวิชาการ 

พบว่า มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรม หลักคําสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติ ดัง

แนวทางของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  และสุเมธ ตันติเวชกุล (2543) ท่ีกล่าวว่า  

สําหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้หลักคุณธรรมนาความรู้จตุภาคี ประกอบด้วย ครู นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัด ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว วรากรณ์ สามโกเศศ (2550) กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีการพ่ึงพา

หลักของคุณธรรม โดยนํากิจกรรมท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วย รวมท้ังการนําแนวทางท่ีดี เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียน 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื การวางแผนโครงการ

พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน 

มีการเริ่มต้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจ

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน ครูจึงจะสามารถจัดทำา

หนว่ยการเรยีนรูแ้ละแผนจดัการเรยีนรูใ้นแตล่ะกลุม่สาระเพือ่นำาไป

ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปรียานุช 

พิบูลสราวุธ (2549) ที่กล่าวว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็น

อันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญในการถ่ายทอด

ความรู้และปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมครูให้

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดี 

ใหแ้กเ่ดก็ได ้ครสูอนใหเ้ดก็รูจ้กัพอ ครตูอ้งรูจ้กัพอกอ่น โดยอยูอ่ยา่ง 

พอเพยีงและเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กบัเดก็ และสเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2543) 

ที่กล่าวว่า “หากครูต้องสอนเศรษฐกิจพอเพียง ครูต้องเข้าใจก่อน

จึงจะถ่ายทอดได้ถูกต้อง” เมื่อภายหลังจากดำาเนินการพัฒนา เพื่อ

ส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานของการใช้คุณธรรมนำา

ความรู้ การใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทาง

หลักวิชาอย่างรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวังเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาตน 

ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล และพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 3) การ

บริหารงานงบประมาณ พบว่า มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การกำาหนด 

ผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามผลการใช้งบประมาณ 

สถานศกึษามกีารสรา้งวฒันธรรมการทำางานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

จัดสรรงบประมาณโดยยึดประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก  

เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างได้

ตลอดเวลา มีการจัดทำาแผนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงาน และจัดทำาข้อมูลสารสนเทศแหล่งสนับสนุนงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศึกษาท้ังน้ีเน่ืองจากงบประมาณเป็นหัวใจ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาในการดำาเนินการตามภารกิจของการบริหาร

สถานศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณจึงจำาเป็นต้องมีความรอบคอบ 

ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีว่า ในปีการศึกษาแต่ละปี

จะใชจ้า่ยใหพ้อประมาณอยา่งไร หากใชจ้า่ยอยา่งฟุม่เฟอืย กอ็าจจะ 

สง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจดัการในสว่นงานตา่งๆ ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับจำาเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ (2553) ท่ีวิจัยพบว่า 

สถาบันจัดทำาแผนงบประมาณการเงินครอบคลุมรายได้การลงทุน

รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างมีเหตุผล 

การประสานของบประมาณสนับสนุนการสอน จากภายนอก และ

การจัดทำากิจกรรมโครงการเพื่อหารายได้ รวมทั้งสร้างแนวร่วมกับ

หน่วยงาน สมาคม เช่น สมาคมศิษย์เก่า มีการควบคุมการเงินเพื่อ 

ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และการที่ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้จ่ายอย่างพอเหมาะ พอเพียงนั้น มิใช่

เป็นการใช้จ่ายอย่างประหยัดหรือตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป การ 

ใช้จ่ายอย่างพอเหมาะ พอเพียง จึงเป็นการจ่ายในส่ิงท่ีสมควร 

จะจ่ายหรือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เช่น การลดการ 

ใช้กระดาษ เป็นต้น และแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2548) 

ที่อธิบายว่า การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในยุคปฏิรูปการศึกษา ต้องยึดหลักความเท่าเทียมกับความ 

เสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน สถานศึกษาต้องมีความอิสระ 

ในการตัดสินใจควบคู่กับความโปร่งใส และรับผิดชอบพร้อมการ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจากผลสำาเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช้ 

ในการจัดสรรงบประมาณ ผลประโยชน์ต้องตกกับผู้เรียนเป็นหลัก 

และที่สำาคัญคือการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารและ

ตรวจสอบ ดงัที ่เกษม  วฒันชยั (2546) กลา่ววา่ หลกัแหง่ธรรมาภบิาล 

มีสามประการ คือ เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความต้องการหรือ

ความจำาเปน็ของสงัคม การจดัการศกึษาตอ้งทำาในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อนักเรียนและชุมชน กระบวนการบริหารต้องมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้และทุกขั้นตอนมีความรับผิดชอบ ระบบธรรมาภิบาล

จึงมุ่งประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลักให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนหรือผู้เรียนเป็นหลักและมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

ตลอดเวลา 4) การบริหารทั่วไป พบว่า มีความเป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ การ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดย 

ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด 

ร่วมทำา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน 

ทำาให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสถานศึกษา 

และชุมชนมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ โดยการให้ข้อคิดเห็น 

เสนอแนะในการประชุมต่างๆ กับทางโรงเรียน ช่วยประสานจัดหา

ระดมทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ดังแนวทางการนำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา สำานักนโยบายและ

ยทุธศาสตร ์(2550) ทีร่ะบวุา่ การใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นรว่ม

ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในขัน้ตอนสำาคญัทกุขัน้ตอน คอื 

1) ร่วมกำาหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การจัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 

4) ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในสถานศึกษา ทีบ่า้น และสถานทีอ่ืน่ๆ และ 5) รว่มตดิตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  1.1 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 ได้รูปแบบ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  1.2 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ทราบแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ บุคคล 

งบประมาณ และบริหารท่ัวไปแก่สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

     2.1 ควรมีการจัดทำาการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

สถานศึกษาทั่วไปที่ไม่ใช่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

     2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

สถานศึกษาต่างระดับและต่างสังกัด 

 3. ควรมีการวิจัยติดตามผลการนำารูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนประถมศึกษา
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	(5Es)

เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง	การบวก	ลบ	คูณ	และหารเศษส่วน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

Development	of	Mathematics	Learning	Activity	Package	Using	the	Inquiry	Instructional	Model	

(5Es)	on	Learning	Activities	for	Addition,	Subtraction,	Multiplication,	and	Division	of	Fraction	of	

Sixth	Grade	Elementary	Students

ปาริชาติ		เชียงสากุล   พรรณทิพา  พรหมรักษ์   เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำาเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน ซึ่ง

ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การเรยีนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าสถิติที (t-test Dependent Sample) ผลการวิจัยปรากฏว่า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 78.56/78.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย

สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ	: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, เศษส่วน, รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
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Abstract
 The purposes of research were : 1) to construct and find the efficiency of mathematics learning package 

using the inquiry instructional model (5Es) on learning addition, subtraction, multiplication, and division of fraction of 

sixth grade elementary students, following the  standard criterion 75/75, 2) to compare their learning achievements 

before and after being taught, and 3) to study the satisfaction of students with learning of mathematics learning 

activity package. The cluster random sampling was employed to select students from a sixth grade class at 

Bantakwien School Wattananakorn District, Sakaeo Province, Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2 

in the second semester of academic year 2013, and 30 students in class was selected. The research tools were 

mathematical learning management plans, mathematics learning activity package, the learning  achievement test, 

and the satisfaction test with the students to learn of mathematics learning activity package. Analysis of data were 

percentage, standard deviation, and t-test Dependent Sample. 

 The findings were as follows:

 1. Mathematics learning activity package using the inquiry instructional model (5Es) on learning activities for 

addition, subtraction, multiplication, and division of fraction of the sixth grade elementary students had an efficiency 

level of  78.56/78.00

 2.  The achievement in mathematics of the sixth grade elementary students after studying mathematics 

learning activity package using the inquiry instructional model (5Es) on learning activities for addition, subtraction, 

multiplication, and division of fraction was significantly higher than before studying at the .05 level

 3.  The students were satisfied at high level with the learning of mathematics learning activity package using 

the inquiry instructional model (5Es) on learning activities for addition, subtraction, multiplication, and division of 

fraction.

Keywords	: mathematic activity package, faction, inquiry instructional model (5Es).  
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บทนำา
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด

ของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้สามารถคาดการณ์ 

วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

ถกูต้องและเหมาะสม นอกจากนีค้ณติศาสตร์ยงัเป็นเครือ่งมอืในการ

ศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 1) ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์

จะมีความสำาคัญเพียงใดก็ตาม แต่การเรียนการสอนคณิตศาสตร ์

ในระดับประถมศึกษาของไทย ยังมีประสิทธิผลไม่ดีเท่าที่ควร ดัง

จะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา รายงานผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย 

ภาพรวมระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 - 2556 พบว่า นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.40 35.77 และ 

41.95 ตามลำาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554 - 

2556)  และเมือ่เรยีงลำาดบัคะแนนจากผลการทดสอบจากมากไปหา 

น้อยทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อยู่ในลำาดับที่ 5 และจากรายงานผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 

ตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ในสาระจำานวนและการดำาเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.2 ซึ่งว่าด้วยการใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ 

และหารเศษส่วนในการหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ มี

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.36 ซ่ึงตำ่าท่ีสุดในสาระจำานวนและ 

การดำาเนินการ (กลุ่มนิเทศติดตาม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2, 2555 : 30-32) 

 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและปัญหา 

ดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็วา่ การจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรย์งัไมป่ระสบ

ความสำาเร็จเท่าที่ควร สาเหตุของปัญหาอาจเนื่องมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

ยึดตัวเองเป็นสำาคัญ ครูขาดเทคนิคการสอน (สิริพร ทิพย์คง, 2536 

: 157) อีกทั้งนักเรียนจำานวนมากไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย

มีความคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก พลิกแพลง มีกฎระเบียบ

ที่ต้องท่องจำามากและเป็นวิชาท่ีต้องทำาแบบฝึกหัดมาก นักเรียนจึง

รู้สึกกลัว ท้อแท้ ขาดความมั่นใจในการเรียนและหากนักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นท่ีน่าเบ่ือหน่ายแล้ว 

ทศันคตขิองนกัเรยีนกจ็ะเปน็ไปทางลบมากยิง่ขึน้ ซึง่เปน็ผลกระทบ 

โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ดวงเดือน 

อ่อนน่วม, 2537 : 36) ดังนั้นครูผู้สอนต้องสรรหาเทคนิค วิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการคิด 

คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (อรพรรณ ตันบรรจง, 2533 : 4) โดยเน้น

ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรว่มทำากจิกรรมใหม้ากหรอืยดึนกัเรยีนเปน็สำาคญั 

นักเรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของ

ตนเองมีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์ แสดงออกอย่างอิสระ เป็น 

ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลคำา, 2547) 

 ส่ือการสอนก็เป็นเครื่องมือทางการศึกษาประเภทหนึ่งท่ีมี

คุณค่าทางการจัดการเรียนการสอนหลายประการ ที่ช่วยในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

อาจเป็นชุดฝึก ใบงาน ใบความรู้ เทคนิคการถามตอบ วิธีสอน หรือ

นวัตกรรมใดๆที่สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน 

พร้อมกับได้รับความรู้ (อดุลยศักดิ์  ดวงคำาน้อย, 2538 : 122 - 123) 

ดังนั้นการใช้ส่ือการสอนในรูปของชุดกิจกรรม ก็จัดเป็นสิ่งสำาคัญ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความ

สามารถในการศึกษาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเองเป็นการฝึก

ทกัษะในการแสวงความรู ้ทกัษะการอา่น และสรปุความรูอ้ยา่งเปน็

ระบบ ทำาให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น (สุคนธ์ สินธพานนท์, 

2551 : 21 - 22)

 รปูแบบการเรยีนการสอนสบืเสาะหาความรูน้ัน้เปน็รปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ที่จะช่วยให้ 

ผูเ้รยีนคน้พบความจรงิตา่งๆ ดว้ยตนเอง ใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณต์รง 

ในการเรยีนรูเ้นือ้หาวชิา ผูเ้รยีนมโีอกาสไดพ้ฒันาความคดิอยา่งเตม็ที ่

ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงมีความอยากรู้อยู่ตลอดเวลา ได้ฝึก

ความคิดและฝึกการกระทำา ทำาให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิด 

และวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำาให้ความรู้คงทนและถ่ายโยง

การเรียนรู้ได้ กล่าวคือ ทำาให้สามารถจดจำาได้นาน และนำาไปใช้

สถานการณ์ใหม่อีกด้วย (ภพ  เลาหไพบูลย์, 2542 : 156-157) ซึ่ง

มีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการ 

สร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นการสำารวจและค้นหา 

(Exploration) 3) ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

4) ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นการประเมิน 

(Evaluation) (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี

2549 : 2) ซึ่งการจัดการเรียนรู้หากดำาเนินการครบทั้งวงจรเป็น

ประจำาจะทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ขั้นขยาย

ความรู้เป็นขั้นที่สำาคัญที่ช่วยทำาให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ที่เพิ่ง 

คน้พบไปสูป่ญัหาใหมท่ีย่งัสงสยัหรอืนา่สงสยันำาไปสูก่ารสำารวจและ

ค้นหาเสาะหาความรูต้อ่ไปไมห่ยดุยัง้ ทำาใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคิดใหล้กึซึง้

หรอืวจิารณญาณความคดิสรา้งสรรค ์การตดัสินใจและการแกป้ญัหา

ไดย้ิง่ขึน้ นกัเรยีนจะเปน็ผู้ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนมากขึน้ (สมบตั ิ การจนารกัพงศ ์

และคณะ, 2549 : 10)
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 จากเหตผุลดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึสนใจสรา้งชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้

คณติศาสตร์ โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้

(5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพของชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้

คณติศาสตร์ โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้

(5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

และหารเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพ 75/75

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง 

การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรือ่ง การบวก ลบ คณู และหารเศษสว่น ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ 6

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2556  

 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำาเภอวัฒนานคร 

จงัหวดัสระแกว้ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้

เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน ซึ่งได้ 

มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

     3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับรูปแบบการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ

หารเศษส่วน 

     3.2 ตัวแปรตาม  คือ 

           3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 

        3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ

หารเศษส่วน

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2556  โดยใชเ้วลาในการสอน จำานวน 20 ชัว่โมง  และทำาการทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนจำานวน 2 ชัว่โมง 

