
บทบรรณาธิการ 
 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ท่ีไดดําเนินการมาแลวเสร็จเปนเวลา 
5 ป และมวีารสารทีล่งตีพมิพอยางตอเน่ืองรวม 10 ฉบับ ตามรายละเอยีดทราบแลวในฉบับกอน ซึง่ทางวารสาร
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตรอยเอด็ ไดตระหนกัถงึ ภารกิจท่ีสาํคญัในการเผยแพรผลงานวจิยั
ทางดานพระพุทธศาสนาผานกระบวนการวิจัย ตามลักษณะการวิจัยทางสังคมศาสตร และเน่ืองจากการเผย
แพรผลงานวิจัยในวารสารนี้เปนการนําผลการวิจัยทางดานพระพุทธศาสนาสูสังคม ผลของการเผยแพรงาน
วิจัยจึงมีความหมายและใหคุณคาตอแวดวงวิชาการในภาพกวาง
 ในป พ.ศ.2560 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดจัดพิมพวารสาร
วิจัยเขาสูปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) อนึ่ง ในปนี้เปนปท่ีวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลัย วทิยาเขตรอยเอ็ด จะเขาสกูารพิจารณาประเมินคณุภาพวารสาร คณะกองบรรณาธิการไดดาํเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพวารสารใหเปนไปตามเกณฑและเง่ือนไขของการพิจารณาในการประเมินคุณภาพวารสาร 
ซึง่คณะทาํงานไดดําเนนิงานการตามกรอบทีก่าํหนดในระบบฐานขอมลู เชน (1) การควบคมุคณุภาพบทความ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) ใหตรงตามเกณฑที่กําหนด (2) กําหนดการวารสารออกตามระยะเวลา 
(3) การกําหนดรูปแบบการตีพิมพที่ชัดเจน (4) คํานําถึงสัดสวนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายหนวยงานตรงตาม
สาขา (5) ผนูพินธบทความวจิยัทีจ่ะลงตพิีมพมาจากหลายหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกใหเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด เปนตน 

 นอกจากนั้น ปจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด กําลังดําเนินการ
ใหวารสารมีเว็บไซตที่มีขอมูล รูปแบบ หลักเกณฑและวิธีการสงตนฉบับบทความวิจัยเพ่ือลงพิมพเผยแพร
ในวารสาร รวมถึงมีการปรังปรุงเนื้อหา ใหทันสมัยอยางตอเนื่องรวมถึงจัดทําระบบในอนาคตใหมีการสง
บทความแบบออนไลนหรอืระบบ Online Journal System (OJS) ท่ีไมใชการสงบทความโดยใชอเีมลท่ีกาํลงั
ดําเนินการอยูในปจจุบันขณะนี้
 จึงหวังวาในอนาคต การจัดทําระบบวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
จะเปนระบบที่ทันสมัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานสากลตอไป
 
 ดร.จิราภรณ ผันสวาง
        บรรณาธิการ
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The Development of Thai Learning and Teaching Method in order to 
Support the Ability of Judgement Thinking of Matayom Suksa 5 Students

       อังคณา ขจร*
Angkhana Khachon
ทําวิจัยเม่ือ พ.ศ. 2558

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคดิอยางมีวจิารณญาณ 2) เพือ่ศกึษาประสทิธิภาพรปูแบบการเรยีนการสอนภาษาไทย 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียน
การภาษาไทย เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) โดยกําหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว จํานวน 46 คน ไดมาโดยกาสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีชื่อวา ASRCA Model มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ข้ันยอย ไดแก 
(2.1) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน (2.2) ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของ
แหลงขอมูลและการสังเกต (2.3) ความสามารถในการคิดนิรนัย (2.4) ความสามารถในการคิดอุปนัย 
3) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection :R) 4) ขั้นสรุป (Conclusion : C) 5) ขั้นประยุกตใชความรู (Applica-
tion : A) และประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 88.19 /84.42 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สวนความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เทากับ 88.19 /84.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว ความสามารถในการคิดอยางมีความพึงพอใจวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 โดยความสามารถในการวเิคราะหหลงัเรียนสงูกวากอนเรยีน นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT

The Objectives of the research article were to 1) to develop the method of Thai 
learning and teaching in order to support the ability of judgement thinking 2) to study the 
efficiency of Thai learning and teaching method in order to support the ability 3) to 
compare the ability of judgement thinking who study with the method of Thai learning and 
teaching in order to support the ability of judgement thinking to pre and post learning 
4) to study the satisfaction of students to the method of Thai learning and teaching in 
order to support the ability of judgement thinking.This research and development was to 
set up one-group pretest and posttest design. The sampling group used in this research 
were 46 Matayom Suksa 5 students of of Buakhao School by using Cluster Random 
Sampling.The tools used in this research composed of the method of Thai learning and 
teaching in order to support the ability of judgement thinking were, lesson plans of Thai 
learning and teaching method, the achievement test, the ability of judgement thinking test, 
and the satisfaction test. The analysis data were: percentage (%), mean (x), standard
deviation (SD), t-test (Dependent Samples) and content analysis.

Results of the research found that: 
1. The method of Thai learning and teaching in order to support the ability of 

judgement thinking of Matayom Suksa 5 students had passed the efficiency examination 
by the experts and working research, called ASRCA Model which consist of principle, 
purposes, contents, learning process, developed learning method which composed of 5 
steps they were: 1) building up attention (A) 2) studying (S) with 4 sub-steps which were: 
(2.1) the ability of certifying problems (2.2) the ability of considering data sources (2.3) the 
ability of deductive reasoning thinking (2.4) the ability of inductive reasoning thinking 
3) Reflection : R 4) Conclusion 5) Application : A

2. The efficiency (E1/E2) of Thai learning and teaching in order to support the 
ability of judgement thinking students was 88.19/84.42 when compared to the criteria of 
80/80 which was higher than the expected criteria.

3.  The ability of judgement thinking students who studied with the method of Thai 
learning and teaching in order to support the ability of judgement thinking to pre and post 
learning was significantly different at the level of 0.05 (the analysis ability of post learning 
was higher than pre-learning).
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4.  The satisfaction students to the Thai learning and teaching in order to support 
the ability of judgement thinking found that they were satisfied, in general was in the 
level of “much”.

Keywords : 1. Judgement thinking 2. The method of Thai learning and teaching

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ภาษาไทย มบีทบาทสาํคญัการเปนเครือ่งมอืในการตดิตอสือ่สาร การดาํเนนิชีวติประจาํวนัและใน

การประกอบอาชพีจะมกีารติดตอสือ่สารเพือ่ใหเกดิความเขาใจเรือ่งราว ความรูสกึ ความนกึคดิ ความตองการ
ของแตละฝาย ซึ่งไดแกผูสงสารโดยแสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด การเขียน หรือแสดงดวยทาทาง สวน
ผูรับสารจะรับสารดวยการฟง การดู หรือการอาน แตไมวาจะเปนการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม เปนเครื่อง
มอืสําคญัทีใ่ชเปนสะพานเชือ่มโยงเพือ่ใหเกดิความเขาใจตรงกันคอืภาษา นอกจากนัน้ภาษาไทยยงัเปนเครือ่ง
มอืในการเรยีนรแูละแสวงหาความรูบรรพบรุษุไทยไดสรางสรรค สะสม อนรุกัษและถายทอดเปนวฒันธรรม
ใหเปนมรดกของชาติโดยใชภาษาเปนสือ่ คนรนุหลังจงึใชภาษาไทยเปนเครือ่งมอืในการศกึษาแสวงหาความ
รู ประสบการณและรับสิง่ทีเ่ปนประโยชนมาใชในการพัฒนาตนเองท้ังการพัฒนาสตปิญญา กระบวนการคิด 
การวิเคราะห การวิพากษวจิารณ การแสดงความคิดเหน็ ทําใหเกดิความรูและประสบการณทีง่อกงาม กลาย
เปนผทูีม่ชีวีทศันทีส่อดคลองกบัยคุสมยั สามารถตดิตามความเจรญิกาวหนาของศาสตรตางๆจงึรเูทาทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งนํามาพัฒนาประเทศชาติไดอยางดี และภาษายังเปนเครื่องมือสราง
ความเขาใจอนัดตีอกนัในประเทศไทยนอกจากจะมภีาษาไทยกลางซึง่เปนภาษาประจาํชาตแิลว เรายงัมีภาษา
ถิ่นตางๆ ซ่ึงเปนภาษาติดตอกันเฉพาะในกลุม และเมื่อกําหนดใหภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานเปน
ภาษาที่ใชรวมกัน ทําใหการสื่อสารเขาใจตรงกันทั้งในการศึกษา ในทางราชการ และในการสื่อสารมวลชน 
การใชภาษาไทยกลางชวยสงเสรมิความเขาใจอนัดีตอกันในสังคมไทยโดยสวนรวม ภาษายงัเปนเครือ่งมอืใน
การบนัทกึและถายทอดความรสูกึนกึคดิของบรรพบรุษุในรปูของวรรณคดแีละวรรณกรรม การอานและการ
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแตละสมัย ทําใหชนรุนหลังรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูแต เขาใจ
สภาพความเปนอยู เขาใจเหตุการณ เขาใจลกัษณะสงัคม และสงัคมของผูคนในสมยันัน้ๆเปนเครือ่งมอืสราง
เอกภาพของชาต ิการทีป่ระเทศไทยมภีาษาไทยกลางเปนมาตรฐานทีใ่ชรวมกนั มภีาษาไทยเปนภาษาประจาํ
ชาตทิีแ่สดงใหเหน็ถงึความเปนชาติทีม่คีวามเจรญิรงุเรอืง มอีารยธรรม การใชภาษาไทยในการตดิตอสือ่สาร
ทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติเดียวกัน ทําใหเกิดความ
ปรองดองและรวมมือกันที่จะพัฒนาชาติไทยใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงตอไปพรอมทั้งเปนเครื่องมือชวย
จรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงไพเราะเมื่อผูเขียนไดนํามาแตงเปนรอยแกวและรอยกรอง เมื่อใคร
ไดอานไดฟงก็จะเกิดความรูสึกชื่นบาน เกิดความจรรโลงใจ ไมวาจะอยูในรูปของอะไรก็ตามซึ่งเปนเรื่องราว
ทีช่วยใหเกิดความจรรโลงใจ และความช่ืนบานน้ีจาํเปนตองอาศยัภาษาเปนสือ่ ภาษาไทยจึงมคีวามสาํคญัท่ี
ชวยใหชีวิตคนไทยมีความสดช่ืน รื่นรมย มีสุขภาพจิตที่ดี ไมเครงเครียด เกิดความคิดสรางสรรค และสังคม
ดํารงอยูไดดวยดี
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ในปจจุบันนี้จะพบวาการใชภาษาไทยมีปญหาทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการ
พูด ดังที่ ชลธิชา หอมฟุง (2557, หนา 35) กลาววา “ในปจจุบันภาษาไทยถึงกาลวิกฤติเส่ือมโทรมลงทั้ง
ภาษาเขยีนและภาษาพดู” และไดยกตวัอยางกลมุบคุคลทีม่สีวนเกีย่วของกับการใชภาษาวา “ผอูานขาวทาง
สื่อมวลชนหลายคนอานผิดๆ..ในวงการตางๆมีผูเขียนหนังสือผิดอยูมาก และยังมีความเจริญทางเทคโนโลยี
เขามาสูวงวิชาการอยางรวดเร็ว การอานและการเขียนภาษาไทยก็ทรุดโทรมลงมาก..”

สภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ผูเรียนไมเห็นความสําคัญและไมสนใจภาษาไทยเทาท่ีควร 
ไมรกัและภูมใิจในภาษาไทย ขาดความสามารถในการใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ขาดความ
สามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และไมเห็นคุณคาของวรรณคดีไทย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557-2558 ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 67.60 ซึ่งอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70 และผลการศึกษา
สภาพทีเ่ปนจรงิจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554- 2558) ระดบัการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาในปการศึกษา 2557 และ 2558 
ภาพรวมทั้งประเทศไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.76 และ 49.36 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแตละปการ
ศึกษา จะเห็นวาไดระดับคะแนนเฉล่ียต่ํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคกรมหาชน, 2558, 
หนา 1) และผลการศึกษาสภาพท่ีเปนจริงจากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนบัวขาว พบวาคะแนนประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 
พบวามีคะแนนเฉลี่ย 59.16 คิดเปนรอยละ 59.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนดานสื่อสาร 
มคีะแนนเฉลีย่ 13.45 คดิเปนรอยละ 67.27 คะแนนดานการคดิมคีะแนนเฉลีย่ 8.80 คดิเปนรอยละ 44. 02 
ดานการแกปญหา มีคะแนนเฉลี่ย 11.16 คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชทักษะชีวิตมีคะแนนเฉลี่ย 11.16 
คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 12.06 คิดเปนรอยละ60.28 และมาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานทีว่าดวยผลการจดัการศกึษา ตัวบงชีท้ี ่5 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผเูรยีนไดคะแนน 10.92 จาก
คะแนน 20 เต็ม 20 อยูในระดับพอใช ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะสําคัญเพ่ือการพัฒนาคือ ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธกีารท่ีตางกันตามศักยภาพของการเรียนสงเสริมใหผเูรียน
ไดเรียนรูจากการคนควาดวยตนเอง วางแผนการทํางานดวยตนเอง สงเสริมการคิดวิเคราะห การแกปญหา 
ผานรายวิชาตางๆอยางตอเนือ่ง และสงเสริมครทูาํงานวิจยัในชัน้เรยีนทีเ่ปนการแกปญหาทางการเรียนของ
ผูเรียน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองดวยการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (โรงเรียนบัวขาว, 2558ก, หนา 53-55)

จากการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนร ูการคดิวเิคราะหและงานวจิยัทีเ่กีย่วของเพือ่เปน
แนวทางในการจัดการเรียนรูภาษาไทยท่ีทําใหการสอนของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีข้ันตอน 
มีกระบวนการที่ชัดเจนโดยมีการจัดกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตางๆเขาไปชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ และกระบวนการเรียนรู
ทีม่รูีปแบบเฉพาะอันจะนําผเูรยีนไปสูจดุมุงหมายท่ีรปูแบบการเรียนการสอนน้ันกําหนด พบวา ทฤษฎีทีเ่ปน
พืน้ฐานรองรับรปูแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณน้ัน
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มหีลักการ แนวคิดท่ียดึผเูรียนเปนสาํคญั เชน ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพทุธิปญญา (Cognitivism) ไดแกทฤษฎี
พุทธิปญญาของเพียเจต ของวิก็อทสกี้ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎีการเรียนรูอยาง
มีความหมายของออซูเบล ทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยแตละทฤษฎกีารเรยีนรูมแีนวคดิและหลกัการท่ีสามารถนาํมาประยกุตใชในการพฒันารปูแบบการเรยีน
การสอนภาษาไทยท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังเชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปญญาของเพียเจต (Piaget Intellectual Development Theory) (1964) เปนการศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามีขั้นตอนและกระบวนการ เปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา 
ตามวัยตางๆ เปนลําดับขั้นตอนและเปนไปตามธรรมชาติ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร 
(Bruner Discovery Learning Theory ) (1967) เช่ือวามนุษยเลือกท่ีรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจ และการเรียน
รูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ
ออซูเบล (Ausubel Meaningful Learning Theory) (1963) เช่ือวาการเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน 
หากการเรยีนรนูัน้สามารถเชือ่มโยงกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีรมูากอน ทฤษฎกีารสรางองคความร ู(Constructivism 
Theory) เปนทฤษฎีการเรียนที่มีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรูและวิธีการไดมาซึ่งความรูของผูเรียน
ดวยการสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองเปนผูกระทํา (Active) และความเปนผูสราง (Construct) 
ความรูจากความสัมพนัธระหวางส่ิงทีพ่บเห็นเช่ือมโยงเขากับความรูความเขาใจท่ีมอียมูพีืน้ฐานจากความเช่ือ
วา ความรูเปนสิง่ท่ีไมสามารถถายทอดจากบุคคลหนึง่ไปสบุูคคลหนึง่ได แตความรเูปนสิง่ท่ีบคุคลแตละบุคคล
จะตองสรางขึ้นมาดวยตนเอง

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่สงเสริมความสามารถในการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.3 เพื่อเปรียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

กอนเรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน

ภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
3.1  นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 มคีวามสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ เปนลาํดบัข้ันตอน

และเปนไปตามธรรมชาติ และสามารถสรางองคความรูข้ึนมาดวยตนเองได
3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดแสดงความคิดของตนเองกับเพื่อน ไดรวมกันคิดและ

สรางสรรคความคิดสิ่งใหมๆขึ้นมา โดยไตรตรองอยางมีเหตุผลรอบดานกอนเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
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3.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อมีความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยอมจะเปนผูที่
กระทํากิจกรรมงานตางๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ และสามารถเปนประโยชนกับ
ตนเองและประเทศชาติได 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการดําเนินการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)การศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and

Development : D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ตอนที ่3 การวจิยั (Research R1) เปนการนาํไปทดลองใช (Implementation : I) : การทดลอง

ใชรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมิน

และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน

5.  ผลการวิจัย
5.1  รปูแบบการสอนภาษาไทยเพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ กระบวนการ

เรียนการสอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี
   5.1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 
  5.1.2  ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S)
    1)  ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน 
    2)  คิดพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต
    3)  ความสามารถในการคิดนิรนัย
    4)  ความสามารถในการคิดอุปนัย
  5.1.3  ขั้นสะทอนความคิด (Reflection : R)
   5.1.4  ขั้นสรุป (Conclusion : C)
  5.1.5  ขั้นประยุกตไปความรู (Application : A) 
5.2  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย 
  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ ทีส่รางข้ึนมีประสิทธภิาพเทากับ (E

1
/E

2
) 

88.19/84.42 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว คือ รูปแบบการเรียนการสอนภาษา
ไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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5.3  เปรียบเทยีบความแตกตางความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณกอนเรยีนและหลงัเรยีน
การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม S.D. T p

กอนเรียน 46 30 11.69 3.40
-21.34 .00

หลังเรียน 46 30 22.04 1.80

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 46 คน มีคะแนนกอนเรียน (Pretest) เฉลี่ย
เทากับ 11.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40 และคะแนนสอบหลังเรียน (Posttest) เฉล่ียเทากับ 
22.04 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 เม่ือทดสอบความแตกตาง ของคะแนน โดยใชสถิติทดสอบ 
พบวา tเทากับ -21.34 คา p เทากับ .00 สรุปไดวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 นัน้คือ นกัเรยีนท่ีเรยีนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่สงเสริมความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน

ตารางแสดงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 4 ดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนจํานวนนักเรียน 
46 คน

หลังเรียนจํานวนนักเรียน 
46 คน

คะแนน
เต็ม

S.D. คะแนน
เต็ม

S.D.

ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน 6 2.33 15.77 6 5.24 35.53

ความสามารถในการคดิพจิารณาหาความนาเชือ่
ถือของแหลงขอมูลและการสังเกต

8 3.09 20.93 8 5.26 35.68

ความสามารถในการนิรนัย 8 2.68 18.13 8 3.81 25.80

ความสามารถในการอุปนัย 8 2.59 17.54 8 5.42 36.71

รวม 30 2.66 30.19 30 4.92 60.86

เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบยอยของการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 4 องคประกอบหลัง
เรยีนพบวา นักเรยีนมคีวามสามารถในการอุปนยัอยใูนระดบัมากทีส่ดุ มคีะแนนเฉลีย่ ( =5.42, S.D.=36.71) 
รองลงมาอันดับสองไดแก ความสามารถในการพิจารณาหาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลมีคะแนนเฉลี่ย
( =5.26, S.D.=35.68) อันดับ สามไดแกความสามารถในการระบุปญหา มีคะแนนเฉล่ีย ( =5.24, 
S.D.=35.53) และมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดไดแกความสามารถในการนิรนัย มีคะแนนเฉล่ีย ( =3.81, 
S.D.=25.80)



Vol.6 No.1 January - June 20178

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

6.  อภิปรายผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีชื่อวารูปแบบการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) มีองคประกอบ
ของรูปแบบ 4 องคประกอบไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) เน้ือหา4) กระบวนการเรียนรู 
ซึ่งกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษา
หาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย คือ (2.1) ขั้นระบุปญหา (2.2)ขั้นพิจารณาความนาเช่ือ
ถือของแหลงขอมูล (2.3) ขั้นอุปนัย และ (2.4) ขั้นนิรนัย 3) ข้ันสะทอนความคิด (Refection: R) 4) ข้ันสรุป
(Conclusion : C) 5) ขัน้ประยกุตใชความร ู(Application: A) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบ
การเรียนการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) ที่พัฒนาขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) 
เม่ือนํารูปแบบไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 46 คนไดคาประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 เทากับ 88.19 /84.42 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด

ไว คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไดมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี สอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรสถาน
ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบัวขาว (โรงเรียนบัวขาว, 2552) ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนคิด 
(Constructivism) วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู วิธีสอนแบบ
บนัได 5 ขัน้ และวธิสีอนซปิปา อยางมขีัน้ตอน นอกจากนีย้งัวเิคราะหแนวคดิการออกแบบรปูแบบการเรยีน
การสอนของ Joyce & Weil (1996) และจากแนวคิด Jean Piaget (1964) และ Lew Vygotsky 
Constructivism (1978) รวมกบัแนวคดิการวจิยัและพฒันา ซึง่องคประกอบของรูปแบบการสอนท่ีกาํหนด
จะตองมีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกันทั้งระบบสอดคลองกับงานวิจัยของสงัด อุทรานันท (2526, 
หนา 70) 

6.2  ความสามารถในการคิดอยางมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 กอนเรยีนและ
หลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดอยาง
มวีจิารณญาณไปพรอมกับเนือ้หาสาระการเรียนรภูาษาไทย เนือ่งจากการพัฒนากระบวนการคิดจาํเปนตอง
มีเนื้อหาเปนขอมูลหรือเปนสื่อนําในการคิด เพราะการคิดไมอาจเกิดขึ้นไดเมื่อขาดเน้ือหาการคิด วัชรา
เลาเรียนดี (2549, หนา 1 อางถึงใน อารยา ชอองัชญั, 2553, หนา 192) ไดกลาวไววา เดก็นกัเรียนท่ีมคีวาม
สามารถในการเรียนจะมีความสามารถในการคิดไดดีข้ึน ถาโรงเรียนใสใจที่จะสอนใหเขาคิด ความสามารถ
ในการคดิสามารถสอนและฝกไดตัง้แตระดบัชัน้ตนๆ ในหองเรยีนทีค่รใูหโอกาสกบันกัเรยีนไดคดิอยางหลาก
หลายจะทําใหนกัเรียนมกีารเรียนทีดี่ขึน้ โดยครูจะตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหนกัเรียนเรียนรไูดเรว็ขึน้
ดีขึ้นมีทักษะการคิดมากขึ้น 

6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.85, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
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พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีโอกาสชวยกันอภิปรายและสรุป
บทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( =4.13, S.D.= 0.83) อันดับสอง คือครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
จริง ( =4.07, S.D.=0.82) อันดับสามคือ นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหมที่ครู
สอน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูได ( =3.63, 
S.D.=0.61) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เพือ่ใหสอดคลองกบัผเูรียน โดยไดพจิารณาจากการตรวจสอบความตองการและครผูสูอนและขอมลูทีไ่ดจาก
การวเิคราะห และสงัเคราะหเอกสารแนวคดิการออกแบบรปูแบบการเรยีนกาสอนตามแนวคดิและทฤษฎทีี่
เกี่ยวของกับการคิด ไดแก แนวคิดของเพียเจต (Piaget, 1964) ทฤษฎีการสรางองคความรู ในการจัดการ
เรยีนการสอน ผเูรยีนไดมสีวนรวมในการแสดงออกและนาํเสนอผลงาน มกีารปฏสิมัพนัธกนัในระหวางเรยีน 
นอกจากน้ียังมีนักวิชาการ ไดแก วิก็อทสกี้ และไดรสคอ (Vygotsky, 1978, p 86-87 ; ทิศนา แขมณี และ
คณะ, 2547, หนา 94-96 ; ไพจิตร สะดวกการ, 2539, หนา 46 ; วัชรา เลาเรียนดี, 2554, หนา 73 อางถึง
ใน อารยา ชออังชัญ, 2553, หนา 200) ไดกลาวไววาผูเรียนเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตางๆ 
และตองสรางความหมายใหกบัสิง่น้ันดวยโดยการใหผเูรยีนอยใูนบรบิทจริง ผเูรยีนจะตองมโีอกาส เรยีนรใูน
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดและ
ประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและบุคคลอื่นๆ พยายามใชขอมูลจากแหลงเรียนรูจริง ของจริงรวม
ปฏิบัติจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2553, หนา 48) พบวานักศึกษาวิชาชีพครูมีความ
พงึพอใจการเรยีนรตูามรปูแบบการสอนโดยใชกรณศีกึษาทางศาสตรการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และงานวิจัยของ อารยา ชออังชัญ (2553, หนา 64) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความ สามารถใน
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
และงานวจิยัของ คัทรยีา มฤีกษสม (2555, บทคดัยอ) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอรปูแบบการเรยีนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากท่ีสุด

7.  ขอเสนอแนะ
จากการการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
7.1  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
  เพื่อใหสามารถนํารูปแบบวิธีสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จากการดําเนินการวิจัยพบวา
   7.1.1 จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน การใชในระยะแรก

นักเรียนยังไมมีความพรอม เนื่องจากนักเรียนยังไมเคยชินกับการเรียนรูในรูปแบบการสอน นักเรียนจึงตอง
ใชระยะเวลาในการศกึษาพอสมควร ดงัน้ันครผูสูอนจงึตองหาวธิกีารเตรยีมความพรอมโดยพยายามกระตนุ
ใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และสนใจอยากเรียนรูตลอดจนการแนะนําบทเรียนใหชัดเจน คอยชวย
เหลือดูแลเพ่ือฝกฝนใหนักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมี
ประสิทธภิาพและตองมีการหมุนเวียนบทบาทหนาทีข่องตนเอง ในการทํางานแตละคร้ัง เพือ่ฝกฝนการทํางาน
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กลุมและเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในกลุม
   7.1.2  ในขณะนักเรียนนาํเสนอผลงานของนักเรียนหนาชัน้เรยีน อาจมีนกัเรียนบางคนซักถาม

ผูเสนอผลงาน ซ่ึงบางคร้ังอาจตอบคําถามไดไมกระจาง ครูควรสังเกตและใหความชวยเหลือเพ่ือใหนักเรียน
ไดรบัความรอูยางเต็มท่ี สาํหรับนกัเรยีนบางคนทีไ่มกลาออกมาเสนอผลงาน ดงันัน้ครคูวรจดักจิกรรมทีเ่นน
ใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมและกลาแสดงออกใหมากท่ีสุด เพื่อสงเสริมการเกิดการเรียนรูของนักเรียน
ทุกคน
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9.  คําขอบคุณ
บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.จิตราภรณ วงศคําจันทร อาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล อาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภฏัรอยเอด็ผเูชีย่วชาญดานหลกัสตูรทีก่รณุาใหคาํแนะนาํใหขอคดิในการดาํเนนิการบทความวจิยัตลอดจน
แกไขปรับปรุงบทความวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ อาจารยภาควิชาสาขาบริหารการศึกษาอาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือใหคําแนะนําชวยเหลือตรวจบทความวิจัยฉบับนี้
เพื่อปรับปรุงแกไขอันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ขอกราบขอบพระคณุ ดร.คันธทรพัย ชมพพูาทย อาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ผเูช่ียวชาญ
ดานวัดและประเมินผลโดยใหคําแนะนําในการปรับแกแบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมท้ังให
ความเมตตา ชี้แนะองคความรูเพิ่มเติม ชวยเหลือในการตรวจงานบทความวิจัยฉบับนี้ และใหขอคิดในการ
ทําวิจัยเปนอยางดียิ่ง

ขอขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือกับบทความวิจัยฉบั บนี้ ที่กรุณาสละเวลาทําแบบทดสอบ ทําให
ผูวิจัยสามารถทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

Residents’ Satisfaction with Officials’ Services Rendered at Si Somdet 
Household Registration Office in District, Roi Et Province

พัชรินทร นุสนทรา*
Patcharin Nusontra
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจตอการใหบริการสาํนกัทะเบยีน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
ตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ กลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนผมูา ขอรับบรกิารจากสาํนักทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็
จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 320 คน ขนาดของกลุม ตัวอยางไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ จํานวน 
28 ขอ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย พบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน อยใูนระดบัมากสามดาน และ
ระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียม ดานการ
ใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางพอเพียง 
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ประชาชนไดเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับตามความถี่สูงไปหา
ตํ่าสามอันดับแรก คือ ควรมีบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ควรใหความเสมอภาคกับผูมารับบริการ
ทุกกกลุมอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรมและควรกําหนดระยะเวลาไวในการใหบริการแตละงานใหชัดเจน

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.
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คําสําคัญ : 1. ความพึงพอใจ 2. การใหบริการ 3. สํานักทะเบียนอําเภอ

ABSTRACT

The objectives of this thematic paper were to: 1) study residents’ satisfaction with 
officials’ services rendered at Si Somdet household registration office in Si Somdet district, 
Roi Et province, 2) compare the former’s satisfaction with the latter’s services, depending 
upon the differences in the former’s genders, ages, educational backgrounds, and occupations
and 3) gather the suggestions requesting for the improvement in service rendering of the 
latter. The sampling model, based on Taro Yamane’s formula, was composed of 320 
people taking services from the latter. The tool used for data collection was twenty eight 
items, found on the five-rating-scale questionnaires, with the reliability at .90. The computing
data were analyzed by using frequencies, percentages, means, and standard deviation as 
well as t-test and F-test (One Way ANOVA). 

The findings of the study showed that 1) The satisfaction of residents with officials’ 
services rendered at Si Somdet household registration office in Si Somdet district, Roi Et 
province was at high level in overall aspect. By considering a single aspect, three aspects 
were at high level and the other two aspects were at medium level that can be ranked in 
descending sort as follows ; equal service, fast service, continual service, sufficient service, 
and advanced service. 2) The results of comparative relation were indicated that people 
with various genders, ages, educational backgrounds and occupations had no difference 
on satisfaction with officials’ services rendered at Si Somdet household registration office 
in both single and overall aspects. 3) The first-three- residents’ suggestions received from 
this study in descending order, based on frequencies, were as follows; the searching system 
should be available on the internet, all occupations should be equally rendered the service 
especially the agriculturists, and the exact timing of each type of services should be 
determined.

Keywords : 1. Opinions 2. Promotion of Buddhism 3. Tambon Administrative Organizations

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความสาํคัญของการบรกิารนัน้ การบรกิารจะครบถวนสมบรูณกต็อเมือ่มกีารใหบรกิารและการรบั

บริการเปนการเฉพาะคราวเทาน้ันไมมีใครสามารถเก็บกักตุนบริการเอาไวได นอกจากน้ันคุณภาพของการ
บริการจะตองวัดจากความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการเทานั้น เชน ความสุภาพ ความปลอดภัย หรืออาจ
รวมไปถงึความรวดเรว็ และจาํนวนคนผใูหบรกิารจะตองจดัเตรยีมไวเปนวนั การรบับรกิารและการใหบรกิาร
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จะเกิดไดกต็อเม่ืออยูในขอบเขตบริเวณท่ีเรยีกวา จดุสมัผสับริการ ซึง่แสดงใหเห็นวาการบริการมีความสําคญั
ระดับนานาชาติ (ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538) 

การใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐเพือ่สรางความพึงพอใจใหกบัประชาชนและเปนการสรางภาพ
ลักษณที่ดีใหกับหนวยงานน้ันมีปจจัยหลายประการนอกเหนือจากทรัพยากรส่ีประการคือคน (Money) 
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ทรัพยากรสี่ประการจําเปนตอง
บรูณาการเพ่ือใหเกิดการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทีพ่งึพอใจของผูรบับริการ สาํนักทะเบียนอําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ เปนหนวยงานภาครฐัทีใ่หบรกิารประชาชน ท่ีเกีย่วของกบังานทะเบยีนต้ังแตเกิด
จนตาย ภายหลงัทีไ่ดจดัตัง้สาํนกัทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็ เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2537 ไดใหบรกิารประชาชน
ดวยดีตลอดมา แตสภาพสถานท่ีใหบริการคอนขางคับแคบ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียงหาคน เคร่ืองมือใน
การใหบริการขาดความทันสมัย และไมสมบูรณครบถวน จึงเกิดความลาชาอยูเนื่อง ๆ ประชาชนไดเสนอ
ความคดิเหน็ ผานผบูรหิารและเจาหนาทีห่ลายครัง้ ในเรือ่งนีส้าํนกังานทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็ ไดพยายาม
ปรับปรุงการใหบริการตลอดมา โดยการสงเจาหนาท่ีไปอบรม ศึกษาดูงาน ปรับปรุงสถานท่ีใหบริการ 
รวมถงึมีการประชาสมัพนัธใหประชาชนไดมคีวามเขาใจในขัน้ตอนการรบับรกิาร (สาํนกัทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็,
2558, หนา 8) อยางไรก็ตาม หลงัจากท่ีมกีารปรับปรุงการใหบรกิารเปนลาํดบั พรอมท้ังเจาหนาทีท่ีใ่หบรกิาร
ไดรับการฝกอบรมตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการนั้น แตก็ยังไมมีการศึกษา หรือการวิจัยเก่ียว
กับความพึงพอใจประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
แตอยางใด ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ เพือ่นําผลการวจิยัใชเปนขอมูลสารสนเทศปรบัปรงุ และพฒันาการ
ใหบริการ เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจมากที่สุด

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 

จังหวัดรอยเอ็ด 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จจังหวัด

รอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน 
2.3 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย 
3.1  ประชาชนท่ีมเีพศตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 
3.2  ประชาชนทีม่อีายตุางกนั มคีวามพงึพอใจตอการใหบริการของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 

จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 
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3.3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

3.4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน

4.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
4.1 ไดทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
4.2 ไดทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการสํานักทะเบียน อําเภอ ศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน 
4.3 ไดทราบขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ ศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด
4.4 ผลการวิจัยสามารถนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศในการใหบริการของสํานักทะเบียน 

อาํเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ เพือ่ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูมารบับรกิารใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ตอไป

5.  วิธีดําเนินการวิจัย
5.1  ประชากร ไดแก ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 1,584 คน โดยใชสถิติผูมาขอรับบริการตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2559 –30 เมษายน 2559 
5.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 320 คน ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) กําหนดกลุมโดยอาศัยสัดสวน กําหนดสัดสวนและขนาด (Proportion to Size) โดยหาลักษณะ
ของกลุมที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่กําหนดไว เพื่อคํานวณหาอัตราสัดสวน โดยแบงสัดสวนของประชากร
และกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ เพื่อใชเปนตัวแปรอิสระควบคุม 

5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบงเปนสามตอนดังน้ี

  ตอนท่ี 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามปลายปด (Close Ended Questionnaire) เกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยแบงระดับความพึง
พอใจเปนมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลเิคริท (Likert’s Scale) หาระดบั ไดแก มากทีส่ดุ มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เกีย่วกบัขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
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5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิชงิอนุมาน คือ การทดสอบคาท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
F-test (One-way ANOVA)

6. ผลการวิจัย
6.1  การวเิคราะหความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็

จังหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรี

สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากสามดาน 
และระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองดานการใหบริการอยางพอเพียง 
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ ( ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพงึพอใจของประชาชนตอการให
บรกิารของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวัดรอยเอด็ โดยรวมและรายดาน

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

ระดับความคิดเห็น
S.D. อันดับ แปลผล

1. ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 3.98 0.60 1 มาก
2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3.86 0.67 2 มาก
3. ดานการใหบริการอยางพอเพียง 3.46 0.45 4 ปานกลาง
4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 3.61 0.48 3 มาก
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 3.44 0.52 5 ปานกลาง
รวม 3.67 0.44 มาก

 เมื่อแยกออกเปนรายดาน พบวา มีผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1) ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 5 ที่วา 
“เจาหนาที่ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูมารับบริการอยางเทาเทียม” 

 2) ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมคีาเฉล่ียมากท่ีสดุ
ไดแก ขอ 4 ที่วา “เจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการ ” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา 
“เจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลเสมอ กรณีใหบริการไมตรงเวลา”
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 3)  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “สํานักงานจัดสถานที่จอดรถไวบริการอยางพอเพียง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก ขอ 6 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการอยางเพียงพอชวงหยุดพักกลางวัน” 

 4)  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “การใหบริการทุกเรื่องเปนไปอยางตอเนื่อง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ขอ 3
ที่วา “มีการใหบริการในวันหยุดราชการเมื่อมีเหตุการณพิเศษ”     

 5)  ดานการใหบริการอยางกาวหนา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “มีอุปกรณทันสมัยใหการบริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา “มีบริการถายเอกสาร และบริการอื่นบนสํานักงาน” 

6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพตางกันตามสมมติฐานที่
ตั้งไว          

 สมมตฐิานท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมเีพศตางกนัมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)      

 สมมตฐิานท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมอีายตุางกนัมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)      

 สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนัไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis)    

 สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัยพบวาประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อาํเภอศรสีมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis)

6.3 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะทีม่ตีอการการใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดลําดับตามความถ่ีสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก คือควรมีบริการสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตควรใหความเสมอภาคกับผูมารับบริการทุกกกลุมอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรมและควร
กําหนดระยะเวลาไวในการใหบริการแตละงานอยางชัดเจน
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7.  อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การวเิคราะหความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการใหบรกิารท่ีสาํนกังาน
ทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดไดจดัเตรียมไวสามารถสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนในระดับ
มากถึงสามดานคือ ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกันดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา และดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง มีเพียงสองดานเทาน้ันที่อยูในระดับปานกลาง แตมีคาเฉลี่ยปานกลางคอนขาง
มาก คอืดานการใหบริการอยางเพยีงพอ และดานการใหบรกิารอยางกาวหนา ดงันัน้ความพงึพอใจโดยรวม
จงึอยใูนระดบัมากสอดคลองกบัแนวคดิของสมชยั เสศิทฐิวิงศ(2544) ท่ีกลาววา ความพงึพอใจทีม่ตีอการให
บริการ คือ ความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจ หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการใหบริการ ซึ่งถา
บุคคลมีความพึงพอใจแลว จะเกิดความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจท่ีมีตอการใหบริการสอดคลอง
กบัแนวคดิของดนยั เทยีนพฒุ (2543) ทีไ่ดเสนอแนวคดิไววา การบรกิาร คอื การมงุสคูวามเปนเลศิหรอืชนะ
ใจลกูคา ความเขาใจถงึสิง่ทีล่กูคาความหวงัและตอบสนองลกูคา โดยเสนอสิง่ทีเ่หนอืความคาดหวงัของลูกคา
รวมถึงความรู ความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาภายในเวลาท่ีเหมาะสมผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทุมพร ปาลกะวงศ (2542) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวาความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการงานทะเบียนราษฎรโดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ เนติพัฒน รูยืนยง 
(2550) ทีไ่ดศกึษาความพึงพอใจของผูรบับรกิารตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอหนองพอก จงัหวดั
รอยเอ็ด ผลการวยัพบวา ความพึงพอใจของผูรบับรกิารตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอหนองพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของมีชัย แพงมาพรม (2550) ที่ได
ศกึษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบรกิารดานทะเบยีนราษฎรของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอเซกา จงัหวดั
หนองคาย ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนอําเภอเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับมาก 

7.2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  7.2.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็โดยรวมไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ทีเ่ปน
เชนนีอ้ภปิรายไดวา นโยบายและจติสาํนึกใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
กาํหนดใหบรกิารดวยความเสมอภาค โดยไมเลอืกปฏบิตัทํิาใหประชาชนไมวาจะเพศใดกต็ามตาง มคีวามคดิ
เห็นตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ผลการวิจัย
ประเดน็นีส้อดคลองกบัการวจัิยของ เชษฐชยั จตัชุยั (2547) ท่ีศกึษาวจัิยเรือ่ง ศกึษาความพงึพอใจของผูมา
รบับริการดานทะเบยีนอาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวัดมหาสารคาม ผลการวจัิยพบวาการเปรยีบเทยีบระดบัความ
พึงพอใจเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
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  7.2.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดแมมีเจาหนาที่บริการเพียงสามคน
แตทุกคนมีจิตสํานึกในการใหบริการ และปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัดใน
เร่ืองการใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติดังนั้นประชาชนไมวาจะมีอายุใดก็ตามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน 

  7.2.3 ระดบัการศกึษา พบวา ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกนั มคีวามพงึพอใจตอการให
บรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ระดับการศึกษาเปนเพียงเคร่ืองบงช้ีถงึระดับความแตกตางทางความรู แต
เม่ือกลมุประชาชนทกุระดบัการศกึษา ตางไดเหน็ถึง การใหบรกิารมคีวามเทาเทียมไมเลอืกปฏบิตัแิมฝายใด
ฝายการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลาบริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะท่ีปฏิบัติได
งายสะดวกสบายส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทัง้ยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผบูริการหรอืผูใช
บรกิารมากจนเกินไปดงันัน้ประชาชนไมวาจะมรีะดบัการศึกษาใดก็ตามมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน 

  7.2.4 การประกอบอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีการปรกอบอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา อาชีพเปนเคร่ืองบงชี้ในหนาที่การทํางานท่ีตางกัน แตเมื่อ
ประชาชนทุกกลุมอาชีพ ตางไดเห็นการใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดท่ี
มคีวามเทาเทยีมตอการใหบรกิารไมเลอืกปฏบิตัแิมฝายใดฝายหนึง่การดแูลตอนรบัเอาใจใสและไดรบัความ
สะดวกจากเจาหนาที่ทุกคนดวยอัธยาศัยไมตรีเปนกันเองและสุภาพเรียบรอยตางหาก ดังนั้นจึงทําให
ประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ตาม มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ไมสอดคลองกับการวิจัยของ เชษฐชัย 
จัตุชัย (2547) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการดานทะเบียนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางกลุมอาชีพพบวา ท้ัง 3 กลุมอาชีพ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.  ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  8.1.1 ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูที่
เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดควรรักษามาตรฐานนี้ไว 
และยกระดับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและนําขอเสนอแนะของ
ประชาชน มาปรบัใชหากจะปรบัปรงุแกไขและพฒันาการใหบรกิารกค็วรใหความสาํคญักบัดานการใหบรกิาร
อยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา เพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เทานั้น
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8.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  8.2.1 ดานการใหบริการอยางเทาเทยีมกนั ผลการวจิยัพบวา ความพงึพอใจของประชาชนที่

มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น 
ผบูริหารและเจาหนาทีผ่ทูีเ่กีย่วของกบัการใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว และยกระดบัการใหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมกีารอบรมความรดูาน
การบริการ เพื่อใหมีความเขาใจการใหบริการทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
ประชาชนผูมารับบริการและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.2  ดานการใหบรกิารอยางรวดเรว็ทันเวลา ผลการวจัิย พบวา ความพงึพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น 
ผบูรหิาร และเจาหนาทีผ่ทูีเ่กีย่วของกบัการใหบริการของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
ควรรักษามาตรฐานน้ีไว และยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีการเจาหนาท่ีสละ
เวลาอยางเตม็ทีใ่นการใหบรกิารพรอมทัง้กาํชบัใหเจาหนาท่ีช้ีแจงเหตผุลเสมอกรณใีหบรกิารไมตรงเวลาและ
นําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.3  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดัง
น้ัน ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
รอยเอ็ด ควรเรงปรับปรุงแกไขและยกระดับการใหบริการดานนี้ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการเรง
สาํรวจวามีอะไรท่ียงัขาด และตองเพ่ิมอยางเรงดวน มกีารเสนอแผนงานและโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวอยางของการกรอกเอกสารสมบูรณครบถวนวัสดุ อุปกรณไวบริการอยางเพียงพอ
เอกสารชี้แจงขั้นตอนการติดตองานอยางเพียงพอและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.4  ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสาํนกังานทะเบียน อาํเภอศรสีมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก ดงัน้ัน ผบูริหาร และ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานน้ีไว และยกระดับการใหบรกิารใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยมีการเจาหนาทีใ่หบรกิารอยางตอ
เนือ่งจนแลวเสร็จในข้ันตอนเดียว แมวาเปนชวงพักกลางวันหรืออาจหลังเลิกงานพรอมท้ังกาํชบัใหเจาหนาที่
ชี้แจงเหตุผลเสมอกรณีใหบริการไมแลวเสร็จและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.5  ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้ ผบูรหิาร 
และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
ควรเรงวางแผนยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเทคโนโลยีดานการใหบริการ 
เชนดานความสะดวกในการใชอินเตอรเน็ต หรือการสอบถามทางโทรศัพท เปนตนพรอมท้ังกําชับให
เจาหนาที่เห็นความสําคัญของการใหบริการ และนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
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8.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  8.3.1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากแตดานดานการใหบริการอยางกาวหนา
ปรากฏวา มีคาเฉล่ียนอยกวาดานอื่นๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกัน เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนา
ดานการใหบริการอยางกาวหนา เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก และนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  8.3.2  ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดพบวา ขอที่มีคาความถี่สูงสุด คือควรมีบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ดังน้ัน ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ควบคูกัน เพือ่ศกึษาสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนาดาน การบริการสืบคนขอมลูทางอินเตอรเนต็
เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงลึก และนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดเพิ่มมากยิ่งข้ึน
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บทคัดยอ
สารนิพนธเร่ืองน้ีมวีตัถุประสงค คอื 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน ในเขตเทศบาล
ตาํบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุรวม 335 คนโดยใชสตูรการคํานวณขนาดกลุมตวัอยางของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .93 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถติกิารทดสอบสมมตฐิานไดแก t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA 
: F - t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุโดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน
รายดาน อยใูนระดบัมากทัง้หาดาน เรยีงจากดานทีม่คีาเฉลีย่มากไปหานอย ไดแกดานโครงสรางพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหาร
จดัการองคการ ตามลําดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
การประกอบอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
หวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ประชาชนมีขอเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จงัหวดักาฬสนิธเุรยีงลาํดับตามความถีจ่ากสงูไปหาตํา่สามอนัดบัแรก ไดแกเทศบาลควรขยายถนนคอนกรตี

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด
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ใหกวางมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใชรถยนต ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอยาง
จริงจัง และควรสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การดําเนินงาน 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ opinions on 
carrying out work following Tambon Huai Phung Municipality’s Development Strategies in 
Huai Phung district, Kalasin province, 2) to compare their opinions on carrying out work to 
variables of their genders, ages educational levels and occupations, and 3) to collect 
suggestions with development guidelines for carrying out work following Tambon Huai 
Phung Municipality’s Development Strategies. The sample for conducting the research 
counts in 335 head of households or representativesin the area of Tambon Huai Phung 
Municipality, setting it against Taro Yamane’s formula. The research instrument is five 
rating scale questionnaire with the reliability of the whole entry amounting to .93. The 
statistics exploited for data analyses encompass frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).Outcomes of research findings: 1) residents’ 
opinions on carrying out work following Tambon Huai Phung Municipality’s Development 
Strategies in Huai Phung district, Kalasin province has rated ‘high’ in the overall aspect. 
Given a single one, all five aspects have also scored the same. These aspects placed in 
descending order of means take in: infrastructure and utilities, public health, educationde-
velopment, economic and social development, and organization administration respec-
tively.The comparative results found that no significant differences in the former’s genders, 
ages educational levels and occupations were correlated with their opinions on carrying 
out work following Development Strategies here. 3) Residents have developed guidelines 
for implementation of the development strategy of Tambon Hua iPhung Municipality in 
descending order of frequencies are that Municipality should: 1) expand the road wider for 
ease of use of cars, 2) apply the principles of good governance in administration seriously, 
and 3) promote the development of local knowledge.

Keywords : 1. Opinions 2. Residents 3. Carrying out Work 4. Development Strategies
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เปนเทศบาลท่ีไดรับการยกฐานะจาก

สขุาภบิาลหวยผึง้ หลงัจากปรบัเปลีย่นแลวเทศบาลตาํบลหวยผึง้ไดดาํเนนิงานตามพระราชบญัญัตเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก 
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานการพัฒนาการศึกษา 
ดานสาธารณสุข และดานการบริหารจัดการองคการ ใหมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการจัดทําแผน
ยทุธศาสตรการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ดังนี้ 1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2) คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําราง
แผนยทุธศาสตรการพฒันาแลวเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 3) คณะกรรมการพฒันาทองถ่ินพจิารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผน
ยทุธศาสตรการพฒันาและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพฒันาอยางไรกต็ามการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร
การพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ ทีผ่านมายงัไมมกีารศกึษาวจิยัการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันา
ของเทศบาลโดยตรงวามกีารดําเนนิงานดานใดอยใูนระดบัใด โดยวดัจากความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่
เปนดัชนีสําคัญ (เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 10-12)

ดังนั้น จากสภาพปญหาดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยความสนใจที่จะวิจัยความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ตีอการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ เพือ่ใหไดแนวทางการพฒันาการ
ดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุ ซึง่ขอสนเทศ
ที่ไดสามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
2.2  เพือ่เปรียบเทียบความคิดเหน็ตอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบล

หวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ ุของประชาชนท่ีมเีพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตางกัน

2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนทีเ่ปนหัวหนาครวัเรอืนหรอืตวัแทนครวัเรอืนละ 1 คน 

ในเขตเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุรวม 2,052 คน จาก 9 หมูบาน (เทศบาลตําบล
หวยผึ้ง, 2558, หนา 9) 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธหุาดาน ดงันี้ 
(เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 50-55) 1) ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 2) ดานเศรษฐกิจ
และสังคม 3) ดานการพัฒนาการศึกษา 4) ดานสาธารณสุข และ 5) ดานการบริหารจัดการองคการ

3.3  ขอบเขตดานพ้ืนที่ ไดแก เขตเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
3.4  กลมุตวัอยาง ไดแก ประชาชนทีเ่ปนหวัหนาครวัเรอืนหรอืตวัแทนในเขตเทศบาลตาํบลหวยผึง้ 

อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ รวม 335 คน จาก 9 หมูบาน โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(ยุทธ ไกยวรรณ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หนา 122) 

3.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผ้ึง
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนหาดาน (เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 50-55)

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตาํบลหวยผึง้อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุ5 ดานดงันี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
3. ดานการพัฒนาการศึกษา
4. ดานสาธารณสุข
5. ดานการบริหารจัดการองคการ

ปจจัยสวนบุคคล จําแนกดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. การประกอบอาชีพ

3.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพ
  ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวัดกาฬสนิธ ุโดยแบงระดบัความคดิเหน็เปนมาตราสวน
แบบประมาณคา (Rating – Scale) ของลิเครท (Likert’s rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 121) 
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  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

3.7  การวเิคราะหขอมลูในการวจิยัครัง้นี ้ผวูจิยัทําการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร
ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

4.  ผลการวิจัย
4.1  ผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 335 คน สวนใหญเปนเพศชาย มอีาย ุ31-50 ป ขึน้ไปมกีารศกึษา

ระดับประถมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ลูกจาง 
4.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
มากทั้งหาดาน เรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแกดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหารจัดการองคการ

4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลหวยผ้ึงอําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และการประกอบอาชีพทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

4.4  ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุเรียงลําดับตามความถี่จากสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก 
ไดแกเทศบาลควรขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึนเพื่อสะดวกในการใชรถยนต ควรนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารจัดการอยางจริงจัง และควรสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะหความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
  พบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาล

ตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชน
เห็นดวยกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ อยูในระดับมากทั้งหาดาน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข 
และดานการพัฒนาการศึกษา สวนอีกสองดานคือ ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหารจัดการ
องคการ อาจมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ แตก็อยูในระดับมาก และประชาชนเห็นดวยกับการดําเนินงาน
ตามยทุธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ เชน ปรบัปรงุถนนในเขตเทศบาลใหใชการไดด ีซอมแซม
ถนนคอนกรีตใหใชงานไดดี จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตรงเวลา จัดสวัสดิการใหเด็ก สตรี จัดงานประเพณีทอง
ถิ่นในวันสําคัญ พัฒนาผูนําทองถ่ินโดยการศึกษาดูงาน รณรงคปองกันโรคติดตอใหกับประชาชนอยาง
สมํ่าเสมอ พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนใหเปนชุมชนนาอยู เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการบริหาร สงเสริมใหผูนําทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ4 “แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา”หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กาํหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึง่แสดงถึงวสิยัทศันพนัธกิจและ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการ
บริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอําเภอและแผนชุมชนและสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทัศน แกวพิสุทธิ์ (2554) ที่ไดวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลยางคราม อาํเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจยั พบวา โดยรวมอยูในระดับ
มากและสอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต โชติรัศมี (2554) ที่ไดวิจัยความคิดเห็นของประชาคมที่มีตอการ
ดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตาํบลงิว้ อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงรายผลการวจิยัพบวาโดย
รวมอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของคําสี สืบเมืองซาย (2557) ท่ีไดวิจัยความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวัชาง อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 
จังหวัดรอยเอ็ดผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก

5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และการประกอบ
อาชีพตางกัน 

  1)  ประชาชนทีม่เีพศตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา เพศไมสงผลตอระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดําเนนิงานตามยุทธศาสตการพฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง มกีารพฒันา
ทองถิน่ครอบคลุมทกุหมูบาน ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทกุหมูบาน ดงันัน้จงึทาํให
ประชาชนแมวาจะมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของคําส ีสบืเมืองซาย (2557) ไดวจัิยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  2)  ประชาชนท่ีมอีายุตางกัน มคีวามคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อายุไมสงผลตอระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดําเนนิงานตามยุทธศาสตการพฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง มกีารพฒันา
ทองถิน่ครอบคลุมทกุหมูบาน ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทกุหมูบาน ดงันัน้จงึทาํให
ประชาชนแมวาจะมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
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ของสุทศัน แกวพสิทุธิ ์(2554) ไดวจิยัเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม” พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  3)  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis) ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ระดับการศึกษาไมสงผล
ตอระดบัความคดิเหน็ของประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตการพฒันาของเทศบาล
ตําบลหวยผึ้งมีผลงานเปนที่ยอมรับของทุกระดับการศึกษา และมีการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมทุกหมูบาน 
ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทุกหมูบาน ดังนั้นจึงทําใหประชาชนแมวาจะมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง 
อําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของคําสี 
สืบเมืองซาย (2557) ไดวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการ
ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  4)  ประชาชนท่ีมกีารประกอบอาชีพตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis) ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การประกอบอาชีพไมสง
ผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้เปนเพราะวาการดําเนินงานตามยุทธศาสตการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุมอาชีพ และการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลมีความเปนธรรม กระจายการพัฒนาไดครอบคลุมทุกหมูบาน ดวยความเสมอภาค 
มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทุกหมูบาน ดังนั้นจึงทําใหประชาชนแมวาจะมีการประกอบอาชีพตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผ้ึง 
จงัหวดักาฬสนิธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั สอดคลองกบังานวจิยัของคาํส ีสบืเมอืงซาย (2557) 
ไดวิจยัเร่ือง “ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลหัว
ชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีการประกอบอาชีพตางกัน มีความคิด
เห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมทั้งหาดาน อยูในระดับมาก 



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 29

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ดงันัน้ผบูรหิารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จังหวัดกาฬสินธแุละ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ควรรักษามาตรฐานน้ีไว และยกระดับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดย
เพิ่มกลยุทธ และเทคโนโลยีในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  6.1.2  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธดุานโครงสรางพืน้ฐานและสาธารณปูโภค
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ควรรักษามาตรฐานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานนี้ไว โดยยกระดับ
การพัฒนา พฒันาระบบจราจรและผังเมือง วางทอระบายน้ําอยางทัว่ถงึ ปรบัปรงุแหลงนํา้เพ่ืออปุโภค-บรโิภค 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามากที่สุดตอไป

  6.1.3  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาท่ีผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา
โดยการสงเสริมการลงทุนอยางตอเนื่อง สงเสริมประชาชนใหมีชีวิตท่ีดี พัฒนาตลาดสดในระดับมาตรฐาน 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากที่สุดตอไป

  6.1.4  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตาํบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธดุานการพฒันาการศกึษาโดยรวมอยใูน
ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา
โดยการเพิ่มการสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรมเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน การมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อทันตอการเปล่ียนแปลง การอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมนักเรยีน ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเช่ือม่ันตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากทีส่ดุตอไป

  6.1.5  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวัดกาฬสินธดุานสาธารณสุขโดยรวมอยูในระดับมาก 
ดังน้ัน ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของ ควร
รักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา โดยการ
ปรบัปรงุภมูทิศันใหสวยงามบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิลอยางมีประสทิธภิาพ สงเสรมิสขุภาพของ
ประชาชนใหมีรางกายแข็งแรง ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
มากที่สุดตอไป

  6.1.6 ผลการวจิยั พบวาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการ
พฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธดุานการบริหารจัดการองคการ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา 
โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบรหิารงาน บรหิารงานดวยหลกัธรรมาภบิาลเผยแพรขอมลูขาวสารทาง
ราชการอยางตอเน่ือง ทัง้น้ีเพือ่ใหเกดิความเช่ือมัน่ตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากท่ีสุดตอไป
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6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  6.2.1 ผลการวิจัยพบวา “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ” โดยรวม อยูในระดับมากแตดานการ
บริหารจัดการองคการ ปรากฏวา มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita-
tive Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิจัยสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทาง
แกไขปญหาดานการบริหารจัดการองคการของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อ
ศกึษาขอมลู เชงิลึก และนาํผลการวจิยัใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพฒันาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน

  6.2.2 ในการรวบรวมขอเสนอแนะ พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ โดยขอท่ีมี
ความถ่ีจากสูงที่สุด คือ “เทศบาลควรขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึนเพ่ือสะดวกในการใชรถยนต” 
ดังน้ันควรมีการวิจัยแนวทางการขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึน
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ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณ
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คําแนะนํา ขอคิดเห็น ตรวจสอบ แกไขรูปแบบ และรูปเลม เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคณุ นายพรเทพ บญุเอก นางสาวกนกลดา หาญอาสา และนางพศิมยั อขูลบิผเูชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ไดกรุณาพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามการวิจัย
ขอขอบพระคณุนายกเทศมนตรตีาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุทีไ่ดอนเุคราะหในการ

เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีดวยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ชวยกรุณา
ตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีหองสมุด/บรรณารักษ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ด ทุกทานท่ีอนุเคราะห และใหความสะดวกในการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่ใหคําชี้แนะ 
แนะนําดวยดีเสมอมา

คณุคาและประโยชนอนัพงึมจีากสารนพินธฉบับนี ้ผวูจิยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุบดิา มารดา 
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจร 
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

Residents’ Opinions on Traffic Police Officers’ Duty Performance under 
Selaphum Police Station, Roi Et Province

ดาบตํารวจชนายุ เชษฐสิงห*
Pol.Sen.Sgt.Maj.Chanayu Chethasing

ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ**
Asst.Prof.Dr.Somkiet Kietjareon

ทําวิจัยเม่ือ พ.ศ. 2558

บทคัดยอ
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

ตาํรวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบตัหินาที่
ของตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ
อาชีพ ตางกัน และ 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจ
ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ประชากรทีใ่ชในการวจิยั ไดแก ประชาชนผมูารบับรกิารและตดิตอราชการ สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตั วอยางตามสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 233 คนเครื่องมือที่ใชในการ
วจิยั คอื แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดบัโดยมคีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage)
คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี
ตาํรวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา อยใูนระดบั
ปานกลางทัง้สามดาน เรยีงตามคาเฉลีย่มากไปหานอย คอื ดานการปฏบัิตตินของเจาหนาทีจ่ราจร ดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอ
แนะแนวทางพฒันาการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภูธรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ ลาํดบัความถ่ี

* นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชารฐัศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอด็.
** อาจารยประจําหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
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สงูไปหาตํา่สามอนัดบัแรก คอื ไมควรดกัซมุหรอืตรวจจบัเฉพาะผท่ีูขบัขีร่ถจกัรยานยนต ควรประชาสมัพนัธ
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรใหประชาชนไดรับทราบ และเจาหนาที่จราจรควรสํานึกอยูเสมอวาการปฏิบัติ
งานจราจรเปนการใหบริการดานความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนนแกประชาชน

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การปฏิบัติหนาที่ 4. ตํารวจจราจร

ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to study residents’ opinions on traffic 
police officers’ duty performance under Selaphum Police Station, Roi Et province, 2) to 
compare their opinions on traffic police officers’ duty performance here, resting upon 
differences in their genders, ages, educational backgrounds, and occupations, and 3) to 
conduct the study opinions on traffic police officers’ duty performance under Selaphum 
Police Station, Roi Et province. The sample group employed for conducting the research 
included 233 residents as service recipients at the aforesaid bureau was based on Taro 
Yamane’s formula. The instrument used for conducting the research was five-rating-scale 
questionnaires, possessing the reliability at 0.94. The statistics utilized for data analyses 
encompassed: frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and 
F-test (One-way ANOVA)

The research’s results were found as follows: 1)residents’ opinions on traffic police 
officers’ duty performance under Selaphum Police Station, Roi Et province were rated 
average in the overall aspect. When taking a single aspect into consideration, all three 
aspects were also scored average. These three aspects placed in descending order of its 
mean were (1) the act of traffic police officers(2) traffic supervision and (3) enforcement of 
traffic laws, respectively. 2)The comparative results found that no significant differences in 
the former’s genders,educational backgrounds andoccupations were correlated with their 
opinions on traffic police officers’ duty performance here. 3)Suggestions and guidelines for 
development of on their duty performance here, in descending order of first three 
frequencies. Firstly, should not intercept private or only those driving motorcycles. 
Secondly, should inform traffic law tothe people. Finally, should be grateful that duty 
performance is the service of providing the convenient andsecure in the car using on the 
public road.

Keywords : 1. Opinion 2. Residents 3. Duty Performance 4. Traffic Police Officers
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สาํนกังานตาํรวจแหงชาตเิปนหนวยงานของรฐัทีม่หีนาท่ีและภารกจิเกีย่วของกบัประชาชนโดยตรง 

ทั้งน้ี เพื่อพิทักษรักษาความสงบเรียบรอย บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน รวม
ถงึการใหคาํแนะนาํ และอาํนวยความสะดวกใหกบัประชาชนในดานตางๆ อกีทัง้มหีนาท่ีในการปองกนัปราบ
ปราม จบักุมผกูระทาํผดิกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่มาสอบสวนลงโทษ ตลอดถงึการบรกิารอาํนวยความ
สะดวกและดาํเนนิการตามมาตรการความปลอดภยัในดานการจราจร ซึง่เจาหนาทีต่าํรวจทีเ่ขาไปเกีย่วของ
โดยตรงก็คือ เจาหนาที่ตํารวจจราจร ซึ่งตองปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบ และตองดําเนินการตามขั้น
ตอนปฏบิตัติางๆใหถกูตองครบถวนตามหลกัดานความปลอดภยั นอกจากนีใ้นการปฏบัิตหินาท่ีของเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรนี้ มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเชนการตรวจคน จับกุม และการดําเนินการ
กวดขันวินัยจราจร ฯลฯ ตามกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และเพ่ือลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรไมวาจะเปนจํานวน
ผูเสียชีวิตผูบาดเจ็บ ผูพิการ และทรัพยสิน สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุ จราจรเกิดจากตัวบุคคล เชน ผูขับข่ี
ขาดความรู ความเขาใจ ขาดความระมัดระวัง หรือเจตนาฝาฝนกฎจราจร เปนตนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จึงมีนโยบายยกระดับความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกใหมีความสําคัญเทียบเทาอาชญากรรม 
โดยกาํหนดเปาหมายในการปฏิบตั ิคือ ลดจาํนวนผเูสยีชวีติจากอุบัตเิหตทุางถนน/จราจรทางบกเม่ือเปรยีบ
เทียบกับชางเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2551–2552 ข. 
นโยบายหลักสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอ 4 ดานบริการประชาชน 4.1 กําหนดให ลดอุบัติภัยและความ
เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร โดยนํามาตรการทั้งในดานการกวดขันวินัยจราจร การรณรงคปลูกฝงคานิยม
ดานความปลอดภัย การประชาสัมพันธขอความรวมมือจากผูขับข่ี ท่ีปลอดภัย กวดขันจับกุมผูกระทําความ
ผิดกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใหบริการดานการจราจรแกประชาชน ฯลฯ ซ่ึงมี
วตัถปุระสงค เพือ่ลดความสูญเสียชวีติและทรัพยสนิของประชาชน และสรางความปลอดภัยใหแกผใูชรถใช
ถนน การปฏิบตังิานของตํารวจน้ันเก่ียวของกับชวีติประจําวนัของประชาชนและมีลกัษณะพิเศษแตกตางไป
จากขาราชการอื่นๆ (จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ, 2535)

สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานในการทําหนาที่รักษาความปลอดภัย ใน
ชวีติและทรัพยสินของประชาชนในเขตอาํเภอเสลภมู ิโดยนํานโยบายของสาํนักงานตาํรวจแหงชาต ิไปปฏบิตัิ
ใหบรรลุผล จะประสบความสําเร็จหรือไม ก็จะอยูท่ีการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจเปนสวนใหญ ผลการ
ปฏิบัติจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน ประชาชนในอําเภอเสลภูมิ ยอมไดรับผลโดยตรง การปฏิบัติ
หนาที่ที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความพึงพอใจ เชื่อถือศรัทธาตํารวจมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสงผลให
เกิดภาพลักษณที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยรวม สําหรับเทศบาลตําบลเสลภูมิ เปนชุมชนใหญมี
ประชากรเปนจาํนวนมาก ทีส่าํคญักคื็อมทีางหลวงหมายเลข 25 พาดผาน ยานพาหนะสญัจรไปมาเปนจาํนวน
มากมีปญหาเกิดขึ้นจากการจราจรอยูเนืองๆ จากสภาพภูมิศาสตรทางการจราจรทางบกดังกลาว ทําใหมี
ผใูชยานพาหนะสญัจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชนกัน และสายงานตํารวจจราจรกเ็ปนสายงานหนึง่ในการ
ปฏบิตัหินาทีใ่หบรกิารดานการจราจรซึง่ถอืเปนงานทีใ่กลชิดกับประชาชน ไมวาจะเปนจดุเสีย่งตามถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง หรือตามตลาดแหลงชุมชน โรงเรียน ทางรวมทางแยก ทุกๆเชาจะมีเจาหนาที่ตํารวจ
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จราจรปฏิบตัหินาท่ีตัง้แตเชาทุกวนั เพือ่อาํนวยความสะดวกดานการจราจร และนอกจากน้ียงัมหีนาท่ีบงัคบั 
ใชกฎหมายเกี่ยวกับจราจรกับผูฝาฝน กฎจราจรอีกดวย 

ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ตํารวจจราจร ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในดานการจราจร กป็ระสบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัหินาทีด่งักลาว อกีทัง้ผวูจิยัเองมีจดุมงุ
หมายที่จะใหการบริการและการปองกันอุบัติเหตุทางการจราจรใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเรียนเสนอตอผูบริหารสถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดในการนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใน
อนาคต 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน
2.3  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการ สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยเทียบสถิตจิากบัญชี
รายชื่อในงานจราจร ในชวงเดือนมีนาคม–กันยายน 2558 จํานวน 557 คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 233 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการ
ปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร 2) ดานการกํากับดูแลจราจรและ 3) ดานการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ
จราจร และแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 
เฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติ ิt-test เพือ่เปรยีบเทยีบความแตก
ตางของตัวแปรอิสระที่มีจํานวน 2 กลุมในเร่ืองเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 
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4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 

55.36 มอีาย ุ31- 45 ป จาํนวน 102 คน คดิเปนรอยละ 43.78 มกีารศกึษาระดบัสงูกวามธัยมศกึษา จาํนวน 
112 คน คิดเปนรอยละ 48.07 และประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 36.05

4.2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบตัหินาท่ีของตํารวจจราจร สถานี
ตาํรวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา อยใูนระดบั
ปานกลางท้ังสามดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจร 
ดานการกํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้

  1)  ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ 
ขอ 4 ที่วา “การมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานจราจรของเจาหนาที่จราจร” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ขอ 3 ที่วา “การปฏิบัติหนาดวยความสุภาพออนโยนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ”

  2)  ดานการกํากบัดูแลจราจรผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบัติ
หนาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พจิารณา
เปนรายขอ พบวา อยใูนระดบัปานกลางท้ังเจด็ขอ โดยขอท่ีมคีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คอื ขอ 4 ท่ีวา “การใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” รองลงมา คือ ขอ 6 ที่วา “มีจํานวนเจาหนาที่ไวคอยบริการตาม
จุดที่สําคัญ หรือที่การจราจรหนาแนนในปริมาณที่เพียงพอ” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา 
“การประชาสัมพันธ การแนะนําวากลาว ตักเตือน และใหความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจร”

  3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 2 ท่ีวา 
“การเขมงวด กวดขัน จับกุม ผูกระทําผิดกฏหมายจราจร” และขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอ 7 ที่วา 
“การดักซุมตรวจจับผูกระทําความผิดที่ขับขี่รถจักรยานยนต”

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่

ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน 
มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร เสลภูมิ จังหวัด
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รอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 
4.4  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัตหินาท่ีของตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
 โดยสรุป ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร

เสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ลาํดับความถ่ีสงูไปหาต่ําสามอนัดบัแรก คอื ไมควรดักซุมหรอืตรวจจับเฉพาะผูทีขั่บข่ี
รถจกัรยานยนตควรประชาสมัพันธกฎหมายเกีย่วกบัการจราจรใหประชาชนไดรบัทราบและเจาหนาทีจ่ราจร
ควรสํานึกอยูเสมอวาการปฏิบัติงานจราจรเปนการใหบริการดานความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน
แกประชาชน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้
5.1  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจ

ภธูรเสลภูม ิจงัหวดัรอยเอด็ ผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบัตหินาท่ีของตาํรวจ
จราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการ
ที่ประชาชนมีความคิดเห็นดวยตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรโดยรวมอยูในระดับปานกลางน้ันอาจ
เปนเพราะวา การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรนั้นตองยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเปนสําคัญ ในบาง
ครัง้อาจจะมกีารกระทบกระท่ังกบัประชาชนบางไมวาจะเปนดานการปฏิบัตตินของเจาหนาทีจ่ราจรดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ซึ่งอาจจะดูเขมงวดเกินไปสําหรับคนท่ีฝาฝนกฎ
ระเบียบ แตผูที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะไมมีปฏิกิริยาใดๆ ผลการวิจัยโดยรวมจึงอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกบังานวจัิยของ ชยากร เทศะบาํรงุ (2544) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบตัหินาทีข่องเจาหนาท่ีตาํรวจจราจรจังหวัดศรีสะเกษอยูในระดับปาน
กลาง แตไมสอดคลองกบังานวิจัยของรวม แกวหลา (2554) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลเมอืงพานตองานจราจร สถานตํีารวจภธูรพาน จงัหวัดเชยีงราย” ผลการวจิยัพบวาระดบัความ
คดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมอืงพานตองานจราจรสถานีตาํรวจภูธรพาน จงัหวดัเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
 1)  ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี

ตอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง
ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการทีป่ระชาชนมคีวามคดิเหน็ดวยตอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร โดยรวม
อยใูนระดับปานกลางน้ันอาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาท่ีจราจรมีจติสาํนกึในการปฏิบัตงิาน
จราจร แตในบางครั้งการใชวาจาอาจจะไมสุภาพกิริยาอาจจะไมออนนอมออนโยนเทาท่ีควร ซ่ึงอาจเปน
สาเหตใุหผลการวจิยัโดยรวมอยใูนระดบัปานกลางสอดคลองกบังานวจิยัของ สมัพนัธ สงัขคาํ (2547) ไดวจิยั
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เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2)  ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางที่เปนเชนนี้
อภปิรายไดวาตาํรวจจราจรไดปฏบิตัหินาทีใ่นการกาํกับดแูลการจราจรในการใหความชวยเหลอืแกประชาชน
เมือ่เกิดอบุตัเิหตุหรอืการใหบริการแกประชาชน นักเรียน นกัศกึษาในการใชรถใชถนนชวงเวลาท่ีมกีารจราจร
หนาแนนดวยความตั้งใจจริง อาจเปนเพราะวาประชาชนบางสวนมีอคติตอหนาท่ีตํารวจจราจรอยูแลวซึ่ง
อาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับแนวคิดของเจษฎา จันทบุรานันท 
(2546) ไดสรุปไววา “องคประกอบของความคิดเห็นสามารถแบงออกไดดังนี้ 1) องคประกอบดานความรู 
ไดแก ความรูความคดิทีบ่คุคลมีสิง่เรา ซึง่อาจเปนเปนบุคคลหรอืสภาวการณใด ๆ  ความร ูความคดิ ดงักลาว
เปนสวนกาํหนดทศิทางความคดิเห็นของบคุคล กลาวคอื ถาบคุคลมคีวามร ูและการตดิตอกบัสิง่เราครบถวน
แลว บคุคลจะมีความเห็นตอสิง่เราในทางบวก 2) องคประกอบดานความรูสกึ ไดแก อารมณ หรอืความรูสกึ
ของบุคคลตอสิ่งเราอยางใดอยางหน่ึงความรูสึกดังกลาวจะกําหนดทิศทางความคิดเห็น คือถามีความรูสึกดี
บคุคลก็จะมีความเห็นทางบวกตอสิง่นัน้ แตถาความรูสกึไมดตีอสิง่นัน้ บุคคลก็จะมีความเห็นในทางลบ และ 
3) องคประกอบดานพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอสิง่เราอยางใดอยางหนึง่ พฤตกิรรม
ดังกลาวจะแสดงความคิดเห็นของบุคคล คือแสดงออกอยางชัดเจนแสดงวา มีความคิดเห็นเปนบวกเปนลบ
แนนอน”

 3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลางทีเ่ปน
เชนนี้อภิปรายไดวา อาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาท่ีจราจรปฏิบัติหนาที่ในการการจับกุม
ออกใบสั่งตามความเหมาะสมของการกระทําความผิดของผูใชรถใชถนน อยางเอาจริงเอาจัง เปนตน อาจ
จะทําใหประชาชนเกิดความเดือดรอนซึ่งอาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญเนตร เกษมมงคล (2546) ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบรกิารของตาํรวจจราจร กลมุตวัอยางมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของตาํรวจจราจร ดานการรกัษา
กฎบังคับจราจรโดยรวม อยูในระดับปานกลาง

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1 ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางดังนั้นตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดควรมีนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ของการปฏิบตัหินาทีด่านการปฏิบติัตนของเจาหนาทีจ่ราจรใหดยีิง่ข้ึนและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยการปฏิบัติ
หนาทีด่วยความสภุาพออนโยนดวยหลกัจริยธรรมคณุธรรมท่ีดเีพือ่ทีป่ระชาชนจะไดมคีวามคดิเหน็ในทางที่
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ดีอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
  6.1.2  ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ

ปฏบิตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้
ตาํรวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด ควรนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการปฏิบตัิ
หนาที่ดานการกํากับดูแลจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการการเอาใจใสควบคุมดูแลปฏิบัติงานการ
จราจรดวยความเสียสละอยางเต็มที่เพื่อที่ประชาชนจะไดมีความคิดเห็นในทางท่ีดีอยูในระดับมากและมาก
ที่สุดตอไป

  6.1.3 ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดงัน้ันตาํรวจจราจร สถานตํีารวจภธูรเสลภูม ิจังหวดัรอยเอด็ควรนโยบายปรับปรงุแกไขขอบกพรองของการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการบังคับใชกฎหมายจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการออกใบสั่งตามความเหมาะ
สมของการกระทาํความผดิของผใูชรถใชถนนเพือ่ท่ีประชาชนจะไดมคีวามคดิเหน็ในทางทีด่อียใูนระดบัมาก
และมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
  จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะทําวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
  6.2.1  ผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบิตัหินาท่ีของตาํรวจจราจร 

สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรวิจัยเรื่อง กลยุทธในการ
พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

  6.2.2  ผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบัิตหินาทีข่องตาํรวจจราจร 
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจรโดยรวม มีคาแปลผลอยูใน
ระดับปานกลางแตมีคาเฉล่ียมากกวาทุกดาน ดังนั้นควรวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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8.  คําขอบคุณ
สารนพินธฉบบัน้ี สาํเรจ็ไดดวยความกรณุาอยางยิง่จากบคุคลหลายฝายในการใหคาํแนะนาํปรกึษา

และปรับปรุงแกไขสารนิพนธทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
ขอกราบขอบพระคณุ ผชูวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรต ิเกียรตเิจรญิ อาจารยท่ีปรกึษา สารนพินธ 

ทีเ่มตตากรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆต้ังแตตน
ทําใหสารนิพนธสําเร็จอยางสมบูรณ 

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารยอดุม พริยิสิงห ประธานกรรมการ ดร.ไพรชั พืน้ชมภ ูดร.อาํนวย 
สงัขชวย และ ดร.พัชร ีศลิารัตน กรรมการสอบสารนิพนธทีไ่ดใหความเมตตากรุณาและใหความรูใหคาํแนะนํา
ในขอคิดเห็นตางๆ ในการสอบสารนิพนธในคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ พันตํารวจตรีณัฐภัทร เสมานู พันตํารวจตรีเสรีภาพ พานา และ ดาบตํารวจดุสิต 
ไชยโสภา ผเูชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยัทีเ่มตตากรุณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและสอดคลอง
ของขอคําถาม ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอคุณแมอันเปนที่เคารพยิ่ง ที่ไดชวยกันวางรากฐานการศึกษาศีลธรรม
อันดี และผูเปนกําลังใจท่ีสําคัญย่ิงของผูวิจัยในการสนับสนุนผูวิจัยในทุก ๆ ดาน

คณุคา และประโยชนอนัพงึมจีากสารนพินธนี ้ผวูจิยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุแดบดิา มารดา
และผูเปนที่รักเคารพย่ิงผูเปนกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งของผูวิจัย ตลอดทั้งครู อุปชฌาย อาจารย ครอบครัว และ
ผูมีอุปการคุณทุกทาน
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การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

School Administrators’ Administration by Four Sublime States 
of Mind at Schools in Chumphonburi District, Surin Province

     สายฝน เจริญรัมย*
Saifon Charoenrum
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถานศกึษา อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 โดยจาํแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษา ประสบการณ
ทํางาน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยในคร้ังน้ีเปน ครูผูสอนในโรงเรียนเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัด
สํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2559 จํานวน 91 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใช
ในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่สวนเบีย่งมาตรฐานและเปรยีบเทยีบโดยการทดสอบ
คา t-test และ F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห 

ผลการวจิยัพบวาการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถานศกึษา อาํเภอชมุพลบรุี 
จังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม เห็นดวยอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับมากท่ีสุด ดานที่
มีความคิดเห็นรองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานอุเบกขา อยูในระดับมาก สวนดานที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานมุทิตา อยูในระดับมาก

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณทํางานพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีเพศ และ
ประสบการณทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวา โดยรวม แตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางตางกัน ตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาโดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอด็.
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ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปเปนรายดาน ดังนี้

3.1  ดานเมตตา ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาที่การปฏิบัติงานของแตละฝาย
และดําเนินการมอบหมายงานดวยความเปนธรรมเสมอภาคมีความเหมาะสมและควรมีการสนับสนุนใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ

3.2  ดานกรุณา ผบูรหิารควรเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความทุกขยากของ ผใูตบังคบับัญชา
อยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของครูใหพนทุกข 

3.3 ดานมุทิตา ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือครูที่มีความรูความสามารถในการทํางาน
ใหเจริญกาวหนามีความยินดีเมื่อผูอื่นไดดีดวยความจริงใจใชคําพูดที่เหมาะสมในการวากลาวตักเตือน

3.4 ดานอุเบกขา ผูบริหารควรมีการบริหารการวางแผนดวยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ
ผูบริหารควรใหความยุติธรรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชนตอการบริหารงาน 

คาํสําคัญ : 1. การบริหารงาน 2. หลักพรหมวิหาร 4 3. ผบูริหารสถานศึกษา 4. สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ABSTRACT

The Objectives of the research article were to: 1) to study teachers’ opinions on 
school administrators’ administrations using Buddhism’s Four Sublime States of Mind, at 
schools under Educational Service Office 33 in Chumphonburi district of Surin province, 
2) to compare the opinions on the latter’s such administrations with genders, educational 
backgrounds and work experiences, 3) to examine suggestions for enhancing the latter’s 
such administrations at the above schools. The sampling group comprised 91 teaching-
assigned teachers at the target schools in academic year of B.E. 2559. The tool used for 
collecting data was the five-rating scale questionnaire with the reliability at 0.98. Statistics 
used for analyzing data included frequency, percentage, standard deviation, t-test and
F-test, by making use of the ready-made computer software package. 

Results of the research have found the following findings: 
1. Teachers’ opinions on school administrators’ such administrations at the target 

schools under Secondary Educational Service Office 33 in Surin’s Chumphonburi districthave 
been overall rated at the high scale. When taking a single aspect into account, it has been 
found that the highest mean aspect is compassion, the high mean aspect is loving-kindness. 
The lowest mean aspect is sympathetic joy.
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2. The comparative results of the former’s opinions on the latter’s such adminis-
trations at the target schools as classified by genders, educational backgrounds and work 
experiences have found that differences in genders and work experiences show overall 
difference in the former’s opinions on the latter’s such administrations, thereby conform-
ing with the established hypotheses. Alternatively, difference in their educational back-
grounds bears no overall difference in their opinions on the latter’s such administrations 
at the target schools, which are not in accordance with the established hypotheses. 

3. Teachers’ suggestions for school administrators’ such administrations at their 
schools can be summed up separately: 

  3.1  With regard to loving-kindness, school administrators should assign the right 
jobs to the right personnel work in each section together with carrying out the tasks with 
fairness, equality and suitability. Teachers should be encouraged to take part in school 
tasks and activities in their responsibility.

  3.2  In regard to compassion,they should widely open their mind, offering as-
sistance to the subordinate in trouble without discrimination, boosting their morale and 
avoiding aggravating the subordinate’s sufferings. When a problem arises to teachers, school 
administrators must be ready to give advice and keep helping them so as to relieve their 
misery.

  3.3 In respect of sympathetic joy, they should support and help knowledge-
able and competent teachers to make progress in their jobs, expressing their delight with 
sincerity and using proper words when reprimanding the subordinate. 

  3.4 Regarding Equanimity, they should carry out planning with fairness and 
without discrimination. Also, they should award justice and equality, opening an opportu-
nity to teachers to express their opinions for benefits of school administrations. 

Keywords : 1. Administration 2. Sublime States of Mind 3. School Administrators 
  4.  Educational Service Office

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความเจรญิทางดานวัตถทุีข่าดการพฒันาทางจิตใจเปนท่ีมา ของปญหาคุณธรรมจรยิธรรม ทีต่กตํา่

ลงในสังคมไทย สถาบันศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดจัดทําโครงการวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของไทย พบวา ระดบัคณุธรรมจริยธรรมในหมู คนไทยลดลงเม่ือ
เทยีบกบัอดตีทีผ่านมาโดยเฉพาะความซือ่สตัย ความรบัผดิชอบ ความมสีต ิสมัปชัญญะ และความมรีะเบยีบ
วินัย (ประภาพรจันทรัศมีและคณะ, 2559, หนา 3) “สภาพสังคมที่เปนอยูทุกวันนี้ผูบริหารสถานศึกษา
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ประพฤติ ปฏิบัติตนขาดศีลธรรม ขาดจริยธรรมไมนอยดังจะพบเห็นจากขาวหนาหนังสือพิมพหรือสื่อแขนง
อืน่ๆอยูบอยๆเชนผบูรหิารทุจรติการซ้ือวสัดุรายหัวนกัเรียนมีแตรายการซ้ือแตไมมรีายการของ เอาไปใชจาย
สวนตัวบางทุจริต การจัดซื้อตางๆผูบริหารโรงเรียนทําอนาจารนักเรียนและเหตุการณตางๆ อีกมากมายใน
พฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา” (พลภัทรปนทอง, 2556, หนา 2) 

จากความสําคัญของปญหาการใชคณุธรรมในการบริหารงานของผูบรหิารหากผูบริหาร ขาดคุณธรรม
พรหมวิหาร 4 ดานอุเบกขาและไมมีความซื่อสัตย ตอตนเองตอผูใตบังคับบัญชาและตอหนวยงาน ทําให
สถานศึกษาเกิดปญหานักเรียนขับไลผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา33 (สมศักดิ์ แซจึง, 2558)

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศกึษาอาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 33 ถงึการนาํ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาคือหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ซึ่งเปนหลัก
ธรรมสาํหรบันกับริหารมาใชมากนอยเพยีงใดและจะศกึษาจากความคดิเหน็ของครผูสูอนใน โรงเรยีนอาํเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อนําเสนอผลวิจัยนี้เปน
ขอมลูใหผบูรหิารสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆใชพจิารณาปรับปรงุแกไขการบริหารงานใหมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ

ชมุพลบรีุ จงัหวดัสริุนทร สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33โดยจาํแนกตาม เพศ ระดบั
การศึกษา ประสบการณการทํางาน

2.3  เพือ่ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

3.  สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 ครูผสูอนทีม่เีพศตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิาร

สถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตก
ตางกัน

3.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4 
ของผบูริหารสถานศกึษาเขตอาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 33 แตกตางกัน

3.3  ครผูสูอนทีม่ปีระสบการณการทาํงานตางกนัมคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลกัพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน

4.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน เขตอําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการบริหารงานของโรงเรียน

4.2 ทาํใหไดขอสารสนเทศผลการเปรยีบเทียบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิาร
สถานศกึษาอําเภอชมุพลบรีุ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 จาํแนกตาม เพศ ระดบั
การศึกษา และประสบการณการทํางาน

4.3 ทําใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหาการบริหารงานโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

4.4 ผลจากการวิจัยทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใชในการบริหารงานสถานศึกษา

5.  วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนแบบสอบถาม (Ques-

tionnaire) ผูวจิยัสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ มลีกัษณะเปนคาํถามปลายปดและ
ปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทํางานมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการบรหิารงานตามหลกัพรมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถาน
ศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดปฏิบัติในระดับมาก
ปฏิบัติในระดับปานกลางปฏิบัติในระดับนอยปฏิบัติในระดับนอยที่สุด จํานวน 24 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (ชุติระ ระบอบและคณะ, 2552, หนา 108) ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale)

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม และขอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน เขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended Form)

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
1)  ศึกษาเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว
2)  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย  
3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ
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4)  รางเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา เขต 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

5)  เสนอรางเครือ่งมอืการวิจยักับอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและผูเชีย่วชาญเพ่ือ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข

6)  นําเครือ่งมอืการวจัิยไปทดลองใชกบัประชากรท่ีมลีกัษณะคลายกบักลุมตวัอยางประชากรท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือปรับปรุงแกไขจัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผดูาํเนินการวจิยัดาํเนนิการแจกเครือ่งมอืวจิยัเพือ่เก็บรวบรวมขอมลูกบักลมุตวัอยางเปนรายบคุคล 

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน ตรวจใหคะแนนระดับความคิดเห็น แลวนําไปวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล
1)  แบบสอบถามตอนที่ 1 อธิบายถึงลักษณะขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน 

ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentage) เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและเสนอขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

2) นาํแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาตรวจและใหคะแนนแลวนาํมากรอกขอมลูลงในโปรแกรมสําเรจ็รปู
เพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3) วเิคราะหขอมลูเปรยีบเทยีบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 จาํแนกตาม เพศ ระดบัการ
ศึกษา และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติ t- test แบบ Independent Samples และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการทํางาน 3 กลุม โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test

6.  ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี

จงัหวัดสริุนทรสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 33 ผลการวจิยัพบวา โดยรวม การปฏบิตัิ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับ
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําทีส่ดุ คือ ดานมุทติา อยใูนระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแตละดาน มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ดานเมตตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ผูบริหารมีความเสียสละอยาง
ปราศจากการเห็นแกตัวอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและคุณงามความดี 
อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และใช
วิจารณญาณพิจารณาอยางสมเหตุสมผล อยูในระดับมาก 2) ดานกรุณา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผูบริหารเปนผูมีความรูความ
สามารถ ความเขาใจในหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการแนะแนวการวัดผลและการประเมิน
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ผลตลอดจนสามารถจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด รอง
ลงมา คอื ผบูริหารเปนผูมคีวามสามารถสงเสรมิและสนับสนนุในการทาํงานเปนทีมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ และ
ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่ทีส่ดุคือ ผบูรหิารเปดโอกาสใหบคุคลจํานวนมากมีสวนรวมในการกระทําและยอมรับความ
คิดผูอื่น อยูในระดับมาก 3) ดานมุทิตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
ทีม่กีารปฏิบตัทิีส่ดุคอื ผบูริหารเผยแพรผลงานทีด่ขีองผรูวมงานทกุคนอยใูนระดบัมาก รองลงมา คอื ผบูรหิาร
ตองรูจักยกยองและชมเชยผูรวมงานที่ทําความดีตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ผูบริหารเปนกําลังใจใหผูรวมงานหรือบุคคลอื่นประสบผลสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย อยูใน
ระดับมาก 4) ดานอุเบกขา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ท่ีมีการ
ปฏบิตัทิีส่ดุมากทีส่ดุคอื ผบูรหิารกลาหาญทัง้กายและใจกลาเผชญิกบัเหตกุารณรอนหรอืดวนสามารถควบคมุ
จติใจตนเองไดกลาตดัสินใจ อยใูนระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผบูรหิารมคีวามเชือ่ม่ันในตนเองไมโลเลเดด็
เดี่ยวในการตัดสินใจ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผูบริหารมีความซื่อสัตย ตอตนเอง
ตอผใูตบงัคบับญัชาและตอหนวยงานอยูในระดับมากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 
4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จาํแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณการทาํงาน ดงันีเ้พศ จากการศกึษาความคดิเหน็
ของครูผสูอนทีม่เีพศแตกตางกนั ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม แตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ระดับการศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการ
ศกึษาแตกตางตางกนั ตอการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกบั
สมมติฐานที่ตั้งไว ประสบการณการทํางาน จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีประสบการณ 
การทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4โดยรวมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปได ดังนี้

ผบูรหิารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาท่ีการปฏบัิตงิานของ และควรมกีารสนบัสนนุใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความ
ทุกขยากของ ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคํา
แนะนาํและคอยชวยเหลอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของครมูคีวามยนิดเีมือ่ผอูืน่ไดดดีวยความจรงิใจใชคาํ
พดูทีเ่หมาะสมในการวากลาวตกัเตอืนมกีารบรหิารการวางแผนดวยความเทีย่งธรรมปราศจากอคต ิผบูรหิาร
ควรใหความยตุธิรรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผใูตบงัคบับญัชา ไดแสดงความคดิเหน็เพือ่ประโยชนตอ
การบริหารงาน 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ 

ชมุพลบุรจีงัหวดัสุรนิทร สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มผีลการวิจยัทีน่าสนใจและ
นํามาอภิปรายผลดังน้ี

7.1  การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอชุมพลบุรี
จงัหวดัสริุนทร สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 33 ผลการวจิยัพบวาการบรหิารงานตาม
หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวม อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา อันเน่ืองมาจากผูอํานวยการสถาน
ศึกษาและบุคลากรครูในสถานศึกษามีความเขาใจในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานและการ
ทํางานไมวาจะเปนผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เหมือนกันมุงเนนใหเกิดผลประโยชนใหกับการทํางานและผูรวมงานเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาซึ่ง
สอดคลองกับพระมนัส อคฺคธมฺโม (กอนใหญ) (2555, หนา 87 - 89) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของ
ผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชันกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา 
1. ภาวะผูนาํของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชนักรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยใูนระดบัมากเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาอยใูนระดบัมากทกุดานและเรยีงตามลาํดบัจากมาก
ไปหานอยตามคาเฉลี่ยคือดานกรุณาดานมุทิตาดานอุเบกขาและดานเมตตา 2. เปรียบเทียบภาวะผูนาของ
ผบูรหิารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมธัยมศึกษาเขตตล่ิงชนักรงุเทพมหานครจําแนกตามปจจยัสวน
บุคคลตามความคิดเห็นของครูพบวาเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศระดับการศึกษาครูผูสอนมี
ความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชัน
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลไดแกอายุประสบการณสอนครูผูสอนมีความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหม
วหิารธรรม 4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาเขตตลิง่ชนักรงุเทพมหานครท้ัง 4 ดานมคีวามแตกตางกันอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และยังสอดคลองกับงานวิจยัของวิทยา เอือ้งเพ็ชร (2555, หนา 73 - 74) ไดศกึษาวิจัย
เร่ือง “คุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2” ผลการวิจยัพบวา 1) คณุลกัษณะตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรมของผูบรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรุเีขต 2 โดยภาพรวมอยใูนระดบัมากเมือ่
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คุณลักษณะ
ทางความเมตตาคุณลักษณะทางความมีมุทิตาคุณลักษณะทางความมีอุเบกขาและคุณลักษณะทางความ
กรุณา 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบรุเีขต 2 จาํแนกตามตาํแหนงโดยภาพรวมพบวาแตกตางกนัอยางมนียั
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีร่องผอูานวยการสถานศึกษามคีวามคดิเหน็แตกตางจากครูผสูอนและคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานกรุณา แปลผลไดอยูในระดับ มากท่ีสุด 
ที่เปนเชนน้ีอธิบายไดวา ผูบริหารมีใจเอื้ออาทรตอครูทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ใหโอกาสผูท่ี
ทํางานบกพรองไดปรับปรุงตนเอง และเขาไปชวยเหลือดูแลอยางเหมาะสม และยังใหความใสใจ ผูใตบังคับ
บญัชาเม่ือผใูตบงัคับบญัชามีปญหา รวมท้ังยินดีใหคาํปรึกษาและแนะนําในเร่ืองสวนตัวแกเพ่ือนรวมงานใน
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ความเปนจริงแลวผบูริหารสถานศึกษาควรเปนผกูระตุนและชักจงูใหผรูวมงานเกิดการใฝรใูฝศกึษาหาความ
รูเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวรรณ ฐิตาคม (2556, หนา 90 – 92) ไดศึกษา
เร่ือง การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบรหิารสถานศึกษาสานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัย พบวา ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีการใชพรหมวิหาร 
4 ในการบริหาร อยูในระดับ มาก ทั้ง 4 ดาน และ การเปรียบเทียบความคิดเห็น พบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน ประสบการณในการทํางาน มีความคิด
เห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูผูสอน จําแนกตาม ระดับการศึกษา มีความคิด
เหน็ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอ ชุมพลบุรจีงัหวัดสุรนิทร สงักดั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐาน ซึ่งอธิบายไดวา 
ผูบรหิารสถานศกึษา ใหความสําคญั และมองผใูตบงัคบับัญชา ท่ีมกีารศกึษาแตกตางกนั ไมมคีวามแตกตาง
กนั อาจเปนเพราะในการทํางานหรือปฏิบตัหินาทีจ่รงิ ครท่ีูมรีะดับการศึกษาท่ีสงูกวาระดับปริญญาตรี อาจ
จะทํางานไดดีไมแตกตางจากครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ บุคลากรภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จะมีการศึกษามาทางดานการศึกษาเปนสวนใหญจึงไมสงผลตอการปรับใชหลักพรหมวิหารธรรม ในการ
บริหารงานโรงเรียนของรัฐ ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของพลภัทร ปนทอง (2556, หนา 97-99) ไดศกึษาเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนของรัฐตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษาสมทุรปราการเขต 1 ผลการวจิยั พบวา ในการบรหิารสถานศกึษา ผบูรหิารสถานศกึษา มกีารใชพรหม
วิหาร 4 ในการบริหาร อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตอการปรับใชหลัก
พรหมวิหารธรรมในการบริหารงานโรงเรียนของรัฐของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ครเูจาหนาทีแ่ละนักการท่ีม ีระดับการศึกษา เพศ อายุ อายุในการทํางาน 
ตาํแหนงหนาที ่แตกตางกนั มคีวามคดิเหน็ไมแตกตางกัน ครผูสูอน จาํแนกตาม ประสบการณการทาํงาน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรีจังหวัด
สุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ที่เปนเชนนี้ อธิบายวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน มากจะมีมุมมองในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ไมเหมือนกับครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 

8.  ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  8.1.1  สถานศึกษาควรมีงบประมาณในการสงเสริมบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันา ความรู

ความสามารถ
  8.1.2  สถานศกึษาควรสงเสรมิใหบคุลากรทางการศึกษาไดนาํหลกัธรรมทาง พระพทุธ ศาสนา

มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
8.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  8.2.1 ผบูรหิารควรใหความสําคัญตอการทํางานดวยความรักตอผใูตบงัคบับัญชาอยางยุตธิรรม
  8.2.2  ผูบริหารควรยึดกฎระเบียบของโรงเรียนในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ
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8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  8.3.1  ควรศึกษาจากกลุมประชากรหรือกลมุตวัอยางโดยรวมจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือศกึษาขอมูล

วามีการใชหลักพรหมวิหาร4ในการบริหารงานท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันจากการวิจัยครั้งนี้
  8.3.2  ควรศกึษาความสมัพนัธระหวางผบูรหิารกบัครผูสูอนหรอืเจาหนาท่ีกบัชุมชนทีเ่กีย่วกบั

การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร4หรือตามหลักพุทธธรรมอื่นๆ
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อนเุคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอ็ด และบุคลากรหลายทานท่ีไดกรณุา
ชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ คาํปรึกษาแนะนําขอขอบพระคุณคณาจารยทกุทานท่ีไดประสิทธิป์ระสาท
วิชาความรูตลอดจนเจาหนาที่เพื่อนสาขาการบริหารการศึกษา ที่ใหคําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด
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Boon Phawet : Comparative Study on Holding the Religious Event
Culminating in Ethnic Groups’ Economic and Their Social Changes in

Northeastern Thailand
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บทคัดยอ
บทความการวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ดงัน้ี 1) เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปนมาของการจดังานบญุผะเหว

ดของกลมุชาตพินัธใุนอสีาน 2)เพือ่ศึกษาสภาพปจจบุนัและปญหาการจดัการงานบญุผะเหวดทีม่ผีลตอการ
เปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิและสงัคมกลมุชาตพินัธุในอสีาน และ 3) เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการงาน
บุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน การวิจัยไดคัดเลือก
พ้ืนที่แบบเจาะจง เปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในจังหวัดรอยเอ็ด 2 หมูบาน กลุมชาติพันธุผูไทยในจังหวัด
กาฬสินธุ 2 หมูบาน และกลุมชาติพันธุกะเลิงในจังหวัดสกลนคร 2 หมูบาน รวม 6 หมูบาน กลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูลประกอบดวย กลุมผูรู 54 รูป/คน กลุมผูปฏิบัติ 36 คน และกลุมประชาชนท่ัวไป 30 คน รวมเปน 
120 รปู/คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจัิย คอื แบบสํารวจ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ การสนทนากลมุและตรวจ
สอบความนาเช่ือถอืของขอมลูโดยใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสาและนําเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนา
วิเคราะห

ผลการวิจยัพบวา งานบญุผะเหวดของกลุมชาติพนัธใุนอสีานมีมาตัง้แตครัง้ปยูาตายาย ตัง้แตมกีาร
ตัง้หมบูาน การจดังานแตละครัง้ชาวบานตองชวยกนัทาํเปนการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่รีายละเอยีด
ของพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีทําที่มากมายและแทบทุกกิจกรรมท่ีทํานั้นมักจะแฝงไปดวยความเช่ือ ในทุก
พิธีกรรมมีความเช่ือเปนตัวสนับสนุนหรือเปนสิ่งที่คอยจัดกระบวนการคิดของผูทําใหมีความศรัทธาเล่ือมใส 
และมีความเชื่อมั่นในส่ิงที่ตนไดทํานั้น ซึ่งผลที่ไดคือความสุขท่ีจะเกิดมีขึ้นในตัวของผูทําเอง ระยะเวลาการ
จดังานประเพณบีญุผะเหวดกลมุชาตพินัธใุนอสีานไมมกีารกําหนดตายตวั โดยมากกาํหนดทาํกนัภายในเดอืน 
4 หรือเดือนมีนาคมของทุกป เงื่อนไขของชาวบานที่จัดในชวงเวลาดังกลาว ก็คือ ชาวบานพึ่งเสร็จจากการ
เก็บเก่ียวขาวข้ึนยุงฉางและเปนชวงฤดูแลง ชาวบานจึงมีเวลาวางมีขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ ดังนั้นชวง
เวลาดังกลาวจึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําบุญผะเหวด ซึ่งเปนประเพณีที่เก่ียวของโดยตรงกับวิถีชีวิต
ในสงัคมเกษตรกรรมของชาวบานกลมุชาติพนัธใุนอสีานท่ีไดรบัการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรษุจนถึงปจจบุนั 

กลาวโดยสรุป การจัดการงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพนัธใุนอีสานในสภาพท่ีเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปน้ันตองอาศัยความรวมมือจากองคกรภาครัฐ หนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนท่ีอยูใกล
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เคียงมาก วดั บาน โรงเรียน พระสงฆ ชาวบานและองคประกอบของสังคมท่ีสาํคญั คอื ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ ระบบการศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ระบบความเช่ือใน
ศาสนาและระบบการปกครองเขามาบรูณาการในการจดังาน เพือ่จะทาํใหการจดังานแตละครัง้ประสบความ
สาํเร็จ โดยวัด บานและโรงเรียน ใหความรวมมือในการจัดงาน มกีารประสานงานเก่ียวกับวนัเวลาในการจัด
งาน การเตรียมงาน การดําเนินงานตามข้ันตอน และการสรุปผลการจัดงาน การจัดทําปายประชาสัมพันธ
งาน เพื่อใหการจัดงานแตและครั้งมีความย่ิงใหญ เปนการสงเสริมอัตลักษณทองถ่ินชุมชน ดํารงไวซ่ึงคุณคา
ทางวัฒนธรรม สรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ สังคมใหกับชุมชนสามารถถายทอดวัฒนธรรมชุมชนไปสู
ชุมชนอื่นอันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมตอไป

คําสําคัญ : 1. บุญผะเหวด 2. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม 3. กลุมชาติพันธุในอีสาน

ABSTRACT

The research is aimed to: 1) pursue the study on the history and developments of 
holding the event, 2) examine current circumstances and problems of holding the event 
having impacts on in their economic and cultural changes and 3) compare past and current 
models of holding the events that affect such changes. The sites for conducting the research 
were purposively selected out of six villages in three provinces, each province comprised 
of two ethnic groups. They were Tai-Loa, Phu Tai and Ka Loeng ethnic groups in Roi Et, 
Kalasin and Sakon Nokhon provinces respectively. The sample included Key, (54) Casual, 
(36) and General, (30) Informants totaling 120. The tools utilized for the research 
encompassed: the survey form, notice form, interview form and focus group, testing the 
reliability of data by means of triad testing technique, and presenting research’s findings 
with analytical description.

Research’s results were the following:
Northeastern Thais’ Bun Phawet has been believably held since their ancestors set 

up their villages and settled down there. In holding the event. To begin with, villagers must 
help perform religious ceremonies and other various activities, of which each of them is 
endowed with detailed descriptions. In addition, almost every activity having done, it all 
implies their beliefs and faiths. Generally, it is their beliefs and faiths that act as the 
supportive factors or wait for organizing adherents’ thinking processes and believe what 
merit makings they have already done, which the end results they definitely gain are 
happiness in their mind. The exact day of holding their event is not fixed, but the month 
is. Mostly, the month is confined within the fourth lunar month of the year, falling on March 
of every year. Their only condition to hold the event in this month is that they have just 
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finished their rice harvests and keep their yields in the barns. Precisely, it is the pattern of 
time in the agricultural society. As a result, they are free from work. Most importantly, their 
rice together with fish in their rice field ponds is abundant. It is thus suitable for them to 
holding the event during this month, which is directly related to their ways of life in their 
agricultural society inherited from their ancestors up to the present. 

To sum up, holding their event culminating in states of economic and cultural 
changes must hinge on cooperation of government sectors, official establishments, or very 
close private sectors. Buddhist monasteries, villages, Buddhist monks, villagers and the 
social components, i.e., the family system, family tree system, educational system, relays 
of knowledge bodies, economic system, public health system, system of religious belief, 
and administration system should be integrated to help hold the event in order to have 
it accomplished. Households and schools should lend their helping hand in holding the 
event, liaising with date of the event, preparation of the event, step-by-step operation of 
the event and assessment of the event, including drawing up placards to carry out public 
relations of the event so that holding each event become the greatest, being the identity 
support of communities, retaining cultural values, creating economically and socially 
added values to the communities to enable them to relay community cultures to other 
communities that further lead to promoting cultural village-based tourism.