รวมทั้งสิ้นใช้เวลาจำานวน 22 ชั่วโมง

 5. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ

หารเศษส่วน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 1.	 เครื่องมือการวิจัย

  1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำานวน 7 ชุด 

โดยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 

5 คน ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และนำาชุด

กิจกรรมไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกับนักเรียน 

ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดลองครั้งที่ 1 การ

ทดลองแบบ 1 : 1 กับนักเรียนจำานวน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมเท่ากับ 71.39/70.00 และการทดลองครั้งที่ 2 

การทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียนจำานวน 10 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรม เท่ากับ 76.81/75.33

  1.2 แผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จำานวน 7 แผน 

โดยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน ความ 

เป็นไปได้ ตลอดจนภาษาที่ใช้ จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ซึ่งได้ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00

  1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่า 

ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70 และค่าอำานาจจำาแนก 

(r) ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.73 และค่าความเที่ยง

เท่ากับ 0.81

  1.4 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจ

เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

จำานวน 23 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.93

 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ผูว้จิยัชีแ้จงแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

ใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
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  2.2 ทำาการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pretest) โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง  

บันทึกผลสอบที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน ไว้สำาหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล

  2.3 ดำาเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา 

ความรู ้(5Es) เปน็ฐานในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จำานวน 20 ชั่วโมง ผู้วิจัยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ในระหวา่งการทำากจิกรรม และทดสอบดว้ยแบบทดสอบย่อยประจำา

ชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนำาคะแนนไปวิเคราะห์

หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)

  2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว 

ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเป็นแบบ

ทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการ

เรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อนำาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์

หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

  2.5 ใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามวดัความพงึพอใจตอ่

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวบรวมข้อมูลเพื่อ

นำาคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉลี่ย (   )

 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา 

ความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก 

ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และ 

ค่าเฉลี่ย (   )

  3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติสำาหรับการวิเคราะห์

แบบ t-test Dependent Samples

  3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย 

(   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

ผลการวิจัย
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 78.56/78.00

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง 

การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 10.33 และ 

23.40 คะแนน ตามลำาดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณติศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้

(5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.86) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก  

3 อันดับ ตามลำาดับ ดังนี้ นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและ 

ช่วยกันทำางาน (   = 4.37) นักเรียนชอบที่ครูชมเชยหรือมี 

ของรางวัลให้เมื่อนักเรียนทำากิจกรรมได้คะแนนดี (   = 4.33) 

และการมอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม (    = 4.10)  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐาน 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง การบวก ลบ คณู และหารเศษสว่น 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

78.56/78 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก

     1.1 ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้าง

อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, 

หน้า 18) ได้กล่าวว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือชุด 

การเรียนการสอนเพื่อนำาไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูควร

ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกหัวข้อ กำาหนดขอบเขต และ

ประเด็นสำาคัญของเนื้อหา กำาหนดเนื้อหาที่จะทำาชุดการเรียน

การสอน เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบ

ทดสอบ จัดทำาชุดการเรียนการสอน วางแผนจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การรวบรวมและจัดทำาสื่อการเรียนการสอน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ฉันท์ฉนก เนื่องจำานงค์ (2547) ที่สร้างชุดการสอน 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำาหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบ 

เมือ่นำาไปหาประสทิธภิาพแลว้ชดุกจิกรรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 

81.12/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉล่ีย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังนี้ นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉลี่ย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังนี้ นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉลี่ย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังนี้ นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉล่ีย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังน้ี นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนท่ี

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉล่ีย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังน้ี นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉล่ีย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังน้ี นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉล่ีย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังน้ี นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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     1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นัน้ ไดจ้ดัแบง่เนือ้หา 

เป็นเรื่องย่อยและในเนื้อหาของแต่ละชุดกิจกรรมได้ใช้ภาษา 

อย่างง่าย มีรูปภาพประกอบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีสื่อประกอบ

การสอนที่หลากหลาย เช่น ของจำาลอง รูปภาพ เพลง เกม 

สื่อต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน นำามาให้นักเรียนได้จับต้อง เรียนรู้ 

โดยประสบการณ์ตรง ร่วมกับการสังเกต สำารวจ อภิปราย ซักถาม 

จนกระทัง่สามารถคน้พบและสรปุความคดิรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง ซึง่

สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ในการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์จะต้องสอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดย

เริ่มจากการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม พัฒนาไปสู่ระดับของการใช้

ภาพเป็นสื่อในการมองเห็น และระดับการสร้างความสัมพันธ์และ

ใช้สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์แทน 

สิ่งที่เห็นในระดับที่สอง หรือสิ่งท่ีสัมผัสในระดับท่ีหน่ึงได้ (พรรณี 

ชูทัย เจนจิต, 2550 : 110) และยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ 

ดีนส์ (Dienes) ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยให้ 

ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมด้วยโครงสร้างที่เป็นรูปธรรม

แล้วค่อยนำาไปสู่สถานการณ์ท่ีเป็นนามธรรม น่ันคือ การเรียน 

การสอนควรเริ่มที่การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปสู่การใช้ภาพ 

การสร้างภาพในใจ สุดท้ายถึงเป็นการใช้สัญลักษณ์ (เวชฤทธิ์ 

อังกนะภัทรขจร, 2555 : 49) 

     1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นนั้น เป็นกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นให้เด็กทำากิจกรรมท้ังเป็นกลุ่มและด้วยตนเอง  

กล่าวคือ ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชุด

กิจกรรมนั้น นักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้และทำา 

ใบกิจกรรมด้วยตนเองภายในกลุ่ม ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

เป็นกลุ่ม ซึ่งในระหว่างการทำากิจกรรมนั้น ครูจะเป็นผู้กระตุ้น 

อำานวยความสะดวก ซักถาม จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับ 

ความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเช่ือมโยงเอง 

จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เก็บไว้ในหน่วยความจำา 

ระยะยาว (สมบตั ิการจนารกัพงค ์และคณะ, 2549 : 5) โดยใหอ้สิระ 

ในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้า 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้การร่วมมือการแลกเปล่ียนความรู้ 

ความคิดและประสบการณ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทำาให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักทำางานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดง 

ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน คิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น มีการตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรอง 

และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา 

เรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำาลังใจในการเรียนซึ่งกันและกัน 

สง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพตามเปา้หมายทีพ่งึประสงค ์ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เคมพ ์ และ เดยต์นั (Kemp & Dayton, 

1985) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบมีส่วนร่วมจะเกิดผลอย่างรวดเร็ว

และคงทน หากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทาง 

ด้านสติปัญญาและทางด้านกายภาพ 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง การบวก 

ลบ คูณ และหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก

  2.1 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีผู้่วจิยัสรา้งขึน้ 

ประกอบดว้ย 1) คูม่อืคร ูทีม่คีำาแนะนำาสำาหรบัครสูาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กำาหนดการสอน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และ แผนการจดัการเรยีนรู ้

2) คู่มือนักเรียน ที่มีใบความรู้ ใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ แบบประเมิน 

และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนในกิจกรรมการซ่ึงชุดกิจกรรม 

แต่ละชุดน้ันประกอบด้วยใบกิจกรรมหลากหลาย เรียงลำาดับจาก

ง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะจากการ 

ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยง 

ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical Connectionism) ซึ่ง 

ธอร์นไดค์ (Thorndike อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2554 : 51) 

เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการ 

ตอบสนอง ซ่ึงมหีลายรปูแบบ มกีารลองผิดลองถกู และไดฝ้กึหดัหรอื

กระทำาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ จะทำาให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้น 

คงทนถาวร และยังสอดคล้องกับดวงเดือน อ่อนน่วม (2535 : 27) 

ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น 

ต้องอาศัยการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการฝึกฝน เป็นหลัก 

และส่ิงสำาคัญที่จะทำาให้นักเรียนเกิดการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ 

การฝึกฝน เนื่องจากการฝึกฝนก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง 

ทั้งในเรื่อง การจดจำาได้แม่นยำา นำาไปสู่ความถูกต้อง เป็นรากฐาน 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดช่วยให้มองเห็นวิธีลัด อันจะ

ทำาให้คิดได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดแรงดลใจ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สะรียา 

สะและหมดั (2555 : 73) ซึง่ไดท้ำาการวจิยัเรือ่ง ผลการใชช้ดุกจิกรรม

คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง เศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบแบบ 5E เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 

  2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยชดุกจิกรรม

การเรียนรู้คณติศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ

หาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การ

บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีลักษณะเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 5 ขั้น คือกิจกรรม

การเรยีนการสอนเนน้บทบาทของนกัเรยีนเปน็สำาคญั นกัเรยีนลงมอื

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

แนวคดิ แสดงเหตผุล อภปิราย และแลกเปลีย่นแนวคดิซึง่กนัและกนั 

มีการช่วยเหลือกัน ส่วนครูนั้นมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้น ให้คำาแนะนำา

แนวทางการปฏบิตั ิใชค้ำาถามใหเ้กดิกระบวนการคดิทีเ่ปน็ระบบ เพือ่

นำาไปสูก่ารแกป้ญัหาได ้กจิกรรมดงักลา่วชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความรู ้

ความเข้าใจในบทเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้หากดำาเนินการครบ 

ทั้งวงจรเป็นประจำาจะทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (สมบัติ      

การจนารักพงศ์ และคณะ, 2549 : 10) จึงส่งผลให้นักเรียนมี 

ผลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นดิ อนิอรา่ม (2553) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

พหุนามโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ

การสอนโดยใช้กระบวนเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E สูงกว่า 

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 

 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไป 

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้คณติศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ

หาความรู ้(5Es) เปน็ฐานในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง การบวก  

ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก 

และได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ มีอิสระในการ

ตัดสินใจ ในการตอบคำาถาม และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการ

มอบหมายงานใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็รายบคุคลและการปฏบิตักิจิกรรม

กลุ่มเล็กๆ ประกอบกับมีการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น 

ของจริง แผ่นภาพ ภาพการ์ตูน เกม และเพลง จากการดำาเนินการ

ดังกล่าวพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกับประสบการณ์ตรงที่ได้

ลงมือปฏิบัติ จึงทำาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจดจำา 

ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือชอบต่อสิ่งที่ตนเอง

ได้ลงมือปฏิบัติ จึงทำาให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ และเรียนรู้

อย่างสนุกสนาน มุ่งมั่นในการทำางาน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ 

ล้วน สายยศ และคณะ (2543 : 54) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจใน

การเรียน เป็นความรู้สึกเต็มใจที่จะเรียน รักการเรียน มีความสุข 

สนุกสนานที่ได้เรียน ทำาอะไรได้หลายอย่างเพื่อการเรียน นั่นคือ 

ความพึงพอใจของคนสามารถส่งเสริมหรือยับยั้ง ส่ิงท่ีเขาจะ

แสดงออกได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา สริวัฒน์ (2539 

: 132) ที่ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นโดย

แรงขับของแต่ละบุคคลเพื่อสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีารตัน ์ราศริ ิ(2552 : 84) 

ทีพ่บวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบ 5E 

มีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
 1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการเรยีนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) เปน็การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ 

จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลทำาให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถ

นำารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ควรทำาการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร ์และความพงึพอใจของนกัเรยีนโดยใช้รปูแบบการเรยีน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในระดับชั้นอื่นๆ

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร ์ระหวา่งกลุม่ผูเ้รยีนทีใ่ชก้จิกรรมการเรยีนการสอนดว้ย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับกลุ่ม 

ผู้เรยีนทีใ่ช้กจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอน

แบบปกติ

เอกสารอ้างอิง
กลุ่มนิเทศติดตาม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 สระแก้ว เขต 2. 2555. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา		

	 2555.	  

ฉันท์ชนก เนื่องจำานง. 2547. การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระ	
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4

Science	Learning	Activity	Management	Based	on	Constructionism	Theory	for	Fourth	Grade

Elementary	Students

กัญจน์ญาณิศา		นาคสวัสดิ์, ภัทรภร  ชัยประเสริฐ, เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 กอ่นและหลงัเรยีน โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา 

(Constructionism) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำานวน 

35 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องแสง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสง มีค่าความเช่ือม่ัน 0.71 และแบบ

ทดสอบวัดทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.75 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้วิธีการทดสอบคะแนนที (t-test)

 ผลการวิจัย

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้  

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ	:	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

Abstract
 This research paper was aimed to study science learning achievement and science process skills for fourth 

grade elementary students before and after being taught of science learning activities management based on 

constructionism. The samples of this research consisted of 35 students from a fourth grade class in Anubanchonburi 

School, Chonburi Province. The cluster random sampling was used to select an experimental group. The research  

instruments were the lesson plan, science achievement test and science process skills test. The data were 

statistically analyzed by using the t-test for dependent samples.

 Research results were as follow:

 1. The students had higher science learning achievement after using science learning activities management 

based on constructionism than the former science learning achievement before studying, showing the .05 level of 

statistical significance.

 2. The students had higher science process skills after using science learning activities management based 

on constructionism than the  science process skills before studying, showing the .05 level of statistical significance.

Keywords	: science learning activities management, constructionism
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บทนำา
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทย เริ่มต้น

จากสมัยสุโขทัย และมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนกระทั่งมีการ

พฒันาการศกึษาวทิยาศาสตรจ์นกระทัง่ยคุปจัจบุนั การจดัการเรยีน

การสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบันได้ เล็งเห็นความสำาคัญต่อ

กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รยีน โดยมกีารจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูเป็น 

ผู้ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดโครงสร้าง

ความคิดประสบการณ์ เพื่อพัฒนามุมมองและความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติและยังมีปัจจัยในด้านการ

พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและ

อนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำาวัน 

และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ 

และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในชีวิตและ

การทำางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน

กับความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หน้า 92) ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ 

ผู้ เรียนได้ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ี เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ

กระบวนการ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  

และได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสภาพ 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังเน้นการ

ท่องจำา บทบาทของผู้สอนเป็นผู้นำา มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา

มากกว่าเรียนรู้จากสภาพจริงมีวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่ช่วย

ให้นักเรียนสนใจ ใฝ่รู้ แต่ผู้สอนไม่ได้เลือกวิธีการสอน และเทคนิค 

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จงึทำาใหน้กัเรยีนเกดิความเบือ่หนา่ย 

ในการเรียน รวมไปถงึกระบวนการเรยีนการสอนยงัเปน็พฤตกิรรมที่

จำาเจ ผู้เรียนเคยชินต่อการทำาตาม เชื่อฟัง นั่งนิ่ง ขาดความคล่องตัว 

ในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (คณะอนุกรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 

2543, หน้า 2-3) ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า 

การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนเปน็สิง่จำาเปน็

ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษา ควรเน้น

การสอนผู้เรียนให้รู้จัก และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ในการแสวงหาความรู้ต่างๆ ไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะใช้ทักษะเหล่านี้ 

ผู้เรียนยังได้รับความรู้ ความเข้าใจทางเน้ือหาวิชาท่ีเรียนและยัง

ใช้ทักษะดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดภายนอกห้องเรียน 

ได้อีกด้วย (วรรณทิพา รอดแรงคล้า, 2540, หน้า ค) จากงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนต่างๆ ที่ส่งผล

ทั้ง 2 ด้านได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบ 

การสอนต่างๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น (นงลักษณ์ เชื้อดี, 2548; 

วิทวัส ดวงภุมเมศ, 2548 และ ยุพิน ใจตรง, 2552)

 ข ้อมูลที่ ได ้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียน

วิทยาศาสตร์ รวมถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากการจัด 

การเรยีนการสอนไม่เอือ้ต่อกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน การสอน

ของครูยังมีบทบาทเป็นผู้นำา และนักเรียนยังคอยเป็นผู้ปฏิบัติตาม 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, หน้า 2) โดยเฉพาะ 

การเรยีนในภาคทฤษฎ ีจงึทำาให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ 

และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตำา่ลง และผลการสมัภาษณ์

คุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแสง เป็น

เรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากและเป็นนามธรรม ฉะนั้นผู้เรียนจึงควรได้

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่นำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดีในเรื่องแสง โดย

เน้ือหาตรงส่วนน้ีตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้กำาหนดให้เรียนเฉพาะ

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 เท่านัน้ เพือ่เป็นฐานความรูใ้นการนำาไป 

ต่อยอด และประยุกต์ความรู้ในระดับสูงต่อไป     

 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ปั ญ ญ า 

(Constructionism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

แล้วเกดิการสรา้งช้ินงาน (สุชิน เพช็รกัษ,์ 2544, หนา้ 1) ถกูพฒันาขึน้ 

โดยศาสตราจารยเ์ซยม์วัร ์พาเพริต์ (Professor Seymour Papert) 

แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute 

of Technology) ทฤษฏนีีม้พีืน้ฐานมาจากทฤษฏคีวามรูข้อง จนี เพยี

เจต์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ทฤษฎีนี้ได้รับอิทธิพลจาก 

เพียเจต์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นทฤษฎีที่

พยายามอธบิายวา่ ความรูคื้ออะไร และความรูพ้ฒันาขึน้ในความรูส้กึ 

นึกคิดของคนเราอย่างไร โดยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2542, หน้า 137-138) จะอยู่คงทน 

และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี 

นอกจากน้ันความรู้ที่สร้างขึ้นเองน้ี ยังจะเป็นฐานให้สามารถสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ปั ญ ญ า 

(Constructionism) ยังมีเอกลักษณ์ของตน ในด้านการใช้สื่อ 

เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียน 

สร้างการเรียนรู้และผลงานต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้การ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจะประสบ 

ผลสำาเร็จได้มากน้อยเพียงใด มักขึ้นอยู่กับบทบาทของครู ครูจำาเป็น

ตอ้งเปลีย่นบทบาทของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิ ครจูะตอ้งทำา

หน้าที่อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้คำาปรึกษา 

ช้ีแนะแก่ ผู้ เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557   99

(ทิศนา แขมมณี, 2550, หน้า 96-97) โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ดังงานวิจัยของ  

ปริญญา ทองสอน และคณะ (2548), สธน เสนาสวัสดิ์ (2549), 

สฤษดิ์ บรรณะศรี (2550), พินิจ พินิจพงศ์ (2553) และ เชษฐ์ 

ศริสิวสัดิ ์(2554) พบวา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎี

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสามารถทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีส่งูขึน้ โดยมขีัน้ตอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญาแตกต่างกัน                        

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนำาทฤษฎี 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มาใช้ในการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แสง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 

สูงขึ้น โดยผู้วิจัยนำาทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญามาใช้ในการวิจัยมี 5 ขั้นตอนดังน้ี ข้ันท่ี 1 จุดประกาย 

ความสนใจ (Sparkling) ขั้นที่ 2 การวางแผนเพื่อการเรียนรู้ 

(Planning for Learning) ขั้นที่ 3 การเรียนรู้จากการกระทำา 

(Learning by Doing) ขั้นที่ 4 เกิดความรู้ใหม่ (New Knowledge) 

และขั้นที่ 5 นำาเสนอข้อมูล (Presentation) ซ่ึงท้ัง 5 ขั้นตอน 

ได้ประยุกต์จาก (พารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2548, หน้า 85-88; 

นิภา แก้วศรีงาม, 2547, หน้า 76 และพจนา ทรัพย์สมาน, 2549, 

หน้า 17-18)

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 ขอบเขตของการวิจัย

          1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2556 จำานวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

แบบ Cluster Random Sampling

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

  2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

      2.2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 3. เนือ้หาวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นงานวจิยันี ้เปน็สาระการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตรข์องชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 สาระที ่5 พลงังาน เรือ่ง แสง 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 4. ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย เพื่อประเมิน

ประสิทธิผล 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ จำานวน 24 คาบ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556      

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 มีวิธีการดำาเนินงานวิจัยดังนี้

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design

Knowledge) และขั้นท่ี 5 นําเสนอข้อมูล (Presentation) ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นตอนได้ประยุกต์จาก (พารณ อิสรเสนา ณ 
อยุธยา, 2548, หน้า 85-88; นิภา แก้วศรีงาม, 2547, หน้า 76 และพจนา ทรัพย์สมาน, 2549, หน้า 17-18) 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           การวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
 ขอบเขตของการวิจัย 
          1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุร ี
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบบ Cluster Random 
Sampling 
          2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
      2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา 
      2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
           3. เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยน้ี เป็นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สาระ
ท่ี 5 พลังงาน เรื่อง แสง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
           4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เพ่ือประเมินประสิทธิผล 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ จํานวน 24 
คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556        
วิธีดําเนินการวิจัย 
           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E    แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสง ตามแนวทฤษฎีการ

เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
 T1   แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง

 E แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสง ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ 

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest)

 X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสง 

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ศึกษาสาระมาตรฐาน

การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์

การเรียนรู้ เพื่อเขียนแผนการเรียนรู้ เรื่องแสง เพื่อนำาเสนอให้ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ นำาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียน
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และนำามาปรับแก้ เพื่อนำาไปทดลองใช้จริง

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

กำาหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ ศึกษาทฤษฎีเอกสาร

ที่ เกี่ยวข้อง สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง นำาแบบ

ทดสอบไปทดลองใช้ แล้วนำามาวิเคราะห์ได้ค่าอำานาจจำาแนก 

0.20-0.53 และค่าความยากง่าย 0.50-0.80 และค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ 0.71

 3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กำาหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ ศึกษาทฤษฎีเอกสาร

ที่ เกี่ยวข้อง สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำามาปรับแก้ให้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง นำาแบบทดสอบไป

ทดลองใช้ แล้วนำามาวิเคราะห์ได้ค่าอำานาจจำาแนก 0.20-0.50 และ

ค่าความยากง่าย 0.50-0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.75

 ดำาเนินการวิจัยดังนี้

 1. สุม่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนอนบุาลชลบรุ ี

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มาจำานวน 

1 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างจำานวน 35 คน

 2. แนะนำาขัน้ตอนการทำากจิกรรมและบทบาทของนกัเรยีน

ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูส้รา้งสรรคด์ว้ย

ปัญญา

 3. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 4. ดำาเนินการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ในเนื้อหาเรื่อง

แสง ใช้เวลาสอน 24 คาบ

 5. เม่ือส้ินสุดการสอนตามกำาหนดแล้วจึงทำาการทดสอบ

หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับเดิม)    

 6. นำาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท้ัง 

กอ่นดำาเนนิการการทดลองและหลงัดำาเนนิการทดลอง ซึง่วเิคราะห์

โดยใช้สถิติทดสอบค่าที ที่กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(t-test for dependent samples)

 1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

กอ่นและหลังเรยีน โดยใช้ทฤษฎีการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรค์ดว้ยปญัญา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลดังตารางที่ 2     

ตารางที	่2 ผลการวเิคราะหข้์อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรก์อ่นและหลังเรยีน โดยใชท้ฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

           1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางท่ี 2      
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  ค่าสถิต ิ

กลุ่มตัวอย่าง 
 

n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 35 17.03 4.71   

    13.56* .00 
หลังเรียน 35 26.80 1.75   

*p<.05 
           จากตารางที่ 2 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 13.56 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
 
           2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  ค่าสถิต ิ

กลุ่มตัวอย่าง n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 35 8.71 3.64   

    17.07* .00 
หลังเรียน 35 17.74 1.29   

* p< 0.05 
 จากตารางที่ 3 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 17.07 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 แสดงว่า ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
 
สรุปผลการวิจยั 
           ในงานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียน โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

 จากตารางที่ 2 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 13.56 ที่ระดับ

นัยสำาคญั .05 แสดงวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

กอ่นและหลังเรยีน โดยใช้ทฤษฎีการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรค์ดว้ยปญัญา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลดังตารางที่ 3
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 จากตารางที่ 3 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 17.07 ที่ระดับ

นัยสำาคญั .05 แสดงวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

 

สรุปผลการวิจัย
 ในงานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญาของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05

การอภิปรายผล
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้การจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎี 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีประเด็นการอธิบายดังนี้

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง แสง หลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา สูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 จุดประกายความสนใจ (Sparkling) โดย

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความอยากเรียนรู้ หรือความสงสัยเพื่อ

ต้องการหาคำาตอบว่าทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจเคย 

มีประสบการณ์ตรงมาก่อน กลุ่มตัวอย่างนำาเอาประสบการณ์ของ

แต่ละคนมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน นำาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์

และสรุปร่วมกัน จากนั้นครูถามคำาถามทิ้งท้าย เพื่อกระตุ้นให้ 

กลุ่มตวัอยา่งไดค้น้ควา้หาคำาตอบ ขัน้ที ่2 การวางแผนเพือ่การเรยีนรู ้

(Planning for Learning) เป็นขั้นการวางแผนการเรียนรู้  

กลุม่ตวัอยา่งตา่งระดมความคดิกนัภายในกลุม่ เพือ่วางแผนแนวทาง

การค้นหาคำาตอบตาม จุดประสงค์ที่ครูให้คำาถามไว้ แต่ละกลุ่ม 

แบ่งหน้าที่กันไปหาคำาตอบตามแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ต่างๆ 

ตามความถนัดของแต่ละคนภายในกลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลตาม

ขอบเขตที่ได้รับภายในกลุ่ม จากนั้นสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่ม 

นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ มาอภิปรายร่วมกัน

ภายในกลุ่ม เพื่อสรุปวิธีการเรียนรู้และการค้นหาคำาตอบ ขั้นท่ี 

3 การเรียนรู้จากการกระทำา (Learning by Doing) เป็นขั้นการ

ลงมอืเรยีนรูต้ามแผนเปน็ขัน้ตอนทีก่ลุ่มตวัอยา่งรว่มกนัลงมอืเรยีนรู ้

ตามแผนที่ภายในกลุ่มวางไว้ โดยทำาการทดลอง ตามขั้นตอนที่ได้ 

กำาหนดไว้ โดยลงมือปฏิบัติการทดลอง บันทึกข้อมูล ผลการทดลอง 

และการสรุปผลการทดลอง ขั้นที่ 4 เกิดความรู้ใหม่ (New 

Knowledge) เป็นการนำาเสนอด้วยองค์ความรู้ที่รวบรวมมาจาก

การอภปิรายกนัในกลุม่ โดยการเขยีนแผนผงัความคดิ (Mind Map) 

ผนวกกบัการนำาเสนอดว้ย การทดลองใหม่ๆ  หรอืเกดิสิง่ประดษิฐใ์หม ่

หรอืสามารถตอ่ชดุอปุกรณไ์ดถ้กูตอ้ง จากการเรยีนรูข้ัน้ตอนการตอ่

อปุกรณด์ว้ยตนเอง และขัน้สดุทา้ย นำาเสนอขอ้มลู (Presentation) 

เปน็กจิกรรมทีผู่เ้รยีนไดน้ำาขอ้มลูสรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้หรอื

ส่ิงที่ค้นพบจากการเรียนรู้ของตนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกต้อง โดยการนำาแผนผังความคิดของแต่ละคน นำาเสนอ

ต่อสมาชิกภายในกลุ่มของตนเอง เพื่อตรวจสอบว่าส่ิงที่เรียนรู้หรือ 

สิง่ทีค่น้พบนัน้ความถกูตอ้ง จากนัน้สมาชกิภายในกลุม่รว่มกนัเขยีน

แผนผังความคิด เพื่อนำาความรู้ที่ได้มาเสนอต่อเพื่อนกลุ่มใหญ่ เพื่อ

อภิปราย และสรุปความคิดรวบยอด  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ทั้ง 5 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดการ

คน้ควา้ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและทำาใหเ้กดิทกัษะกระบวนการ

           1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางท่ี 2      
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  ค่าสถิต ิ

กลุ่มตัวอย่าง 
 

n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 35 17.03 4.71   

    13.56* .00 
หลังเรียน 35 26.80 1.75   

*p<.05 
           จากตารางที่ 2 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 13.56 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
 
           2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  ค่าสถิติ 

กลุ่มตัวอย่าง n X S.D. t p 
ก่อนเรียน 35 8.71 3.64   

    17.07* .00 
หลังเรียน 35 17.74 1.29   

* p< 0.05 
 จากตารางที่ 3 ค่าสถิติทดสอบทีมีค่าเท่ากับ 17.07 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 แสดงว่า ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
 
สรุปผลการวิจยั 
           ในงานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียน โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

ตารางท่ี	3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรก์อ่นและหลังเรยีน โดยใช้ทฤษฎีการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรค์ดว้ยปญัญา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จากการลงมือปฏิบัติ จนทำาให้เกิดการสร้าง