Keywords : 1. Boon Phawet 2. Economic and Their Social Changes 
  3. Ethnic Groups’ in Northeastern Thailand

 
1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย

สังคมไทยมีอารยธรรมเกาแกทั้งดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การทําบุญผะ
เหวดหรือบุญเทศนมหาชาติมีความเปนมาต้ังแตสมัยคร้ังพุทธกาล กลาวไวในตํานานพระมาลัยหม่ืนพระ
มาลัยแสน การทําบญุผะเหวดชาวอีสานถือวาเปนประเพณีอนัสาํคญัยิง่กวาการทําบุญอืน่ใด ปฏบิตัสิบืทอด
กันมาตามตํานานฮีตสิบสองของชาวอีสาน ดังที่บันทึกไววา “ฮอดเดือนสี่ใหชวยกันเก็บดอกจานสานบั้งไผ
ใสเสียบดอกจิกและคําผญาของอีสานวาเดือนสามคอยเจาหัวคอยปนขาวจ่ี เดือนส่ีคอยจัวนอยเทศนมัทรี” 
คําวา ดอกจิกและมัทรี เปนคําที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องพระเวสสันดร ดังนั้น แสดงวาชาวอีสานกําหนดให
จดังานบุญผะเหวดหรอืเทศนมหาชาตใินเดอืนสีท่างจนัทรคตขิองทุกปการจัดงานบญุผะเหวดจะมกีารจดัพธิี
ที่สําคัญอยู 3 วัน คือ วันรวม วันงาน และวันเทศนมหาชาติ (มณี พะยอมยงค, 2519 หนา 21) ประเพณี
บุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีชุมชนในในประเทศไทยทั้งดานความงดงามประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นเปนอัญมณีที่หาคาไมไดทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีอัญมณีท่ีมีคาอยูมากมาย แสงสีอันงดงามที่
สะทอนออกมาจากอัญมณนีัน้ยอมบงบอกถึงกศุโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรษุไทยท่ีปลกูฝงทัง้ในเร่ือง
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การสบืทอดพระพทุธศาสนา ตาํนาน ความเชือ่ พิธกีรรม วถีิชีวติ นอกจากนัน้ยงัแฝงไวซึง่คณุธรรม จรยิธรรม 
ความดี ความงามท่ีคนในชาตติองชวยเหลอืเกือ้กูลกัน สรางความรกัสมคัรสมานสามคัคใีหเกิดข้ึนบุญผะเหว
ดเปนประเพณีหนึ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชน เพราะเปนกรอบและแนวปฏิบัติท่ีชุมชนในสังคม
ตองประพฤตปิฏบิติัอนัเปนแนวคิดทีม่นษุยเรยีนรจูากประสบการณของตนเองเพือ่นาํไปสกูารแกไขปญหาที่
ประสบอยูใหเกิดความสงบสุข ความสามัคคี ความเสียสละ ทาํใหสงัคมมีกฎกติกา มรีะเบียบแบบแผนกลาย
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนสืบตอกันมา (อเนก อาจวิชัย, 2551) สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีเราจะ
เหน็ไดจากงานบุญผะเหวดน่ันกค็อื ความเช่ือในเรือ่งพระอปุคตุ ความเช่ือวาถาไดฟงเทศนมหาชาต ิ13 กณัฑ 
จะไดอานสิงสสงูสดุ การสรางงานศิลปะผาผะเหวด ธงผะเหวดรูปแบบข้ันตอนการจัดงานมีความตอเน่ืองกัน
แตละพธีิกรรมจะสือ่ใหเหน็ถงึความละเมยีดละไมทางจติใจของผสูรางสรรคงานศลิป เพราะศลิปะเปรยีบดงั
ภาษาท่ีบงบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน บอเกิดของอารยธรรมแหลงตางๆ 
ของมนุษยชาติตางก็มแีนวโนมทีใ่หอทิธพิลสืบตอกนัมาอยางไมจบส้ินของกลุมชาติพนัธไุทย-ลาว ผไูทยและ
กะเลิงในอีสาน(จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2546 หนา 38) บุญผะเหวดจึงเปนประเพณีที่รวมเอาความรูหลาย
แขนงเขากันเปนศาสตรและศิลปที่อยูบนความเชื่ออันมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง 

การจัดงานบุญผะเหวดปจจุบันยังคงยึดรูปแบบการปฏิบัติในพิธีกรรมตามเดิมไว ประกอบดวย
การเตรยีมงานบญุผะเหวด การอญัเชญิพระอปุคุต แหผาผะเหวด การเทศนมหาชาต ิและการแหกณัฑหลอน 
ในสวนของรายละเอยีดของวตัถดุบิทีน่าํมาใชในพธิกีรรมกระบวนการทีต่างกนัและเปลีย่นแปลงไปตามกาล
เวลา ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง การศึกษา และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป (อรุณ คูณคํา, 2554)

สภาพปญหาการจดังานประเพณีบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธไุทย-ลาว ผไูทย และกะเลงิพบปญหา
เรือ่งวัสดแุละอุปกรณทีจ่ะนํามาทําเคร่ืองรอยเคร่ืองพัน บางอยางชํารดุ เสยีหาย การซอมแซมทําไดยากวัสดุ
และอุปกรณมีการประยุกตของใหมจากวัสดุธรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน เนื่องจากธรรมชาติขาดความ
อุดมสมบูรณปญหาการเทศนมหาชาติ พระนักเทศนมีนอยลง ภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่
จะมาฟงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การแหผาผะเหวดบางชุมชนไมมีการทําในขั้นตอนนี้ และขาดการ
ถายทอดความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน และขาด
ความตระหนกัในการสบืทอดประเพณแีละภมูปิญญาทองถิน่ในอนาคตเดก็รนุใหมอาจไมรจูกัประเพณอีนัดี
งามอยาง ฮีตสิบสอง ก็เปนไดและถาหากไมมีการดําเนินการใดๆประเพณีเกาแกท่ีบรรพบุรุษตกทอดไวให
ลูกหลานจะสูญสิ้นไป

ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวนัน้ ผวูจิยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาประวัตคิวามเปนมาของการจัดงานบุญผะ
เหวดของกลุมชาติพันธุในอีสาน สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะ
เหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน ซึ่งจะทําใหมรดกทาง
วฒันธรรม ประเพณีของกลุมชาติพนัธไุทย-ลาว ผไูทย และกะเลิงเปนสมบัตขิองลูกหลานในชุมชน พรอมท้ัง
จะไดเห็นคุณคาของประเพณีชุมชนท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงอยางลึก
ซึง้ ดาํรงไวซ่ึงคณุคาทางวฒันธรรม สรางมลูคาเพิม่ทางดานเศรษฐกจิ สงัคมใหกบัชุมชนใหสามารถถายทอด
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วัฒนธรรมชุมชนไปสูชุมชนอื่นอันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.2  เพือ่ศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดาน

เศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ

และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
งานวจิยัเร่ือง บญุผะเหวด : การเปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการงานบญุท่ีมผีลตอการเปลีย่นแปลง

ดานเศรษฐกจิและสงัคมกลมุชาตพินัธใุนอสีาน เปนการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพ ผวูจิยัทาํการศกึษาองคความ
รูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาติพันธุ
ในอสีาน การเกบ็รวบรวมขอมลูภาคสนามโดยยดึหลักขอมลูทีม่ลีกัษณะสอดคลองกบัความมงุหมายของการ
วจิยัดวยการสํารวจการสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุมและนําขอมลูมาทําการวิเคราะหผวูจัิยได
กําหนดพื้นที่ศึกษาไว 3 จังหวัดคือจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก 1) บานหนองหนอง ตําบลอีงอง อําเภอจตุรพัก
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 2) บานหนองดู ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก 
บานกุดหวา และบานโคกโกง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดสกลนครไดแก 
บานบัว และบานกุดแฮด ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครโดยใชเกณฑในการเลือกดังตอไปนี้

 1.  เปนหมูบานท่ีเปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงในอีสาน
 2.  เปนหมูบานท่ีมีการอนุรักษพัฒนารูปแบบจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
 3.  เปนหมูบานที่มีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดอยางตอเนื่อง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของ

การบรรยายตามเนื้อหาในแตละประเด็นของขอคําถาม แลวดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลในแตละ
ประเด็นในลักษณะขององคความรูใหมโดยใชวิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห แลวนํามารอย
เรียงอยางเปนระบบตามความมุงหมายและพรรณนาวิเคราะหโดยนําแนวคิดทฤษฎีมายืนยัน

4. ผลการวิจัย
4.1  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในอีสาน
  ประเพณบีญุผะเหวดของกลมุชาติพนัธุไทย-ลาวในอสีาน จดัขึน้ตัง้แตครัง้ปยูาตายายเปนงาน

บุญที่ยิ่งใหญโดยมากจะจัดหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนาซึ่งโดยทั่วไปจัดใน
ชวงเดือน 3–4 ของทุกปกลุมชาติพันธุไทย-ลาว บานหนองดูและบานหนองหนองจังหวัดรอยเอ็ดนั้นจะจัด
งานประเพณีตามฮีต 12 คือตั้งแตครั้งปูยาตายายนานมากแลวโดยทั่วไปจัดในชวงเดือน 3 – 4 ของทุกปแต
โดยสวนมากแลวจะกําหนดเอาวันทีส่ะดวกแตกย็งัอยูในชวงเดือนท้ังสองน้ีการจัดประเพณีบญุผะเหวดเทศน
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มหาชาตินั้นใชเวลาในการจัด 2–3 วัน (หลา กานจักร และ สมยงค กําสมุทร, 2556 : สัมภาษณ)
4.2  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุผูไทยในอีสาน
  การทําบญุผะเหวดของกลุมชาติพนัธผูุไทยจังหวัดกาฬสินธบุานกุดหวาและบานโคกโกงพบวา

มีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกับกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือจัดข้ึนตั้งแตครั้งปูยาตายาย โดยจะทําตอ
เน่ืองกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไปไดโดยสวนมากจะจัดหลัง
จากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนานิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 เพราะสิ้น
เปลอืงคาใชจายมากนอกจากน้ีกม็ปีระเพณีเลีย้งผซีึง่จดัเปนประจําทุกป (ทนัใจ เครอืเทียน, 2556 : สมัภาษณ)

4.3  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุกะเลิงในอีสาน
  ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุกะเลิงจังหวัดสกลนคร บานบัวและบานกุดแฮดพบวา

ประเพณีบุญผะเหวดมีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกลุมชาติพันธุผูไทยและกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือ 
มกีารจดัมาตัง้แตสมยัโบราณ ตัง้แตเริม่มกีารตัง้หมบูาน ซ่ึงสิง่ทีแ่ตกตางจากกลมุชาตพินัธผุไูทย และไทย-ลาว 
คือ ชวงวันเวลาในการจัดงาน สวนพิธีกรรมอยางอ่ืนมีลักษณะเหมือนกัน การจัดงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพันธุกะเลิงจะทําตอเน่ืองกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไป
ไดการทําบุญผะเหวดนั้นนิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 (พระครูปลัดพงศวัฒน อธิวณฺโน และทอง
ปาน ดีปะรี, 2556 : สัมภาษณ)

4.4  สภาพปจจบุนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันและสังคมเปล่ียนไปมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมท้ังเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมีความเจริญทางคมนาคมการศึกษาคนในชุมชนนิยมสงลูกหลานไป
เรียนตางถิน่ตางประเทศจากสาเหตุดงักลาวสงผลกระทบตอความเปนอยชูมุชนรับเอาวัฒนธรรมตางถิน่เขา
มามากขึ้นจากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารของลูกหลานประกอบกับมีผลิตภัณฑ เครื่อง
อุปโภคบริโภคมีมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกซึ่งเปนสิ่งลอใจทําใหความเปนอยูเดิมและเศรษฐกิจเปลี่ยน
ไปจงึเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมคีวามแตกตางกนัไปมีรปูแบบและวิธกีารจดัประเพณท่ีีตางกนัไป
บางแตในดานความเชื่อและพิธีกรรมยังมีความเหมือนกันโดยสวนใหญแลวในกลุมชาติพันธุในอีสานมี
กระบวนการในการจัดงานบญุผะเหวดทีค่ลายกนัมคีวามแตกตางกนัดานจํานวนคนสถานท่ีเวลาอปุกรณแต
อยูภายใตความเชื่อและพิธีกรรมอันเดียวกัน

  จากความเปล่ียนแปลงของ ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง 
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง พระสงฆขาดความชํานาญในการเทศนภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่จะมาฟง
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน และพระนกัเทศนทีไ่ดนมินตมาอาจจะมาจากทีไ่กลจงึทาํใหมคีวามลาํบากในการ
เดินทางของพระสงฆ วัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก วัสดุและอุปกรณมีการ
ประยกุตของใหมจากวสัดุธรรมชาตมิาเปนพลาสตกิแทน เนือ่งจากธรรมชาตขิาดความอดุมสมบรูณ ชาวบาน 
เด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับงานบุญผะเหวดและเรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศน
นอยลง และขาดการถายทอดความเช่ือ ประเพณีและพิธกีรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกบัเด็กและเยาวชน
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ในชมุชน ชาวบาน เดก็และเยาวชน มเีวลาในการเตรยีมงานบญุผะเหวดนอยลงเนือ่งจากตองประกอบอาชพี
ในตัวจังหวัดและตางจังหวัดเพื่อหา รามไปถึงการประกอบพิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบท
พื้นที่บางขั้นตอนชาวบานไมไดจัดเน่ืองจากไมมีความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบพิธีกรรม 

4.5  การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวจัิยพบวา รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปลีย่นแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงของข้ันตอนการเตรียมการงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาตพินัธไุทย-ลาวผไูทย และกะเลงิไมแตกตางกนัมากนกั จะแตกตางกันเฉพาะชวงวนัเวลาในการเตรยีมงาน 
สวนวสัด ุอปุกรณในการเตรียมงานข้ึนอยกูบับริบทพืน้ทีแ่ละความอุดมสมบูรณทรพัยากรธรรมชาติของสภาพ
แวดลอมสวนข้ันตอนการดําเนินงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทย-ลาวผูไทย และกะเลิงพบวา การ
ประกอบพธิกีรรมงานบญุผะเหวดมคีวามแตกตางกัน คอื การเชญิพระอปุคตุของกลมุชาตพินัธไุทย-ลาวผไูทย 
และกะเลิงไมแตกตางกนัมากนัก แตมคีวามแตกตางกนัในลกัษณะของพระอุปคตุซึง่กลมุชาตพินัธกุะเลิงและ
ผไูทยจะใชพระพทุธรูปแทนพระอปุคตุ กลมุชาตพินัธไุทย-ลาว จะใชพระอปุคตุในการประกอบพธิกีรรม สวน
วิธีการเชิญพระอุปคุตมีลักษณะเหมือนกันแตกตางกันตรงทํานองในการกลาวคําเชิญพระอุปคุตการแหผา
ผะเหวดจะมีลกัษณะคลายกนั แตการแหพระเวสสเขาเมอืงกลุมชาติพนัธไุทย-ลาวและผูไทย มลีกัษณะเหมือน
กนัคือจะไมมชีางเขามารวมในขบวนแหพระเวสสเขาเมอืง แตกลุมชาตพินัธกุะเลงิจะมกีารทาํชางจาํลองรวม
ในขบวนแหพระเวสสเขาเมืองซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของของชุมชน การเทศนมหาชาติกลุมชาติพันธุไทย-
ลาวและผูไทย มลีกัษณะเหมือนกนัคอื จะเทศนจนครบ 13 กัณฑแตทํานองเทศนจะแตกตางกนับางเน่ืองจาก
ภาษาของชุมชนนั้นมีความแตกตางกัน สวนกลุมชาติพันธุกะเลิงจะเทศนมหาชาติแบบ 3 ธรรมาสน เทศน
ทาํนองแหลอสีาน การถวายกัณฑเทศนกลมุชาติพนัธไุทย-ลาวและผูไทย จะมีลกัษณะเหมือนกันคอื จะมีเจา
ภาพกัณฑเทศนเม่ือพระสงฆเทศนจบกัณฑที่ไดรับมอบหมายเจาภาพก็จะถวายกัณฑเทศนตามท่ีไดกําหนด
ไว สวนกลมุชาตพินัธกุะเลงิมกีารนมินตพระมาเทศนแบบ 3 ธรรมาสน ชาวบานจงึรวมกนัเปนเจาภาพ และ
ขั้นตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดจะมีลักษณะคลายกันจะแตกตางกันเฉพาะวันและเวลา ซึ่งจะเห็นไดวา
รูปแบบการจัดงานบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นท่ีตามสังคมวัฒนธรรม ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

 ดังนั้นรูปแบบการจัดการบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นที่ตามสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้
กเ็พราะพืน้ฐานความเชือ่ทีว่าถาทาํไมครบและไมถกูตองตามหลกัการทีเ่คยปฏบิตักิจ็ะเกดิอาเพศตางๆ เชน 
ความแหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวยากหมากแพง หรือเกิดอุปทวเหตุที่ไมคาดคิดระหวางงาน 
การจดัการงานบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธใุนอสีานนัน้จึงตองอาศยั ระบบครอบครวัและเครอืญาต ิระบบ
การศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบความเช่ือดานจิตใจ ระบบความเช่ือในศาสนา 
และระบบการปกครอง เขามาบรูณาการในการจัดงานเพือ่จะทาํใหการจดังานแตละครัง้ประสบความสาํเรจ็ 
และใหประเพณีบุญผะเหวดยังคงอยูและไดรับการสืบทอดตอไป
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5.  อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นในการอภิปรายผลมีดังน้ี 
5.1  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
  การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสานมีมาตั้งแตครั้งปูยาตายายต้ังแตมีการ

ตัง้หมูบาน โดยมากกําหนดทํากนัภายในเดือน 4 หรอืเดือนมีนาคมของทุกป ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วมิลพรรณ ปตธวชัชยั (2516, หนา 51-56)ทีไ่ดศกึษาประเพณีบญุผะเหวดผลการศึกษาวิจยัพบวา บุญเทศน
มหาชาติจัดขึ้นในเดือน 4 ขางข้ึน หรือขางแรมก็ได การจัดงานบุญผะเหวดเน่ืองมาจาก ความเช่ือในมาลัย
หมื่นมาลัยแสน ซึ่งกลาวถึงการฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกในวันเดียวแลวจะไดพบกับศาสนาพระศรีอริย
เมตไตย

5.2  สภาพปจจบุนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง การคมนาคม
เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอความเปนอยูชมุชน การรับเอาวัฒนธรรมตางถ่ินเขามามากข้ึน
จากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารจึงเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมีความแตกตาง
กนัไปมรีปูแบบและวธิกีารจดัประเพณทีีต่างกนัไปบางแตในดานความเชือ่และพธิกีรรมยงัมคีวามเหมอืนกัน
โดยสวนใหญแลวในกลุมชาติพันธุในอีสานมีกระบวนการในการจัดงานบุญผะเหวดที่คลายกันมีความแตก
ตางกนัดานจาํนวนคนสถานทีเ่วลาอปุกรณแตอยูภายใตความเชือ่และพธิกีรรมอันเดยีวกนั ซึง่สอดคลองกบั
ผลการวิจัยของสุภิตา ไชยสวาสดิ์ (2542, หนา 161) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของชาวผูไทกับชาวลาว ศึกษากรณีบานคํากั้ง ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ชาวผูไทมีการรับและการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชาวไทยลาวซ่ึงเปนกลุมชนใหญ
ในภาคอีสานทั้งในเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค แตในขณะเดียวกันชาวไทยลาวก็
รับเอาวัฒนธรรมบางอยางของชาวผูไท ดังน้ันการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงมีทั้งการรับเอา การให และ
คงไวซ่ึงวฒันธรรมบางอยางทาํใหชาวผไูทซึง่เปนกลมุชาตพินัธสุามารถอยรูวมกบัชาวไทยลาวท่ีเปนกลมุใหญ
ในภาคอีสานมาไดจนถึงปจจุบัน