ชิน้งาน หรอืความรูใ้หมเ่กดิข้ึนและสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิทยาศาสตร์สูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเรียน สอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism) ซึง่

ทฤษฎีถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์เซย์มัวร์ พาเพิร์ต (Professor 

Seymour Papert) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดี เม่ือเด็กมี 

ส่วนร่วมในการสร้างผลิตผลที่มีความหมายกับเด็ก (ชัยอนันต์ 

สมุทวณิช, 2542) จะอยู่คงทน และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น

เข้าใจความคิดของตนเองได้ดี นอกจากน้ันความรู้ท่ีสร้างขึ้นเองนี้ 

ยังจะเป็นฐานให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่

สิ้นสุด โดยมีครูเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซ่ึงใช้

สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทฤษฎีน้ีในด้าน

เอกลักษณ์ในด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่

เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และผลงานต่างๆ ด้วย

ตนเอง ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจะเกิดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะ 

การจำาแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับ 

สเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคำานวณ ทักษะการจัดกระทำา 

และสื่อความหมายของข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

และทักษะการพยากรณ์ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีข้อเสนอแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไปสำาหรับการวิจัย

 1.1 ครผููส้อน ควรอธบิายขัน้ตอนตา่งๆ ของการจดักจิกรรม

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความ

สนใจในการค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น

 1.2 ในการนำาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน 

และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบค้น ควรมีความหลากหลายมากขึ้น 

เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน วีดีทัศน์

เกี่ยวกับแสง เป็นต้น

 1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา บางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม

ค่อนข้างมาก ควรมีการปรับความยืดหยุ่นของเวลาให้เหมาะสม 

กับแต่ละกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้

แตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญากับเนื้อหาอื่นๆ ใน

รายวิชาอื่นๆ

 2.2 ควรศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

การเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรค์ดว้ยปญัญากบัตวัแปรอืน่ๆ เช่น ความคงทน

ของการเรียนรู้ และการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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การพัฒนาบทเรียนสำาเร็จรูป	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

The	Development	of	Programmed	Instruction	in	Group	of	Social	Education	Religion	and

Culture	for	Prathomsuksa	3	Students.

ศรีเรือน		ใกล้ชิด

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี.

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียน โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนสำาเร็จรูป จำานวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนสำาเร็จรูปเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้จำานวน 20 แผน 

4) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป จำานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test Dependent)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนสำาเร็จรูป ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 87.93/86.78 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียน โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เรียน โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ	: บทเรียนสำาเร็จรูป   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

Abstract
 The purposes of this research were to investigate the efficiency of programmed instruction in order to attain 

the criteria of 80/80, to compare the effectiveness before and after classes that used programmed instruction, to 

compare the effectiveness after classes between the experimental group and the control group that used programmed 

instruction, and to investigate the satisfaction level from the student. The samples was prathomsuksa 3 students who 

were studying in the second semester of the academic year 2013 at Chumchonwimonwitthaya Municipality School in 

Trat. The instruments were : 1) 5 programmed instruction packages. 2) an achievement test with 4 multiple choices. 

3) do lesson plans f or both group. 4) a satisfaction test. The statistic usedwere mean, do deviation, and t-test.

 The results of the study were as follows: 1) the effectiveness of programmed instruction was 87.93/86.78 

which was higher than the standardized criteria of 80/80, 2) the achievement of the experimental group students 

after being taught was higher than before being taught with the significant at the level of .01, 3) the achievement of 

the experimental group students was higher than the control group students with the significant at the level of .01, 

4) the students’  satisfaction towards programmed instruction was at a high level.

Keyword	: Programmed Instruction, Learning Achievement, Chumchonwimonwitthaya Municipality School
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บทนำา
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยเม่ือจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนักเรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร  

การคดิ การแกป้ญัหา การใช้เทคโนโลย ีและมทีกัษะชีวติ มสุีขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ รักการออกกำาลังกาย มีความ 

รักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกยึดม่ัน 

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ               

มุ่งทำาประโยชน์ และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 3 - 4)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ได้กำาหนดสาระการเรียนรู้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ซึ่งมีมาตรฐาน ส 1.1 รู ้และเข้าใจประวัติความสำาคัญ ศาสดา 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือและ 

ศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 

อยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ  มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจตระหนกัและปฏบิตัติน 

เป็นศาสนิกชนที่ดี และธำารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ที่ตนนับถือ และตัวช้ีวัดได้กำาหนดให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจประวัติ

ความสำาคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ที่ตนนับถือ การนำาหลักธรรมคำาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 

มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 4)

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนเทศบาลชุมชน

วิมลวิทยา พบปัญหาเนื่องจากขาดครูที่จบตรงสาขาวิชา เพราะ

ครูผู ้สอนมีการโอนย้ายและเกษียณก่อนกำาหนด จากการศึกษา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนาและวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนยงัอยูใ่นเกณฑ์ตำา่ คอื คดิคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

65.74 ซึ่งตำ่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 (โรงเรียนเทศบาลชุมชน

วิมลวิทยา. 2555 : 15)

 บทเรียนสำาเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่  

เหมาะสมในการนำามาใชป้ระกอบการเรยีนการสอน เพราะบทเรยีน

สำาเร็จรูปเปรียบเสมือนครูผู้สอน ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า 

ทำากิจกรรมการเรียน และประเมินผลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสื่อการ

จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยกำาหนดเน้ือหา วัตถุประสงค์วิธีการ

ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ โดยลำาดับเนื้อหา

จากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีคำาถามและคำาตอบเพื่อให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง

 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามศักยภาพของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

กลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียน โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

อุปกรณ์การสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ 
โดยลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีคําถามและคําตอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้        
ตามศักยภาพของตนเอง 
        ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของนักเรียน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนการสอนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
กรอบแนวคิด 
     
   ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม 
 
           การเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป                               1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                           บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                           
          และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน                                     ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
          ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3                                                 ศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
                                                                  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน  
                                                                                      สําเร็จรูป 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด
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106   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

สมมุติฐานในการวิจัย
 นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 

กลุ่มควบคุม 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา รวมท้ังสิ้น 89 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 หมู ่3 จำานวน 

30 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หมู่ 1 

เป็นกลุ่มควบคุม จำานวน 28 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้บทเรียน

สำาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 และความพงึพอใจ

ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1) บทเรียนสำาเร็จรูป จำานวน 5 เล่ม เรื่อง วันมาฆบูชา 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

     2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน

สำาเร็จรูป เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ  

      3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 20 แผน

      4) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียน

สำาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จำานวน 15 ข้อ 

 วิธีการวิจัย ดำาเนินการตามขั้นตอนมีดังนี้

      1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยส่งให้ทางโรงเรียน 

ขออนุญาตปฐมนิเทศนักเรียน 

     2) ดำาเนินการกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 และ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3/13 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2556  

      3) ดำาเนนิการโดยใชบ้ทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระการเรยีนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      4) ทำาการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้บทเรียนสำาเร็จรูป

      5) ประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียน

สำาเร็จรูป

     6) รวบรวมและตรวจผลการทดสอบ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ 

ไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
 1. ประสิทธภิาพของบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระการเรยีนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ 87.93/86.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการเรียน

โดยใชบ้ทเรยีนสำาเรจ็รปู สงูกวา่กอ่นเรียน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01

 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองทีเ่รยีน

โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้

การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียน

สำาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สรุปและอภิปรายผล
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.93/86.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก บทเรียนสำาเร็จรูปดังกล่าว มีขั้นตอนการสร้าง

และหาคุณภาพทีเ่หมาะสม เริม่จากการศึกษาค้นควา้ และวเิคราะห์

หลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาวิธีการสร้างที่มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญการทดลองใช้   

กับนักเรียนครบทั้งแบบ 1:1 กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ในทุกขั้นตอน 

การตรวจสอบมกีารปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และขอ้บกพรอ่ง 

ทำาให้ได้บทเรียนสำาเร็จรูปที่สมบูรณ์ เมื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง      

จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของศมาภรณ์  สีเนา (2552 : 81) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียน 

สำาเรจ็รปูประกอบการ์ตนู เรือ่ง มรรค 8 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า 

บทเรียนสำาเร็จรูปประกอบการ์ตูน มีประสิทธิภาพ 82.97/82.60 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

หลังการเรยีนดว้ยบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สังคมศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 สงูกวา่

กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เนือ่งมาจากบทเรยีน

สำาเร็จรูปเป็นนวัตกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสนองความสามารถ  

ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ เป็นสื่อ 

การเรียนการสอนที่ดีเพราะในบทเรียนสำาเร็จรูปมีส่วนประกอบ 

ที่หลากหลาย มีคำาแนะนำาการใช้บทเรียนสำาเร็จรูปสำาหรับครู 

และนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำาคัญ แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบการเรียนรู้ พร้อมทั้ง 

คำาถามที่ เรียงลำาดับจากง่ายไปยาก แบบทดสอบหลังเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนและบรรณานุกรม และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของนวลจันทร์  วิเศษ (2552 : 86-87) ได้ศึกษาการพัฒนา 

บทเรียนสำาเร็จรูปการ์ตูนประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน 

เรื่อง การประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองทีเ่รยีน

ดว้ยบทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนา และ

วัฒนธรรม สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียน โดยใช้การสอน

แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากบทเรียน

สำาเร็จรูปนั้นมีข้อดีคือ การส่งเสริม ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 

นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้

ของตนเองทุกขั้นตอน สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

นกัเรยีน เพราะนกัเรยีนสามารถศกึษาบทเรยีนในเวลาใด เมือ่ไรกไ็ด ้

ตามความพอใจของนักเรียนเอง ซึ่งกุศยา แสงเดช (2552 : 35) 

ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นักเรียน 

ได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน ทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง

ทุกขั้นตอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรียน เพราะ

นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื่อไรก็ได้ ตามความ

พอใจของนักเรียนเอง ทั้งยังเป็นวิธีสอนที่ช่วยลดภาระครู และช่วย

แก้ปัญหาการขาดแคลนครู และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลา 

ศาสตร์สุภาพ (2549 : 68) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ 

ในการอ่าน และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปการ์ตูน

กบัการสอนแบบปกต ิพบวา่ ความสามารถ และแรงจงูใจในการอา่น

ภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สำาเรจ็รปูการต์นู กบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุ ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกติ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนสำาเรจ็รปู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน 

ระดับมาก เนื่องมาจากบทเรียนสำาเร็จรูปมีภาพประกอบที่สวยงาม 

มีความน่าสนใจและน่าอ่านในการจัดรูปแบบ สาระ เน้ือหาแต่ละเล่ม 

ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ดีและง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเองและค้นพบคำาตอบหรือทำากิจกรรมสำาเร็จด้วย

ตนเองหรือกับเพื่อน เน้ือหาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ ซึ่ง

มธุรส สว่างบำารุง (2551 : 48-51) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจกับ

ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่

นักเรียนได้ปฏิบัติทำาให้นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ

ดา้นรา่งกายและจติใจ ซึง่เปน็สว่นสำาคญัทีจ่ะทำาใหเ้กดิความสมบรูณ์

ของชวีติมากนอ้ยเพยีงใด นัน่คือส่ิงทีต่อ้งคำานงึถงึองค์ประกอบตา่งๆ  

ในการส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของธมนวรรณ  พรหมจันทร์ (2552 : 90)  

ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

สำาเรจ็รปู เรือ่งจงัหวดัอบุลราชธาน ีกลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา

ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 พบว่า นกัเรยีนมคีวาม

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. การสร้างบทเรียนสำาเร็จรูป ควรมีการวางแผนอย่าง 

เป็นระบบมีการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย เพราะจะทำาให้ 

การพัฒนาบทเรียนได้ง่าย 

 2. ควรส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบทเรยีนสำาเรจ็รปูเนือ้หาอ่ืนๆ 

ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิก์ารเรยีนของนกัเรยีน

ที่เรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ด้วยนวัตกรรมอื่นๆ     

 2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดบทเรียนสำาเร็จรูป กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียน 

เกิดความสนใจบทเรียนเพิ่มยิ่งขึ้น
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การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ						

A	Study	of	Conditions	and	Problems	in	Teaching	and	Studying	

Philosophy	and	Religions	in	Thai	Public	Universities

บุญรอด	บุญเกิด

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน

ปรัชญาและศาสนาตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา และนำาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ที่ทำาการสอนรายวิชาด้านปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 

2556 ได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย จำานวน 40 คน และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาวิชาทางด้านปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเอก 

ปกีารศกึษา 2556 ไดจ้ากการสุม่แบบแบง่ชัน้ตามมหาวทิยาลัย จำานวน 292 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราสว่น

ประมาณค่า 5 ระดับ และใช้การสนทนากลุ่ม 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามความคิดเห็น 

ของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 2) ปัญหาการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยรวม 

มปีญัหาอยูใ่นระดบันอ้ย เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ มปีญัหาอยูใ่นระดบันอ้ยทัง้ 5 ดา้น 3) ความตอ้งการการพฒันาการเรยีนการสอน 

ด้านปรัชญาและศาสนา ตามความคิดเห็นของ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาใน มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตร และด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการสอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

คำาสำาคัญ	: สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน, ปรัชญาและศาสนา, มหาวิทยาลัยของรัฐ

Abstract
 This research aimed to study conditions and problems of teaching and learning philosophy and religions in 

Thai public universities, to study students and lecturers’ needs for the development of the teaching and learning, 

and to present the guidelines for the development of teaching and learning philosophy and religions in Thai public 

universities. The sample comprised 40 public university lecturers and 292 university students. The lectures taught 

philosophy and religions to the students who took both subjects as the major in the academic year 2013. The 

instrument was a 5 rating scale questionnaires. 

  The results found were: 1) The lecturers and students’ opinions towards the study conditions of teaching and 

learning was at a high level. 2) Their opinions towards the problems of these was at a low level. 3) Their opinions 

towards the needs for the development of teaching and learning was at a high level. 4) Their guidelines suggested 

for the development of teaching and learning were curriculum administration, and teaching and learning activities 

in terms of teaching preparation, teaching method, teaching media, and grading and evaluation.

Keyword	: Conditions and Problems in Teaching and Studying, Philosophy and Religions, Thai Public Universities
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บทนำา
 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งที่เป็น

ของรัฐหรือเป็นของเอกชน ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการ

ของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา 

ของรัฐบาล โดยมีจุดหมายเด่นๆ สามประการคือ การสร้างความรู้ 

การสร้างคน และการสร้างสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554: 2-4)  

และหน้าที่หลักที่เป็นหัวใจสำาคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การ 

ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งแต่ละสถาบัน

นอกจากจะตอ้งพจิารณาถึงความตอ้งการในดา้นกำาลงัคนของตลาด

แรงงานแล้ว ยังต้องคำานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตอีกด้วย ดังน้ัน 

การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารหลักสูตร

จึงนับเป็นสิ่งสำาคัญ ประกอบกับสภาพการจัดการศึกษาของไทย

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีทั้งทางด้าน

วิชาการ หลักสูตร เน้ือหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน 

การเรียนรู้เป็นการศึกษาแบบท่องจำาความรู้ และเรียนวิชาชีพ

แบบแก่งแย่งแข่งขันเพื่อตัวเองมาก (วิทยากร เชียงกูล, 2541) ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีพบล้วนแล้วแต่

พยายามเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำาเอาวิชา 

ความรู้ไปประกอบอาชีพ และสามารถดำารงตนได้อย่างมีความสุข

และมีความสะดวกสบาย ดังนั้น วิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 

จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นไปทางด้านวิชาชีพและและวิชา 

ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการของแหลง่งานเพือ่งา่ยตอ่การไดง้านทำา สว่นวชิาใดที่

ไมน่ำามาซึง่ผลกำาไรตอ่สถานศกึษา หรอืมผีูท้ีส่นใจสมคัรเขา้เรยีนนอ้ย 

ถึงแม้ว่าจะมีความสำาคัญและจำาเป็นต่อสังคมอย่างไร ก็จะถูกลด

ความสำาคัญลงให้เหลือเพียงแค่เป็นวิชาเลือก หรือไม่ก็บรรจุไว้เพื่อ

ให้รู้ว่ามี แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจต่อผู้บริหารระดับสูงเท่าใดนัก 

จนถูกปิดไปในที่สุด เช่น สาขาวิชาทางด้านปรัชญาและศาสนา

 สาขาวชิาทางด้านปรชัญาและศาสนา ในอดตีถอืว่าเป็นวชิา 

ที่มีความสำาคัญมาก เพราะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดท่ีสร้างสรรค์ 

เป็นระบบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญและ 

เป็นสิ่งจำาเป็นของสังคมในทุกยุคทุกสมัย แต่อาจจะมีชื่อเรียกที ่

ต่างกันบ้าง ปัจจุบันนี้ผู้นำา ผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำานาจในการปกครอง

หรือในการบริหารในสังคม ต่างก็พยายามเน้นยำ้า และส่งเสริม 

ให้คนในสงัคมมคีณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่ให้ประชาชนในประเทศ

มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน 

และกัน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีพระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 

แห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2512 ที่ว่า 

 “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำาให้

ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด การทำาให้บ้านเมืองมีความปกติสุข 

เรียบร้อยจึงมิใช่การทำาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม

ความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำานาจ 

ไมใ่หก้อ่ความเดอืดรอ้นวุน่วายได”้ (Daily News. พระบรมราโชวาท. 

[Online]. เขา้ถงึไดจ้าก: www.manager.co.th/Daily/ViewNews.

aspx?NewsID=9520000146193 วันที่ค้นข้อมูล 25 มกราคม 

2555) 

 จากพระราชนิพนธ์นี้ พระองค์เน้นย้ำาเพื่อส่งเสริมให้คนดี 

มีคุณธรรมเข้ามามีบทบาทในการปกครองบ้านเมือง เพราะถ้าคนดี 

ได้รับโอกาสในการบริหารหรือการปกครองแล้วประชาชนก็จะมี

ความสุขไม่ถูกเอารัดเอเปรียบ หรือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5 

ที่ก็ให้ความสำาคัญกับสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมเอาไว้ ดังนี้

   ฝูงชนกำาเนิดคล้าย คลึงกัน

 ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง

 ความรู้อาจเรียนทัน       กันหมด

 เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง     อ่อนแก้ ฤๅไหว

 (oknation.net. บทความเรื่องพระปิยะมหาราช-พ่อสอน

ลูกชาย. [Online]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oknation.net/

blog/print.php?id=514751 วันที่ค้นข้อมูล 25 มกราคม 2555)

 จากพระราชนิพนธ์นี้มีความหมายว่า ทุกคนล้วนมีการ

เกิดที่คล้ายกัน ที่แตกต่างกันก็เพียงแต่ขนาดของรูปร่าง เพศ สีผิว 

ส่วนในเรื่องความรู้นั้น ก็อาจเรียนได้เหมือนๆ กัน แต่ที่ต่างกัน คือ 

เรื่องความชั่ว-ดี ความกระด้าง-อ่อนน้อม ถึงแม้ว่าผู้นำาในสังคม 

กล่าวว่า ต้องการคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ 

รบัผดิชอบตอ่สงัคม มคีวามรูค้วามสามารถ และมกีารคดิทีเ่ปน็ระบบ 

แตย่งัขาดการสนบัสนนุและสง่เสรมิเกีย่วกบัศาสตรท์างดา้นปรชัญา

และศาสนาให้มีความสำาคัญ ยังขาดการสนับสนุนให้มีการเรียน 

การสอนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง

 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนสาขาวิชาทางด้านปรัชญาและ

ศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของการเรียน

การสอนทางด้านปรัชญาและศาสนา จากประสบการณ์การสอน 

ในชว่งเวลาหลายปทีีผ่า่นมาไดพ้บกบัปญัหาตา่งๆ ในการจดัการเรยีน

การสอนหลายประการ อีกทั้งผลการประเมินภาพรวมจากนิสิตที่มี

ตอ่ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาตา่งๆ ของสาขาวชิาทาง

ด้านปรัชญาและศาสนาโดยทั่วไปแล้ว นิสิตให้ความสนใจในระดับ

ปานกลาง (มหาวทิยาลัยบรูพา. ระบบประเมนิประสิทธภิาพการเรยีน 

การสอน. [Online]. เขา้ถงึไดจ้าก: http://asess.buu.ac.th/new/

index.php/asess/teacher วันที่ค้นข้อมูล 17 ธันวาคม 2554) 

จึงมีความสนใจศึกษาถึงสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ด้านปรัชญาและศาสนา ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดทำาการสอน

รายวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 

ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทาง

วิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้สาขาวิชา ภาควิชา และคณะได้นำาไป
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ใช้ดำาเนินการแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนทางดา้นปรชัญาและศาสนาของสถาบนัในระดบัอดุมศกึษา

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามความคิดเห็น

ของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา

  2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน

ปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามความคิดเห็นของ

คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา

  3. เพื่อนำาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย	
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้าน

ปรชัญาและศาสนา	และการศกึษาความตอ้งการพฒันาการเรยีน

การสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คณาจารย์ที่ทำาการสอน

รายวิชาด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเปิด

สอนวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 

ปกีารศกึษา 2556 จำานวน 79 คน 2) นสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ที่ศึกษาวิชาทางด้านปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาเอกใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 1,079 

คน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของรัฐจำานวน 8 แห่ง ท่ีเปิดสอนสาขา

วิชาปรัชญาหรือศาสนาเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา (เครือข่าย 

ปรัชญาและศาสนา. รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปิดสอนวิชา

ปรชัญาและศาสนาเปน็สาขาวชิาเอกในระดบัปรญิญาตร.ี [Online]. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.arts.chula.ac.th/philoso/philos 

วันที่ค้นข้อมูล 7 ธันวาคม 2554) 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) คณาจารย์ที่ทำาการสอนรายวิชาด้าน

ปรชัญาและศาสนาในมหาวทิยาลยัของรฐัทีม่กีารเปดิสอนสาขาวชิา

ปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2556 ได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

จำานวน 8 มหาวิทยาลัยๆ ละ 5 คน ได้กลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ทั้งสิ้น

จำานวน 40 คน 2) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสาขาวิชา 

ทางด้านปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ปกีารศกึษา 2556 ไดจ้ากการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 

Sampling) ตามมหาวิทยาลัย ได้กลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา 

ทั้งส้ินจำานวน 292 คน ตามสูตรการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยความคลาดเคลื่อน .05 ของยามาเน่ (Yamane, 1970, pp. 

580 - 581) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย

สร้างขึ้นจำานวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามสำาหรับคณาจารย์ และ

แบบสอบถามสำาหรับนิสิตนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป สภาพและปญัหาการจดัการเรยีนการสอน และ

ความต้องการได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดำาเนินการดังนี้

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

อุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ความต้องการ

พัฒนาการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ  

  2. นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

  3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม

  4. นำาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try out) กับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จำานวนกลุ่มละ 30 คน แล้วนำามาวิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนก 

รายขอ้ (Discrimination) โดยวธิกีารหาคา่สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

(Pearson’ s Product – Moment Correlation Coefficient) 

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .25 - 

.88 ในแบบสอบถามสำาหรับคณาจารย์ ส่วนแบบสอบถามสำาหรับ

นิสิตนักศึกษา คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 

.22 - .71

 5. นำาแบบสอบถามที่มีค่าอำานาจจำาแนกแต่ละข้อ ตั้งแต่ 

.20 ขึ้นไป มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ

ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามสำาหรับคณาจารย์ เท่ากับ .96 และแบบสอบถาม

สำาหรับนิสิตนักศึกษา เท่ากับ .95

  6. นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่น 

และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ 

ส่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 8 แห่ง 

ที่ทำาการเปิดสอนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาเอก

ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามคณาจารย์ 

จำานวน 40 ฉบับ และสอบถามนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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จำานวน 292 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจำานวน

ที่ส่งไป คิดเป็นร้อยละ 100 นำาแบบสอบถามมาตรวจสอบและ 

คัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จากน้ันผู้วิจัยนำาแบบสอบถาม 

มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยนำา

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามทัง้สำาหรบัคณาจารยแ์ละนสิตินกัศกึษา

มาแยกวเิคราะห ์ดงันี ้ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน

ทั่วไป โดยคิดเป็นร้อยละ ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหา

การจดัการเรยีนการสอน และตอนที ่3 แบบสอบถามความตอ้งการ

ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งลักษณะแบบสอบถาม

เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยเรยีงจากมากทีส่ดุ มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ของลิเคอร์ท Likert’s Scale. (Best & 

Kahn, 1993, pp.247) ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์สำาหรับการวัดระดับ 

ทั้ง 5 ระดับ โดยเอาคะแนนเฉลี่ย (   ) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด 

 ศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน	

การสอนดา้นปรชัญาและศาสนาในมหาวทิยาลยัของรฐั ผูเ้ขา้รว่ม

ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับ 

การจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัย

ของรฐั ประกอบดว้ย 1) ผูบ้รหิาร คอื หวัหนา้ภาควชิา หรอืประธาน

สาขาวิชาในด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีเปิด

สอนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 

จำานวน 8 มหาวิทยาลัยๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน 2) ผู้สอน  

คือ คณาจารย์ที่ทำาการสอนรายวิชาด้านปรัชญาและศาสนา 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีเปิดสอนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

เป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี จำานวน 8 มหาวิทยาลัยๆ ละ 1 

คน รวมทั้งสิ้น 8 คน 

 ผู้วิจัยกำาหนดประเด็นในการสนทนาโดยนำาข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถามมาเสนอในการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันพูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำาเสนอแนวทางในการปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนา 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย
1.	 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและ

ศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ตามความคิดเห็นของคณาจารย์

และนิสิตนักศึกษา	

 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็น

ของคณาจารย์ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียงตาม

ลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ 

  1) ด้านการดำาเนนิการสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมาก

ไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ มกีารแจ้งแนวการสอนทีส่ามารถอธบิาย

จุดประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาได้อย่างชัดเจน ยอมรับความ 

คิดเห็นของผู ้เรียน และในการสอนมีการกระตุ ้นผู ้เรียนให้คิด 

วเิคราะห์ วจิารณ์ ส่วนอนัดบัสดุท้ายได้แก่ จดัการเรยีนทีห่ลากหลาย 

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 2) ด้านการเตรียมการสอน 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการ 

จัดทำาประมวลรายวิชา/มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) 

ก่อนทำาการสอน มีการเตรียมตนเองโดยศึกษาหาความรู้ในวิชา

ที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการบริการด้านความรู้และให ้

คำาปรึกษาแก่ผู้เรียน และมีการวางแผนการสอนโดยคำานึงถึงการ

พัฒนาทั้งความสามารถทางปัญญาและอารมณ์ของผู ้เรียน 3) 

ด้านการปรบัปรงุการเรยีนการสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมาก

ไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการจัดให้ประเมินผลการสอนโดย 

ผู้เรียน จัดทำา มคอ.5 (รายงานผลการดำาเนินการของรายวิชา) แล้ว

นำามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 

มีการนำาผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนมาพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ มีการ

จัดทำาแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา 4) ด้านการวัดและ

การประเมนิผล เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ มีการกำาหนดคะแนนของชิ้นงานตามความเหมาะสม มีการ

กำาหนดชิน้งานให้มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หาทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

และมีความสมำ่าเสมอในการตรวจงาน และการแจ้งผลคะแนนแก ่

ผู้เรียน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รยีนอยูเ่สมอ 5) ด้านสือ่การเรยีนการสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนน

จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการใช้ส่ือหรืออุปกรณ์ 

ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีหนังสือ/ 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน และมีการแนะนำา 

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม ส่วนอันดับ

สุดท้ายได้แก่ มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

  สำาหรับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความ

คิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 1) ด้านการดำาเนินการสอน เรียงตามลำาดับคะแนนจาก

มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนยอมรับความ 

คิดเห็นของผู ้เรียน อาจารย์ผู ้สอนเข้าสอนครบตามเวลาอย่าง

สมำ่าเสมอ และอาจารย์ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองเพิ่มเติม ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียน

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

 2) ด้านการเตรยีมการสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมาก

ไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมตนเองโดย

ศึกษาหาความรู้ในวิชาที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการบริการ

ด้านความรู้และให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทำา 

 

ด้วยแบบทดสอบย่อยประจําชุดกิจกรรมของแต่ละชุด รวบรวมข้อมูลเพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ( 1
E ) 

 2.4 หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือนําคะแนนที่

ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2
E ) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห์หาโดยหาค่าเฉลี่ย (X) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  และค่าเฉลี่ย (X) 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์แบบ t-test  
Dependent Samples 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

เศษส่วน โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เป็นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
78.56/78.00 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) เร่ือง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียน เท่ากับ 10.33และ 23.40 คะแนน ตามลําดับ แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) มีความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X = 3.86)  โดยมีข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับ ตามลําดับ ดังนี้ นักเรียนสนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน 
 ( X =4.37)  นักเรียนชอบท่ีครูชมเชยหรือมีของรางวัลให้เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมได้คะแนนดี ( X =4.33) และ การ

มอบหมายงานให้นักเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.10)   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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ประมวลรายวชิา/ มคอ. 3 (รายละเอยีดของรายวชิา) ก่อนทำาการสอน 

และอาจารย์ผู ้สอนมีการเตรียมรูปแบบกิจกรรมท่ีมีการใช้สื่อที่ 

เหมาะสมแก่ผู ้เรียนก่อนทำาการสอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ 

อาจารย์ผู ้สอนมีการวางแผนการสอนโดยคำานึงถึงการพัฒนาทั้ง

ความสามารถทางปัญญาและอารมณ์ของผูเ้รยีน 3) ด้านการวดัและ

ประเมินผล เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 

ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีการกำาหนดชิ้นงานได้อย่างสอดคล้องกับ

เนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนกำาหนดคะแนนของ

ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนมีความสมำ่าเสมอใน

การตรวจงาน และการแจ้งผลคะแนนแก่ผู้เรียน ส่วนอันดับสุดท้าย

ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนอยู่เสมอ 

4) ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน เรียงตามลำาดับคะแนน

จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจัดทำา มคอ. 

5 (รายงานผลการดำาเนินการของรายวิชา) เพื่อนำามาพัฒนาและ

ปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอน อาจารย์ผูส้อนมกีารจดัให้ 

ประเมินผลการสอนโดยผู้เรียน และอาจารย์ผู ้สอนมีการนำาผล 

การประเมนิการสอนจากผูเ้รยีนมาพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อการเรียนการสอน เรียงตาม

ลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 

มีการใช้สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชา อาจารย์ผู ้สอนมีหนังสือ/เอกสารประกอบการสอน 

ในรายวิชาที่สอน และอาจารย์ผู ้สอนมีการแนะนำาแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ 

อาจารย์ผู้สอนมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

 ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็น

ของคณาจารย์ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ มปีญัหาอยูใ่นระดบันอ้ยทัง้ 5 ดา้น 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 1) ดา้นการเตรยีมการสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมาก

ไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการเตรียมรูปแบบกิจกรรม

ที่มีการใช้สื่อที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนก่อนทำาการสอน การดำาเนิน

การวางแผนการสอนโดยคำานึงถึงการพัฒนาท้ังความสามารถทาง

ปัญญาและอารมณ์ของผู้เรียน และการเตรียมตนเองของผู้สอน 

ใหม้คีวามพรอ้มในการบรกิารดา้นความรูแ้ละใหค้ำาปรกึษาแกผู้่เรยีน

ในรายวิชาที่สอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การดำาเนินการจัดทำา

ประมวลรายวชิา/มคอ. 3 (รายละเอยีดของรายวชิา) กอ่นทำาการสอน 

2) ด้านการวัดและประเมินผล เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไป

น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการกำาหนดคะแนนของชิ้นงาน

ตามความเหมาะสม การดำาเนินการในการตรวจงาน และการแจ้ง

ผลคะแนนแก่ผู้เรียน และการดำาเนินการกำาหนดช้ินงานให้มีความ

สอดคลอ้งกบัเนือ้หาทีจ่ดัการเรยีนการสอน สว่นอนัดบัสดุทา้ยไดแ้ก ่

การดำาเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) ด้านการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย  

3 อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการจัดทำา มคอ. 5 (รายงานผล 

การดำาเนินการของรายวิชา) เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การดำาเนินการจัดทำาแผน 

ปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา และการดำาเนินการนำาผล

การประเมินการสอนจากผู้เรียน เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การ

ดำาเนนิการจดัใหป้ระเมนิผลการสอนโดยผู้เรยีน 4) ดา้นส่ือการเรยีน

การสอน เรยีงตามลำาดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่

การดำาเนินการจัดหาหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 

ที่สอน การดำาเนินการแนะนำาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้ 

ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม และการดำาเนินการใช้ส่ือประกอบการเรียน

การสอนที่หลากหลาย ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การดำาเนินการใช้

ส่ือหรืออุปกรณ์ประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 5) 

ด้านการดำาเนินการสอน เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 

3 อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการจัดการเรียนที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน การดำาเนินการเลือกใช้

กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการดำาเนินการสอน 

โดยเริ่มและเลิกสอนได้อย่างตรงเวลา ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ 

การดำาเนินการสอดแทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนใน 

ขณะสอน 

 สำาหรับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความ

คิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีปัญหา 

อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ใน

ระดับน้อยทั้ง 5 ด้าน เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้

  1) ด้านสื่อการเรียนการสอน เรียงตามลำาดับคะแนนจาก

มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการใช้ส่ือประกอบ

การเรียนการสอนที่หลากหลาย การดำาเนินการใช้ส่ือหรืออุปกรณ์

ประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และการดำาเนินการ 

จัดหาหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน 

ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การดำาเนินการแนะนำาแหล่งเรียนรู้ 

นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม 2) การเตรียมการสอน 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

การดำาเนินการวางแผนการสอนโดยคำานึงถึงการพัฒนาท้ัง 

ความสามารถทางปัญญาและอารมณ์ของผู้เรียน การดำาเนินการ 

จัดทำาประมวลรายวิชา/มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) 

ก่อนทำาการสอน และการดำาเนินการเตรียมรูปแบบกิจกรรมที่มี

การใช้ส่ือที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนก่อนทำาการสอน ส่วนอันดับสุดท้าย

ได้แก่ การเตรียมตนเองของผู้สอนให้มีความพร้อมในการบริการ

ด้านความรู้และให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียนในรายวิชาที่สอน 3) ด้าน

การวัดและประเมินผล เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 
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3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ การดำาเนนิการการประเมนิผลการเรยีนรูผู้เ้รยีน 

การดำาเนินการในการตรวจงาน และการแจ้งผลคะแนนแก่ผู้เรียน 

และการดำาเนินการกำาหนดคะแนนของชิ้นงานตามความเหมาะสม 

ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การดำาเนินการกำาหนดชิ้นงานให้มีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน 4) ด้านการปรับปรุง 

การเรียนการสอน เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 

อันดับแรก ได้แก่ การดำาเนินการจัดให้ประเมินผลการสอนโดย 

ผู้เรียน การดำาเนินการนำาผลการประเมินการสอนจากผู้เรียน เพื่อ 

นำามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 

การดำาเนินการจัดทำา มคอ. 5 (รายงานผลการดำาเนินการของ

รายวิชา) เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การดำาเนินการจัดทำาแผน 

ปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา 5) ด้านการดำาเนินการสอน 

เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การ

ดำาเนินการจัดการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถ

ของผู้เรียน การดำาเนินการเลือกใช้กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ และการดำาเนินการเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้เรียน 

2.	ความตอ้งการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนดา้นปรชัญาและ

ศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ตามความคิดเห็นของคณาจารย์

และนิสิตนักศึกษา

 ความตอ้งการการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นปรชัญาและ

ศาสนา ตามความคิดเห็นของคณาจารย์ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ 

และระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไป

น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระใน

รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร และการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทาง

วิชาการให้กับอาจารย์ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การพัฒนาด้าน 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 สำาหรับความต้องการการพัฒนาการเรียนการสอน

ด้านปรัชญาและศาสนา ตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ เรียงตามลำาดับคะแนนจากมากไปน้อย 

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่การพฒันาดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การพัฒนาด้านวิธีการสอน เทคนิคการสอน  

และการพัฒนาด้านเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 

ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ การพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล

3.	 แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน

ปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

  ผลการสนทนากลุ่มเพื่อนำาเสนอแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ปรากฏดังตารางนี้

ประเด็น ผลการสนทนากลุ่ม

ด้านการบริหารหลักสูตร ควรให้ความสำาคัญกับการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะในกรณีของการรับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ที่

จะรบัเขา้มานัน้ตอ้งมคุีณวฒุกิารศึกษาตรงกบัสาขาวชิาทีเ่ปดิสอน เพือ่ทำาใหห้ลักสูตรมศีกัยภาพ

เพิ่มขึ้น และเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

การบริหารหลักสูตรต้องยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เพื่อ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา เช่น 

 - มีการจัดทำารายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     - มีรายละเอียดของรายวิชาอย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     - เมื่อดำาเนินการสอนไปแล้วก็ควรมีการจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของรายวิชาหลัง 

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     - มกีารประเมนิความพงึพอใจของนสิตินกัศกึษาปสีดุทา้ย/บณัฑติใหม ่รวมทัง้มกีารประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชา 

     - ควรจัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวน 

การดำาเนินงานหลักสูตรรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการสนทนากลุ่มได้เสนอให้จัดขึน้

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ต้องมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนประจำาของภาควิชา/สาขาวิชา อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง
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ด้านการบริหารหลักสูตร หากมีการรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ควรแต่งตั้งให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำาแนะนำาด้าน 

การจัดการเรียนการสอน พร้อมกับมีการปฐมนิเทศระดับภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อให้คำาแนะนำา

ในด้านต่างๆ ที่จำาเป็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา

การดำาเนนิบรหิารหลกัสตูรควรแบง่ภาระงานรบัผดิชอบใหช้ดัเจนเพือ่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็ระบบ

และมีประสิทธิภาพ เช่น 

     - มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านกิจการ

นิสิตนักศึกษา ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

     - มรีะบบการกำากบัตดิตามงานแตล่ะดา้นอยา่งจรงิจงั และภาระหนา้ทีด่งักลา่วควรจะกำาหนด

ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องการประเมินการปฏิบัติราชการ

ควรจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบผลสมัฤทธิข์องนสิตินกัศกึษาของรายวชิาทีเ่ปดิสอนในแตล่ะปโีดย

แต่งตั้งคณะกรรมการในภาควิชา/สาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา

จดัใหม้กีารตดิตามและรวบรวมขอ้มลูสำาหรบัใช้ปรบัปรงุและพฒันาหลักสูตรโดยกระทำาตอ่เนือ่ง

ทุกปี

ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดทำาการสอนด้านศาสนาและปรัชญาทั้งในและต่างประเทศ ตามศักยภาพและความ 

เหมาะสมของภาควิชา/สาขาวิชา

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมการสอน

 - กอ่นทำาการสอนอาจารยผ์ูส้อนควรไดม้กีารวางแผนการจดัการเรยีนรว่มกนัภายในภาควชิา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สอนในรายวิชาเดียวกันเพื่อให้มีรูปแบบและการสอนเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกัน มีการเตรียมรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

  - อาจารยผ์ูส้อนควรไดร้บัทราบรายวชิาทีส่อนกอ่นเปดิทำาการสอนเปน็ระยะเวลาพอสมควร 

เช่น 1 เดือน เพื่อเตรียมตนเองและเตรียมวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

   - มกีารจดัทำาประมวลรายวชิาหรอืรายละเอยีดของรายวชิากอ่นทำาการสอนทกุรายวชิา โดย

ภาควิชา/สาขาวิชากำาหนดระยะเวลาในการส่งที่แน่นอน และมีการกำากับตรวจสอบติดตาม

การดำาเนินการสอน	

  - การดำาเนินสอนในรายวิชาต่างๆ ในสัปดาห์แรกอาจารย์ผู้สอนต้องช้ีแจงเกี่ยวกับ 

แนวการสอน จุดประสงค์รายวิชา เน้ือหาของรายวิชา ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล 

ให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนก่อนทำาการสอน มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันถึงรูปแบบวิธีการเรียน

การสอน กฎกติกาและมารยาทในการเป็นผู้เรียนที่ดี 

     - ดำาเนนิการสอนตามแนวการสอนอยา่งเปน็ระบบและมขีัน้ตอน ใชว้ธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบั

เนือ้หารายวชิา มกีารกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์สอดแทรกขอ้คดิตา่งๆ ทัง้คณุธรรมจรยิธรรม

หรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

     - ดำาเนินการสอนโดยคำานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 

     - ในขณะดำาเนินการสอนควรมีการใช้คำาถามเพื่อสอบถามผู้เรียนเป็นระยะๆ 

    - ผู้สอนที่ดีควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลาเพื่อการดำาเนิน

การสอนจะได้บรรลุตามแผนที่วางไว้
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ประเด็น ผลการสนทนากลุ่ม

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 

 - อาจารยผ์ูส้อนตอ้งใชส้ือ่การสอนใหห้ลากหลาย และใชใ้หเ้หมาะสมกบัเนือ้หารายวชิาและ

จุดมุ่งหมายที่จะสอน 

   - สื่อท่ีใช้ควรมีความทันสมัย น่าสนใจ เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน 

 - ข้ันตอนในการใชส่ื้อการสอนอาจใชใ้นขัน้นำาเขา้สู่บทเรยีน ขัน้ดำาเนนิการสอนหรอืประกอบ

กิจกรรมการเรียน ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุปบทเรียน ขั้นประเมินผู้เรียน หรือจะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้

  - อาจารย์ผู้สอนควรแนะนำาสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ให้ผู้เรียนได้รู้จักและศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม

การวัดผลและประเมินผล 

 - การวัดผลและประเมินผลควรเป็นไปตามแผนและตรงกับที่ได้ช้ีแจงไว้กับผู้เรียนใน 

ชั่วโมงแรก

 - การกำาหนดคะแนนช้ินงานแต่ละช้ินควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาท่ี 

จัดการเรียนการสอน 

  - อาจารย์ต้องตรวจชิ้นงานที่มอบหมายสมำ่าเสมอ และแจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนได้ทราบเป็น

ระยะๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับรู้ระดับคะแนนของตนและเกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

     - วธิกีารและเกณฑ์การวดัผลและประเมนิผลควรมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มของผู้เรยีน ในกรณี

รายวิชาเดียวกันผู้สอนหลายคนควรมีการประชุมหารือ เพื่อให้วัดประเมินผลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความ 

คิดเห็นของคณาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ด้าน สอดคล้องกบัความคดิเหน็

ของนสิตินกัศกึษา ซึง่เหน็ว่าสภาพการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการดำาเนินการสอน 

พบว่าคณาจารย์มกีารแจ้งแนวการสอนทีส่ามารถอธบิายจดุประสงค์

และเนื้อหาของรายวิชาได้อย่างชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นของ 

ผู้เรียน และในการสอนมีการกระตุ้นผู้เรียนให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 

แต่นิสิตนักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผู ้สอนยอมรับความคิดเห็นของ 

ผู ้เรียน เข้าสอนครบตามเวลาอย่างสมำ่าเสมอ และส่งเสริมให ้

ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม ซึ่งสภาพการปฏิบัติที่ 

กล่าวมานั้นเป็นส่วนสำาคัญของการจัดการเรียนการสอน ทั้งการ

อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาให้กับผู้เรียนได้รับทราบ

ตรงกับที่ เสริมศรี ไชยศร (2539: 27-28) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนจะ

เกิดความต้องการเรียนมากขึ้น ถ้าเข้าใจและยอมรับจุดมุ่งหมาย 

ของการเรียน และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้าน

สื่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งความ

คิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน 

คือเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ 

หลากหลายยังน้อยกว่ารายการด้านอื่นๆ สำาหรับในเรื่องของ 

สือ่ประกอบการเรยีนการสอนเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นมากในการทำาให้ผูเ้รยีน

เกิดความเข้าใจในเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนมากขึ้น สอดคล้องกับที ่

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 91) กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของ 

การสอนนอกจากเป็นการให้วิชาความรู ้แล้ว ยังเป็นการฝึก

ประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วย ขั้นตอนในการสอนมี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นเตรียมการสอน ระหว่างสอนและประเมินผล ทฤษฎีการสอน 

จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนได้ดีขึ้น วิธีการสอน

มีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อจำากัด การเลือกวิธีสอน ครู

ควรใช้หลายๆ วิธีผสมสานกัน โดยมีหลักในการเลือกโดยคำานึงถึง 

วัตถุประสงค์ของวิชา เนื้อหาวิชา ความถนัดของผู้สอน ความ 

เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนเวลา จำานวนผู้เรียน และสื่อการสอน 

 2. ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็น 

ของคณาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ มปีญัหาอยูใ่นระดบันอ้ยทัง้ 5 ดา้น สอดคล้องกบัความคดิเหน็ 

ของนสิิตนกัศกึษา ซึง่เหน็วา่ปญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ผลการวิจัยพบว่าตามความคิดเห็น

ของคณาจารย ์ดา้นการเตรยีมการสอนมค่ีาเฉล่ียของปญัหามากกวา่

ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการดำาเนินการเตรียมรูปแบบกิจกรรมที่มีการ

ใชส้ือ่ทีเ่หมาะสมแกผู่เ้รยีนกอ่นทำาการสอน การดำาเนนิการวางแผน 

การสอนโดยคำานึงถึงการพัฒนาทั้งความสามารถทางปัญญาและ

อารมณข์องผูเ้รยีน และการเตรยีมตนเองของผูส้อนใหม้คีวามพรอ้ม 
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ในการบริการด้านความรู้และให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียนในรายวิชา 

ที่สอน ซึ่งในเรื่องของปัญหาด้านการเตรียมการสอนดังกล่าวน้ี 

แม้จะยังอยู่ในระดับท่ีน้อยแต่ก็เป็นสิ่งสำาคัญท่ีผู้สอนทุกคนต้อง

ตระหนักและให้ความสำาคัญกับขั้นตอนน้ีให้มาก ประกอบกับ

ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีเห็นว่าด้านสื่อการเรียนการสอน 

มีค่าเฉลี่ยของปัญหามากกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการดำาเนินการ

ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การดำาเนินการใช้

สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา และ

การดำาเนินการจัดหาหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา

ที่สอน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องคำานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ

การสอนควรจะใช้สื่อให้มากและหลากหลาย ดังที่ เสริมศรี ไชยศร 

(2539: 27-28) ได้กล่าวไว้ว่าผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในหลายด้านแม้ว่าจะจัดกลุ่มคล้าย (กลุ่มท่ีผู้เรียนมีความสามารถ

ระดับเดียวกัน) แล้วก็ตาม ผู้เรียนมีพื้นฐานต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้าน

ความเข้าใจ ทักษะ ความรู้สึก เจตคติ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ดังนั้นสื่อจะช่วยทำาให้ผู้เรียนท่ีแตกต่างมีความเข้าใจขึ้นได้ เมื่อ 

เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทัง้ 5 ดา้น พบวา่ ดา้นการดำาเนนิการสอน 

มีคะแนนเฉลี่ยของปัญหาน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งความคิดเห็นของ 

คณาจารย์และนิสิตนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกัน ซ่ึงอาจ 

เปน็เพราะผูส้อนสว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารสอนและมอีงค์ความรู ้

เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดีทำาให้ด้านการดำาเนินการสอน 

มีปัญหาน้อยกว่าทุกๆ ด้าน

 3. ความต้องการการพฒันาการเรยีนการสอนด้านปรชัญา

และศาสนา ตามความคดิเหน็ของคณาจารย์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ซ่ึงเห็นว่าต้องการให ้

มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยรวมอยู ่ในระดับมากเช่นกัน 

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั นอกจากนัน้ผลการวจิยัยงัพบว่าตามความคิดเหน็

ของคณาจารย์ ยังต้องการการพัฒนาด้านเน้ือหาสาระในรายวิชา

ต่างๆ ของหลกัสตูร และการพฒันาเพิม่พนูความรูท้างวชิาการให้กบั

อาจารย์อีกด้วย ส่วนความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษานั้นยังต้องการ

ให้อาจารย์มีการพัฒนาด้านวิธีการสอน เทคนิคการสอน และการ

พัฒนาด้านเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ซึ่งความ

ต้องการการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนล้วนเป็น

องค์ประกอบที่ทำาให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำาเร็จ 

โดยเฉพาะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ (2549) 

ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าความต้องการ

พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณาจารย์ต้องการได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียน

การสอนมากที่สุดในเรื่องต่อไปนี้ คือ รูปแบบและเทคนิคการสอน 

แบบเน้นผู ้เรียนเป็นสำาคัญ โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนนิสิต

ต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้าและเข้าสอนให้ 

ตรงเวลา สอนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ใช้ส่ือการสอนที ่

หลากหลาย น่าสนใจ วัดและประเมินผลเป็นระยะสมำ่าเสมอเพื่อ

พัฒนานิสิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
  1. ภาควิชา/สาขาวิชาควรให้ความสำาคัญและมีนโยบาย 

ใหผู้ส้อนดำาเนนิการเตรยีมรปูแบบกจิกรรมทีม่กีารใชส้ือ่ทีเ่หมาะสม

แก่ผู้เรียนก่อนทำาการสอน ส่ือที่ใช้สอนควรมีความหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 2. ภาควชิา/สาขาวชิาควรมนีโยบายการพฒันาดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของหนามแดง

Effect	of	organic	fertilizer	on	growth	characteristics	of	Karanda	(Carissa carandas	Linn.)

วิกันยา		ประทุมยศ, อัจฉรา  บุญโรจน์, เลิศชัย  จิตร์อารี, นรินทร์  เชิดชูศรี, ดนัย  ฮองสิน, พลกฤษณ์  เบ็ญจวรรณ

และ กุลพร  พุทธมี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่ มูลไก่ มูลโค  และมูลสุกร ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

หนามแดง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จำานวน 3 ซำ้า ประกอบด้วย ไม่มีการใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ 3 ชนิด (มูลไก่ มูลโค และมูลสุกร) อัตรา 150, 300, 450 และ 600 กรัมต่อกระถางสำาหรับแต่ละชนิด รวมทั้งหมด 13 สิ่งทดลอง 

(Treatments) ทำาการแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งคือ ครั้งแรกเมื่อเริ่มการทดลอง และอีกครั้งภายหลังจากเริ่มการทดลอง 37 วัน ผลการทดลอง 

พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่, มูลโค และมูลสุกร) ที่ใส่ในอัตรา 600 กรัมต่อกระถาง มีแนวโน้มทำาให้หนามแดงมีจำานวนกิ่งใหม่, นำ้าหนักสดและ

นำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่มากกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ตำ่ากว่าและการไม่ใส่ปุ๋ย 

คำาสำาคัญ	: หนามแดง   ปุ๋ยอินทรีย์   ลักษณะการเจริญเติบโต

Abstract
 The objectives of this research were to study on the effect of organic fertilizer on growth characteristics of 

Karanda (Carissa carandas Linn.) was carried out in Completely Randomized Design (CRD) with 3 replications. Thirteen 

treatments were control (no fertilizer, T1) and four rates (150, 300, 450 and 600 g per pot, T2-T13) of three organic 

fertilizers (chicken, cattle and pig manures). Half amount of fertilizer was applied to the treatments at the starting 

day of experiment and the remaining was applied 37 days after starting the experiment. The results revealed that 

the rate at 600 g per pot of all organic fertilizers treatments (chicken, cattle and pig manures tended to yield higher 

results (number of new branches, fresh weight and dry weight of new branches) than the lower rate treatments (150, 

300 and 450 g per pot) and control.

Keywords	: karanda, organic fertilizer, growth characteristics



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฎ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

120   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557

บทนำา
 ในปัจจุบันการกินอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการกินอาหาร

เป็นยา โดยเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดสารเคมี หรืออาหารที่มี

สรรพคณุในการปอ้งกนั กำาจดั และบรรเทาโรค เปน็อกีแนวทางหนึง่ 

ที่ผู้บริโภคให้ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหนามแดง หรือ 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas Linn.) มีลักษณะเป็น

ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำาต้นแตกก่ิงก้านท่ัวลำาต้น มีหนามแหลมยาว

ประมาณ 2 นิ้ว มียางสีขาว ใบเดี่ยว ดอกสีขาว ผลดิบสีขาว เมื่อ

สุกแล้วจะเป็นสีแดงจนดำานั้นมีผลหนามแดงเป็นแหล่งของสาร

พฤกษเคมี (phytochemical) ที่สำาคัญ เช่น สารประกอบฟีนอลิก 

(phenolic compounds) และแอนโทไซยานิน (anthocyanin) 

(Shaida Fariza Sulaiman and Loh Sock Khuen, 2008) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สารประกอบฟนีอลกิ (phenolic compounds) 

ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านออกซิเดช่ัน 

(antioxidant) ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ ช่วยเสริมสร้าง 

การทำางานของสมอง ลดการอกัเสบของผวิและกระตุน้ใหเ้ซลลม์ะเรง็

เกิดกลไกการทำาลายตนเอง (apoptosis) (ดาลัด ศิริวัน, 2551) 

ดังนั้น การบริโภคผลหนามแดงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสำาหรับ 

การกินอาหารเป็นยา 

 นอกจากนี้ หนามแดงยังเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้า

รำาไพพรรณีทรงนำามาปลูกในวังสวนบ้านแก้วในสมัยที่พระองค์

ทรงประทับที่วังนี้ และในปีพ.ศ. 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำาไพพรรณี ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้าหนามแดง

พร้อมดื่ม และนำาไปจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX 2010: World of 

Foods Asia โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมการส่งออก 

ภาคตะวันออก–จันทบุรี จากผลการดำาเนินงานพบว่า ผลิตภัณฑ์

นำ้าหนามแดงพร้อมดื่มได้รับความสนใจจากผู ้บริโภคเป็นอย่าง

มาก ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านสีในระดับดี และด้านรสชาติใน

ระดับพอใช้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสนใจสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทาง

โภชนาการและสารอาหารสำาคัญที่มีในผลิตภัณฑ์

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หนามแดงเป็นต้นไม้ในวัง

สวนบ้านแก้วที่มีคุณประโยชน์สำาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสารต้าน

อนุมูลอิสระหลายชนิดที่พบในผลหนามแดง จึงทำาให้ความต้องการ 

ที่จะใช้ประโยชน์จากหนามแดงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่งผลให้การผลิต 

ผลหนามแดงปริมาณมากกลายเป็นสิ่งสำาคัญ และปัจจัยหนึ่งที่มี

ความจำาเป็นสำาหรับการผลิตหนามแดงคือการใส่ปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ย 

คือแหล่งธาตุอาหารท่ีจำาเป็นสำาหรับการเจริญเติบโตของพืช แต่

ในขณะนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหนามแดงในอัตราท่ีเหมาะสม 

สำาหรับการเจริญเติบโตของหนามแดงนั้นยังไม่เคยมีการศึกษา 

กันมาก่อน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใส่ 

ปุย๋อนิทรยี ์3 ชนดิคือ มลูไก ่มลูโค และมลูสุกร ในอตัราทีแ่ตกตา่งกนั 

ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของหนามแดง ซ่ึงผลที่ได้จากการวิจัย 

ในครัง้นีจ้ดัเปน็แนวทางสำาหรบัการใสปุ่ย๋อนิทรยีเ์พือ่การเพิม่ผลผลติ

ของหนามแดงใหม้ปีรมิาณมากขึน้และมคีณุภาพสงู อกีทัง้ยงัเปน็การ

พฒันาและเสรมิสรา้งใหห้นามแดงเกดิประโยชนแ์ละโดดเดน่มากขึน้

สำาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

วัตถุประสงค์ของการทดลอง
 เพือ่ศกึษาอทิธพิลของปุย๋อนิทรยี ์(มลูไก ่มลูโค และมลูสกุร) 

ที่มีต่อลักษณะการเจริญเติบโตของหนามแดง สำาหรับเป็นแนวทาง 

ในการจัดการปุ๋ยของหนามแดง

วิธีการทดลอง
 เน่ืองจากในขณะที่ดำาเนินงานวิจัยยังไม่ปรากฏงานวิจัย 

เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหนามแดง คณะผู้วิจัยจึงจำาเป็นต้องกำาหนดอัตรา

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยอ้างอิงจากเอกสารการปลูกมะนาว (เป็นพืช

ใบเลี้ยงคู่เช่นเดียวกับหนามแดง) ของกรมวิชาการเกษตร (มนู และ

คณะ, 2541) รายงานว่า หลังจากมะนาวอายุได้ 3-4 เดือน ควรใส่ 

ปุ ๋ยเคมี ปุ ๋ยหมัก หรือปุ ๋ยคอก ประมาณต้นละ 0.5 กิโลกรัม 

คณะผู้วจิยัจงึวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 

Design (CRD) มี 13 Treatments (T) 3 Replications (R) 

ประกอบด้วย ไม่มีการใส่ปุ๋ย (T1) และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิด (มูลไก่ 

มลูโค และมลูสกุร) อตัรา 150, 300, 450 และ 600 กรมัต่อกระถาง

สำาหรับแต่ละชนิด (T2-T13) โดยใช้หนามแดงที่มีอายุ 1 ปี ความสูง 

เฉล่ีย 50 เซนติเมตร เป็นความสูงเฉล่ียที่ใกล้เคียงกับมะนาวอายุ 

3-4 เดือน จำานวน 39 ต้น ปลูกลงในกระถางพลาสติกสีดำา ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 9 นิ้ว ใช้วัสดุปลูกคือ ดินร่วน ผสม 

แกลบดิบและแกลบเผา ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร ทำาการ

แบ่งใส่ปุย๋ 2 ครัง้คือ ครัง้แรกเมือ่เริม่การทดลอง และอกีครัง้ภายหลงั

จากเริ่มการทดลอง 37 วัน ดำาเนินการทดลองตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ถึงเดือนสิงหาคม  พ. ศ. 2555 รวมระยะเวลา 71 วัน ที่อาคารวิจัย 

พืชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี ทำาการเก็บข้อมูลความสูง และ

จำานวนกิ่งแตกใหม่ในทุกสัปดาห์ และทำาการเก็บข้อมูลนำ้าหนักสด

และนำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูล โดยวิธี Duncan’s 

multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

ผลและวิจารณ์การทดลอง
ความสูงของหนามแดง	

 หนามแดงที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีความสูงเพิ่มข้ึนตลอด

การทดลอง แต่ความสูงของหนามแดงที่ไม่ใส่และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
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ต่างชนิดกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 เป็นต้นไป โดยในสัปดาห์ท่ี 8 ความสูงของ 

หนามแดงที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 300, 450 และ 600 กรัมต่อกระถาง และ

มูลสุกร 450 กรัมต่อกระถางมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย ในสัปดาห์

ที่ 9 และ 10 ความสูงของหนามแดงที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 300, 450 และ 

600 กรัมต่อกระถาง, มูลโค 150 กรัมต่อกระถาง และมูลสุกร 150 

และ 450 กรัมต่อกระถางมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดงท่ีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางที่ 1)  

แสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่, มูลโค และมูลสุกร) 

มีผลให้หนามแดงมีความสูงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดง 

ที่ไม่ใส่ปุ๋ย เนื่องมาจากอินทรียวัตถุท่ีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นตัว

ควบคุมคุณสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของดิน เช่น เป็นแหล่งอาหาร

ของพืช เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก ช่วยทำาให้

ดินอุ้มนำ้าได้มากขึ้น เป็นต้น (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2544; คณาจารย์ 

ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) จึงทำาให้หนามแดงท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์มี 

ความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าท่ีไม่ใส่ปุ ๋ย เช่นเดียวกับหลายงานวิจัย 

ที่พบว่า พืชที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์มีความสูงมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับ 

ปุ๋ยอินทรีย์ (กฤษณา ทิวารี, 2546; ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา, 2548; 

ทิพยา ไกรทอง และคณะ, 2548; สกล ศรีวัณโณ และคณะ, 2550)

จำานวนกิ่งใหม่ของหนามแดง 

 ในระหว่างการทดลอง หนามแดงที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

มจีำานวนกิง่ใหม่เพ่ิมขึน้ และก่ิงใหม่ทีเ่พิม่ข้ึนมจีำานวนมากพอสำาหรบั

การวิเคราะห์ทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 5 เป็นต้นไป ซ่ึงพบว่า ใน

สัปดาห์ที่ 5 จำานวนก่ิงใหม่ของหนามแดงท่ีใส่ปุ๋ยมูลไก่ 600 กรัม

ต่อกระถางเพียงสิ่งทดลองเดียว ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย 

ในสัปดาห์ที่ 6 ,7, 8 และ 9 พบว่า จำานวนกิ่งใหม่ของหนามแดงที่

ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 600 กรัมต่อกระถาง, มูลโค 600 กรัมต่อกระถาง และ

มูลสุกร 600 กรัมต่อกระถาง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับหนามแดงท่ีไม่ใส่ปุ๋ย และ 

ในสปัดาห์ที ่10 พบว่า หนามแดงทีใ่ส่ปุย๋มลูไก่ 600 กรมัต่อกระถาง 

และมลูโค 600 กรมัต่อกระถาง มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย Horst 

Marschner (1995) กล่าวว่า การเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการทดลองในครั้งนี้ที่พบว่า 

ในสัปดาห์ที่ 10 หนามแดงที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่, มูลโค และมูลสุกรในอัตรา 

600 กรัมต่อกระถาง มแีนวโน้มทีใ่ห้จำานวนกิง่ใหม่มากกว่าหนามแดง

ทีไ่ด้รบัปุย๋ในอตัราทีต่ำา่กว่าและไม่ใส่ปุย๋ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ ฉัตรชีวิน ดาวใหญ่ และสมยศ เดชภิรัตนมงคล (2551) 

รายงานว่า ปุ๋ยคอกในอัตรา 4 ตันต่อไร่ มีผลทำาให้ตะไคร้มีการ 

เจริญเติบโตสูงที่สุด รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 3, 2 และ 

1 ตันต่อไร่ ตามลำาดับ

นำ้าหนักสดและนำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่หนามแดง

 จากการทดลอง พบว่า นำ้าหนักสดของกิ่งใหม่หนามแดงท่ี

ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 450 และ 600 กรัมต่อกระถาง และมูลสุกร 600 กรัม

ต่อกระถางมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบกับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย ในขณะที่นำ้าหนักแห้งของ

กิ่งใหม่หนามแดงที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 450 และ 600 กรัมต่อกระถาง, 

มลูโค 600 กรมัต่อกระถาง และมลูสุกร 600 กรมัต่อกระถางมคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบ

กับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่,  

มูลโค และมูลสุกร) ในอัตราที่สูงมีแนวโน้มที่ให้นำ้าหนักสดและ 

นำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่มากกว่าการใส่ปุ ๋ยในอัตราที่ตำ่าและการ 

ไม่ใส่ปุ๋ย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ เดชภิรัตนมงคล และ 

อรรนพ แสนเมือง (2555) พบว่า หญ้าปักกิ่งที่ได้รับปุ๋ยคอกอัตรา 

5 ตันต่อไร่ ทำาให้หญ้าปักกิ่งมีนำ้าหนักแห้งของต้น ใบ และรากแห้ง

มากที่สุด รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยในอัตรา 4 3 2 และ 1 ตันต่อไร่

ตามลำาดับ

ตารางที่	2 แสดงนำ้าหนักสดและนำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่

ชนิดปุ๋ย

(กรัมต่อกระถาง)

นำ้าหนักสด

ของกิ่งใหม่ (กรัม)

นำ้าหนักแห้ง

ของกิ่งใหม่ (กรัม)

ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) 1.41
d

0.50
c

มูลไก่ 150 (T2) 3.11
cd

0.92
bc

มูลไก่ 300 (T3) 7.84
abcd

2.02
abc

มูลไก่ 450 (T4) 10.89
ab

3.49
a

มูลไก่ 600 (T5) 12.38
a
 3.60

a
 

มูลโค 150 (T6) 4.17
cd

1.35
bc

มูลโค 300 (T7) 5.38
bcd

1.14
bc

มูลโค 450 (T8) 4.08
cd

1.26
bc

มูลโค 600 (T9) 7.26
abcd

2.79
ab

มูลสุกร 150 (T10) 5.50
bcd

1.79
abc

มูลสุกร 300 (T11) 6.24
abcd

2.04
abc

มูลสุกร 450 (T12) 3.66
cd

1.26
bc

มูลสุกร 600 (T13) 8.83
abc

2.70
ab

F-test * *

C.V. (%) 66.14 67.25

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่กำากับด้วยตัวอักษรที่ต่างกัน แสดงว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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นอกจากนี้ ภายหลังสิ้นสุดการทดลองมีงานวิจัยที่กล่าวถึงการใส่ 

ปุย๋คอกให้กบัหนามแดงของ Sunil et al. (2013) รายงานว่า ควรใส่

ปุ๋ยอินทรีย์ 10 - 15 กิโลกรัมต่อต้น และควรใส่ก่อนออกดอก และ

เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีคือ

อัตรา 150, 300, 450 และ 600 กรัมต่อกระถางนั้น แสดงให้เห็นว่า 

อตัราปุย๋อนิทรย์ีทีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้นีม้ปีรมิาณทีน้่อย เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับอัตราที่ Sunil et al. กล่าว ดังนั้นผลการทดลองที่พบว่า จำานวน

กิ่งใหม่, นำ้าหนักสดและนำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่หนามแดงที่ได้รับ 

ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่, มูลโค และมูลสุกร) อัตรา 150, 300, 450 กรัม

ต่อกระถาง แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือ

เปรียบเทียบกับหนามแดงที่ไม่ใส่ปุ๋ย อาจเกิดจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ในอัตราที่น้อยเกินไปจนพืชตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ไม่ชัดเจน 

ดังนั้นการศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 

ของหนามแดงในครั้งต่อไปควรเพิ่มอัตราปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น

สรุปผลการทดลอง
 จากการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต

ของหนามแดง พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่, มูลโค และมูลสุกร) ที่ใส่

ในอัตรา 600 กรัมต่อกระถาง มีแนวโน้มทำาให้หนามแดงมีจำานวน

กิ่งใหม่, นำ้าหนักสดและนำ้าหนักแห้งของกิ่งใหม่มากกว่าการใส่ 

ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ตำ่ากว่าและการไม่ใส่ปุ๋ย 

เอกสารอ้างอิง
กฤษณา ทิวารี. 2546. อิทธิพลของมูลไก่ต่อปริมาณฟอสฟอรัส	

	 ที่เป็นประโยชน์ในดิน	 และผลผลิตของข้าวและข้าวโพด	

	 ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น.	พิมพ์ 

 ครั้งที่ 8. กรุงเทพ:สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ฉัตรชีวิน ดาวใหญ่ และสมยศ เดชภิรัตนมงคล. 2551. ผลของ 

 ปุ๋ยมูลสัตว์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้พันธุ์พื้นเมือง  

 2 พันธุ์ .  ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ	

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ครัง้ที	่46. กรงุเทพ: สำานกัพมิพ ์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 465-472. 

ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา. 2548. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด	

	 และปุ๋ยเคมตีอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของละหุง่พนัธุ	์

	 อายุสั้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ดาลัด ศิริวัน. 2551. พฤกษเคมี	 สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร:	

	 ของขวัญจากธรรมชาติ. สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 

 ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 38 

 ฉบับที่ 1.

ทิพยา ไกรทอง, เอ็จ สโรบล, อิสรา สุขสถาน  และ สุเทพ ทองแพ.  

 2548. การใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 ถั่วลิสงก่อนนาในแปลงเกษตรกร อำาเภอโนนสูง จังหวัด 

 นครราชสีมา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ	

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ครัง้ที	่43. กรงุเทพ: สำานกัพมิพ ์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 288-295.

มกุดา สขุสวสัดิ.์ 2544. ความอดุมสมบรูณข์องดนิ	(soil	fertility).  

 กรุงเทพ: สำานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

มน ูโปส้มบรูณ,์ วรรณวาท แกว้คำาแสน และละออ เนยีมชว่ย. 2541.  

 การปลูกมะนาว. กองส่งเสริม พืชสวน กรมวิชาการเกษตร.  

 [ออนไลน]์ เขา้ถงึไดจ้าก http://www.doae.go.th/library/ 

 html/veget_all.html. สืบค้น 20 มกราคม 2556.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2552. ธาตุอาหารพืช. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ:  

 สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สกล ศรีวัณโณ, เอิบ เขียวรื่นรมย์,  วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และ สุเทวี 

 ศุขปราการ. 2550. ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับ 

 ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของ 

 ผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขน. ใน เรื่องเต็มการประชุม	

	 ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ครั้งที่	 45.  

 กรุงเทพ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 

 202-209.

สมยศ เดชภิรัตนมงคล และ อรรนพ แสนเมือง. 2555. ผลของ 

 ปุ๋ยคอกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหญ้าปักกิ่ง.  

 ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	

	 เกษตรศาสตร์	ครัง้ที	่50. กรงุเทพ: สำานกัพมิพม์หาวทิยาลยั 

 เกษตรศาสตร์. หน้า 224-231.

Horst Marschner. 1995. Mineral	 Nutrition	 of	 Higher		

	 Plants. Second Edition. Institute of Plant Nutrition.  

 University of Hohenheim. Germany. ACADEMIC  

 PRESS. 461.

Shaida Fariza Sulaiman and Loh Sock Khuen. 2008. 

 Quantitative	Evaluation	On	The	Anthocyanins		

	 and	 Vitamin	 C	 Content	 of	Carissa carandas.	

	 Fruit	At	various	Stages	Of	Ages	And	Storage	Time.  

 School of Biological Science, Universiti Sains 

 Malaysia.

Sunil Kumar, Pallavi Gupta and Virupaksha Gupta K.L. 2013.  

 A	 Critical	 Review	 on	 Karamarda	 (Carissa 

 carandas	 Linn.) International Journal of 
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 : 637-642.
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1)บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย

กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไมเกิน  10-12  หนา โดยทุกบทความตองมีบทคัดย อเป นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังน้ี  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
 

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา 

ทางอีเมล  anna_24t@hotmail.com , research_rbru2010@hotmail.com  หรือทางไปรษณีย โดยสงมา
ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5  
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองวา สงบทความตีพิมพ 
ทั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111  ตอ 
3505  โทรสาร   0-3947-1056 

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 1,500  บาท โดย
ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  

       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เม่ือโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN ใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงินไดที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-3947-1056 

4) กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ 

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพและ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   

o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 
Rothwell, William J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. 2003. What CEOs 
        Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 
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หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะ
สงกลับคืนใหผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการ
ประเมินผานหรือไมผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ 
พรอมวารสารฉบับที่บทความน้ันตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชื่อแรก 
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