  จากความเปล่ียนแปลงของ ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง 
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง บางรูปขาดความชํานาญในการเทศนภาษาท่ีเทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจท่ีจะมาฟง
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน และพระนกัเทศนทีไ่ดนมินตมาอาจจะมาจากทีไ่กลจงึทาํใหมคีวามลาํบากในการ
เดินทางของพระสงฆ ดานวัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก บางอยางชํารุด เสีย
หาย การซอมแซมทําไดยาก วสัดแุละอุปกรณมกีารประยุกตของใหมจากวัสดธุรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน 
เนือ่งจากธรรมชาตขิาดความอุดมสมบรูณ ชาวบาน เดก็และเยาวชน ใหความสําคญักบังานบุญผะเหวดและ
เรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศนนอยลง และขาดการถายทอดความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ชาวบาน เด็กและเยาวชน มีเวลาในการเตรี
ยมงานบุญผะเหวดนอยลงเนือ่งจากตองประกอบอาชีพในตวัจงัหวดัและตางจงัหวดั รวมไปถึงการประกอบ
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พิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบทพ้ืนท่ีบางข้ันตอนชาวบานไมไดจัดเน่ืองจากไมมีความพรอม
ของวัสดุอุปกรณ สอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหาวิเชียร วชิโร (2553, หนา 129) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความเปนมาของงานบุญผะเหวด (เทศนมหาชาติ) ของจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบวาปญหาดาน
สถานที่และอุปกรณชาวบานและพระสงฆชวยกันจัดสถานที่และอุปกรณอุปกรณบางอยางทําขึ้นมาใหมแต
ยังคงรูปแบบตามเดิมเพ่ือใหครบตามรูปแบบพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาวัสดุอุปกรณบางอยางเชน เคร่ือง
รอยเอ็ดเครื่องพัน ชาวบานซื้อมาเพิ่มเติม อุปกรณในการตกแตงศาลาการเปรียญ บางอยางชาวบานใชของ
เดิม บางอยางมีการใชวัสดุสมัยใหมเนื่องจากธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ 

5.3  การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุม
ชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง มีความแตกตางของข้ันตอนการเตรียมงาน ข้ันตอนการดําเนินงานบุญ
ผะเหวด และข้ันตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดคือ ชวงวัน-เวลาข้ันตอนการเตรียมงาน การประชุมจัด
งานการนิมนตพระมาเทศนและออกหนังสือเชิญการจัดเตรียมสถานท่ี และตกแตงสถานท่ี แตกตางกันข้ึน
อยูกับบริบทพื้นที่ ความพรอมของชุมชนและความสามัคคีกันในชุมชน โดยกลุมชาติพันธุในอีสานมีรูปแบบ
การจดัการงานบญุผะเหวดทีช่ดัเจนและเปนเอกลกัษณเฉพาะทองถิน่ ทีร่ปูแบบการจดัการงานบุญผะเหวด
เปนเชนน้ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพท่ีตองทํานาเปนหลัก และหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว อาชีพคาขาย การไปรับจางทํางานในตัวเมืองหรือตางจังหวัด
เน่ืองจากรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายอันเน่ืองมาจากการทํานา หรือทําอาชีพอื่นแลวขาดทุน ในปจจุบัน
การพัฒนาดานอาชีพชาวบานทําเพ่ือการคาขายไมใชทําแบบพอยังชีพ จึงทําใหชาวบานมีเวลาวางในการ
รวมงานประเพณีบุญผะเหวดที่จัดขึ้นนอยลง สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน สอดคลอง
กบัทฤษฎนิีเวศวทิยาวฒันธรรมของสจวต (Julian Steward) ท่ีกลาววานเิวศวทิยาคอืการปรบัตวัเขาหากนั
ระหวางส่ิงแวดลอมกับมนุษยการปรับตัวของมนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตรงท่ีมันข้ึนอยูกับเง่ือนไขทาง
วัฒนธรรมนิเวศวัฒนธรรมคือการศึกษาถึงการปรับตัวหรือความสัมพันธของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบเศรษฐกิจ คือ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพ
หลักของคนในชุมชน ปจจุบันการทํานาจะเก็บไวกินบางสวน นอกจากนั้นก็นําไปขาย เพื่อเปนรายได ทําให
การจัดงานในแตละปมีความใหญโตไมเทากันเน่ืองมาจากถาปไหนหมูบานมีรายไดดีจากการทําการเกษตร
ซึง่เปนอาชีหลักก็ทาํใหชาวบานรวมกันบริจาคทําบญุจํานวนมากทําใหการจัดงานมีความย่ิงใหญ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของนิยพรรณ วรรณศิริ (2540, หนา 93) ที่กลาววาหลักการของการแพรกระจายทาง
วฒันธรรมอันเกิดจากปจจยัตางๆเชน ปจจยัทางภูมศิาสตรปจจัยทางเศรษฐกิจมนุษยตองแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวาเพื่อความอยูรอดปจจัยทางสังคมมีการแปลกเปล่ียนวิธีการพฤติกรรมและความรูใหมจาก
การไปศึกษายังตางถิ่นหรือการรูจักแตงงานกับคนตางวัฒนธรรมและการอพยพยายถ่ินที่อยูและปจจัย
ทางการคมนาคมเปนปจจัยที่เอื้อตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเพราะการมีถนนหรือระบบขนสงที่ดี
ทําใหมีการติดตอสื่อสารคาขายแลกเปลี่ยนชวยใหการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนไปไดรวดเร็ว
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  กลมุชาติพนัธใุนอีสานมีรปูแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีชัดเจนและเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถ่ิน การจัดการงานบุญผะเหวดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม คือ

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบครอบครัวและเครือญาติ คือ ทําใหคนในครอบครัวและญาติพี่นอง
ทีอ่ยูตางหมบูานมคีวามสมัพนัธอนัดีระหวางกนัอนัจะทําใหเกดิความรกัความสามคัคกีนัในระบบครอบครวั
เครือญาติ ในปจจุบันเปนครอบครัวแบบขยายแตไมมาก ระบบเครือญาติ ปจจุบันมีการแตงงานกับคนนอก
พื้นที่มากข้ึน แตระบบเครือญาติภายในหมูบานผูกพันธุกันอยางแนนแฟนมาก ชาวบานใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทั้งในดานการชวยเหลือแรงงานและการแบงปนอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ คลานยุส
เนอร (Klausner. 1972, p 23-24) ทีไ่ดศึกษาบานหนองโคนซึง่เปนหมบูานหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมนั้นระบบครอบครัวขยายไดเปลี่ยนแปลงไปพวกหนุมสาว
เมือ่แตงงานแลวมกัจะแยกเรอืนอยตูางหากไมอยรูวมกบัพอแมเหมอืนแตกอนระบบการชวยเหลอืในหมบูาน
เปลี่ยนไปเปนแบบการจางแรงงานไมมีวาจะเปนชาวบานดวยกันหรือกับพระระบบความสัมพันธภายใน
ครอบครัวไดเปล่ียนแปลงไปคือบทบาทของพอแมมลีกัษณะแบบประนีประนอมพอแมไมมอีาํนาจในการส่ัง
เหมือนแตกอนความสัมพันธกับสถาบันทางศาสนาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

  บญุผะเหวดมผีลตอระบบการศึกษา คอื การจดังานแตละครัง้เปนการเรียนรแูละการถายทอด
ภมูปิญญาทองถิน่ใหกบัเดก็ เยาวชนในหมบูานและตางหมบูานซึง่เปนองคความรท่ีูไมไดเกดิขึน้จากการเรยีน
รใูนหองเรยีนแตเปนการสอนผานประเพณีชมุชน และองคความรูเก่ียวกบัการจัดงานบญุผะเหวดยังคงไดรบั
การสบืทอด ถายทอดองคความรจูากอดีตจนถงึปจจบุนัเนือ่งมาจากการศกึษาของคนในชมุชนรุนตอรนุทาํให
ประเพณบีญุผะเหวดยงัคงอยคูกูบัชมุชน สอดคลองกับทฤษฎกีารแพรกระจายทางวฒันธรรมของสมศกัดิศ์รี
สันติสุข (2544, หนา 55) กลาวถึงทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมวาเปนปจจัยที่ผลักดันใหวิถีชีวิต
ของมนุษยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมการท่ีมนุษยใชชีวิตความเปนอยูรวมกันเปนครอบครัวและสังคมมีการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนซื้อขายทําใหเกิดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรมท่ีตนไปสัมผัสกอเกิดการแพรกระจาย
แลวเกดิการถายทอดจากสงัคมหนึง่ไปยงัอกีสงัคมหนึง่โดยมนีกัคดิทีอ่ธบิายถงึการแพรกระจายทางวัฒนธรรม

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบสาธารณสุข เนื่องจากปจจุบันการรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยวิชาการ
แพทยแผนใหม เริ่มเขามามีบทบาทในหมูบานเนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก รวมไปถึงมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลอีกทั้งผลจาการรักษาแพทยแผนปจจุบันไมจําเปนตองใชเวลานานเหมือนกับ
การรักษาแผนโบราณ แตก็มีการรักษาแผนโบราณ เชน หมอนํ้ามนต และพิธีเหยา ชาวบานจัดงานบุญเพื่อ
เปนการรักษาจิตใจใหมีแตความสุขเมื่อไดบริจาคทาน สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี มหาขันธ (2532, 
หนา 23) ทีศ่กึษาวจิยัพธิเีหยาเอาฮปู ผลการศกึษาวิจัยพบวา พธิเีหยาเอาฮปู เปนการประกอบพิธเีฉพาะใน
เขตลานวัด เนื่องในงานบุญมหาชาติ หรือบุญผะเหวด และถือเปนพิธีกรรมการละเลนอยางหนึ่งที่มีการละ
เลนอยางหนึ่งที่มีเลนอยูเฉพาะหมูบานโนนยางและบานหนองโอเทานั้น และสอดคลองกับทฤษฎีการแพร
กระจายทางวัฒนธรรม 

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบความเช่ือในศาสนา เนื่องจากชาวบานมีวัดเปนที่พึ่งทางใจ มีความ
เชื่อเกี่ยวกับฮีต 12 ครอง 14 บางประเพณีการจัดงานมีความยิ่งและบางประเพณีจัดตามเวลารวมไปถึงเช่ือ
เรือ่งผบีรรพบรุษุซึง่ชาวบานไดรบัการสบืทอดมาจากในอดตี ในการทาํบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธใุนอสีาน 
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มีความเชื่อเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตดานการผลิตที่ยังตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลักการใหทานความเชื่อนี้ได
รับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนในทางศาสนาพุทธผูกโยงไปกับความเชื่อและความหวังถาฟงเทศนมหาชาติ
ครบทัง้ 13 กัณฑแลวจะไดไปเกดิรวมกบัยคุสมยักบัพระพทุธเจาองคตอไป คอื พระศรอีรยิเมตไตร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูลและอัจฉราพร กมุทพิสมัย (2527, หนา 51) ที่ไดศึกษาวิจัย ความเชื่อ
เก่ียวกับพระศรีอริยเมตไตรย และกบฏผูมีบุญในสังคมไทย ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความเช่ือและความ
ศรัทธาพระศรีอริยเมตไตรยน้ันไมไดเกิดในสังคมไทยเทานั้น แตความเช่ือดังกลาวไดเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม
เอเชียที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ลวนแตมีจุดมุงหมายอันเดียวกันคือพบกับสังคมท่ียุติสมบูรณ 
พูนสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งถือเปนสังคมอุดมคติสังคมชาวพุทธ 

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบการปกครอง คือถึงแมวาจะมีการแบงการปกครองภายในหมูบาน 
ดวยความเปนกลุมชาติพันธุที่มีความรักความสามัคคีกัน ชาวบานแบงเฉพาะการปกครองแตการก็ชวยกัน
พัฒนา ภายในหมูบานใหมีความเปนปกแผน มีผูใหญบานบริหารหมูบาน ชาวบานเคารพผูอาวุโสภายใน
หมบูานคนในชมุชนเคารพกนัและกนัทาํใหหมบูาน วดั และโรงเรยีนมคีวามสามคัคกัีน ซ่ึงเปนผลมาจากการ
จัดงานบุญผะเหวดทั้งสิ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2532, หนา 247) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในหมูบานชาติพันธุกวย : ศึกษากรณี
หมูบานวาน ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแตงงานขามชนเผา
มากข้ึน สถานบันครอบครัวและเครือญาติไมคอยมีบทบาทในการเล้ียงดูบุตรหลาน แตในแงวัฒนธรรม
ประเพณียงัคงยึดถอืและเช่ือในระบบอาวุโส ความภูมใิจในเผาพนัธ ุและความช่ือผบีรรพบุรษุอยูมาก สาํหรับ
ผลกระทบดานสงัคมและวฒันธรรม วถิชีวีติแบบดัง้เดมิของชาวบานเปลีย่นแปลงไป มาตรฐานคณุภาพชวีติ
ความเปนอยูดานสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีข้ึน มีโอกาสเดินทางทองเท่ียวมากขึ้น แตก็ยังคงยึดมั่นอยู
ในความเชือ่เกีย่วกบัผบีรรพบรุษุ ระบบอาวโุส นอกจากปญหาสงัคมในหมบูานมแีนวโนมวายงัคงมอียตูอไป

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  จากผลการวิจัยเรื่องบุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานสามารถนําไปใชประโยชน ดังนี้
  6.1.1  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา การจัดงานบุญผะเหวดของหมูบานที่เปนพื้นท่ีการวิจัย 

มจีดุเดนและมีความเปนเอกลกัษณเฉพาะชมุชน สามารถนํางานวจิยัไปใชในวางนโยบายและพัฒนารปูแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแลว พื้นที่อื่นสามารถนํารูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม

  6.1.2  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง ในภาคอีสาน 
มกีารจัดงานประเพณีบญุผะเหวด เพือ่การอนุรกัษและสืบสานงานประเพณีของทองถ่ินอยางตอเน่ือง หนวย
งานภาครฐัสามารถนาํงานวจิยัชิน้นี ้ไปประกอบการเขยีนนโยบายและแผนพฒันาประจาํป ซึง่สามารถทาํให
การดาํเนินงานดานการทองเทีย่วทางวฒันธรรมไดอยางมปีระสิทธภิาพ และไดรบัความรวมมอืกบัชุมชนเปน
อยางดี
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6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยักรณศีกึษา ซ่ึงผลการวจิยัอาจนาํไปประยกุตใชไดจาํกดัเฉพาะกรณี

สังคมอื่นที่คลายคลึงกัน ดังนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
  6.2.1  เนือ่งจากผลการศกึษาพบวา การขาดแคลนพระสงฆทีม่ทัีกษะในการเทศนมหาชาตเิปน

ผลทําใหประชาชนไมสนใจในการฟงเทศนมากในภาคอสีาน ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะศกึษาแนวทางการพัฒนาพระ
นักเทศนโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียว

  6.2.2  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ประเพณีบุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม จงึควรสนับสนุนใหมกีารวิจยัเก่ียวกับการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสงัคม ในพืน้ทีอ่ืน่ หรอืดานอืน่ เพือ่การจัดการพัฒนาในดานนัน้ และศกึษาคนควารปูแบบ
การจดัการงานบญุผะเหวดทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลง ความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรมเศรษฐกจิและสงัคม อยาง
กวางขวาง
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
Resident’ Satisfaction of Yasothon Province Attorney Office’s 

Legal Services

ศักดิ์ชัย สุนทรา*
Sakchai Soontara

ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดยอ
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2) เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานอัยการ
จังหวัดยโสธร ของประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร กลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร จํานวน 250 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ จํานวน 27 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .92 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการวิเคราะห

ผลการวจัิยพบวา 1) ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดั
ยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ังสี่ดาน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ผูให
บริการ และดานระบบขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกังานอัยการจังหวัดยโสธร 
โดยรวม ไมแตกตางกนั ไมเปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว และ 3) ประชาชนไดเสนอแนะเก่ียวกบัการใหบรกิาร
ของสํานกังานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทาํคมูอืเก่ียวกับการใหบรกิาร และเอกสารเผยแพร เอกสาร
แนะนําการใหบริการมีขอมูลนอย และจัดจุดบริการนํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด

ความสําคัญ : 1. ความพึงพอใจของประชาชน 2. การใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.
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ABSTRACT

The purposes of this thematic paper were aimed: 1) Respondents satisfaction of 
people towards the service of Yasothon Province Attorney Legal. 2) To Compare 
Satisfaction with the service of the Yasothon Province Attorney Legal. Public sex Education 
level And occupational differences and 3) to gather feedback about the service of the 
Yasothon Province Attorney Legal, Samples include people who come the Yasothon 
Province Attorney Legal 250. The instrument used for conducting the research was 
composed of 27 five-rating-scale questionnaires, possessing the reliability at 0.92. The 
statistics utilized for data analyses encompassed: frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test and F-test.

The results of the research indicated that: 1) Respondents satisfaction of people 
towards the service of Yasothon Province Attorney Legal was rated ‘highly satisfactorily’ 
in the overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored ‘very highly 
satisfactorily’. These four aspects placed in descending order of arithmetic means 
included (1) office for service (2) service renderers (3) facilitation and (4) service procedure 
systems. 2) Results of hypothesis testing confirmed that variables of residents’ genders, 
ages, educational levels and occupations showed no significant differences of their opinions 
on services of the Yasothon Province Attorney Legal in the overall aspect. thereby being 
not in conformity with the reformulated hypotheses. 3) Public feedback about the service 
of the Yasothon Province Attorney Legal should include a manual about the service. And 
Publications The document suggests providing a little information. And access to adequate 
drinking water. Should one or more points.

Keywords : 1. The satisfaction of people 2. Service Office’s Legal Yasothon Province Attorney

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระราชบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะ

กรรมการจัดงานนิติศาสตรรําลึก ครั้งที่ 2 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2513 
ความตอนหนึง่วา “ประชาชนในทีบ่างสวนนัน้ไมทราบถงึกฎหมายดวยเหตท่ีุวา เจาหนาท่ี หรอืฝายปกครอง
ไมไดมีโอกาสไปชี้แจง และประชาชนเหลานั้นก็ไมมีโอกาสที่จะทราบวา เราจะวางหลักเกณฑไวอยางไร 
ซ่ึงเปนปญหาใหญที่จะทําใหปกครอง หรือ ความเรียบรอยเกิดข้ึนได ก็ตองนําความรูถึงประชาชน” และ
พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะกรรมการเนติบัณฑิตรุน 22 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2516 ความ
ตอนหน่ึงวา”งานในดานกฎหมายเปนงานท่ีสําคัญสําหรับบานเมือง เพราะวาบานเมืองของเราจะตองมีกฎ
เกณฑ มีระเบียบการท่ีแนนแฟน เพื่อที่จะใหรักษาความยุติธรรมในหมูชน ความยุติธรรมน้ีบางที่ก็หายาก 
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เพราะวาพวกเราอยใูนจาํพวกทีย่อมตองการนกึถงึผลประโยชน ผลประโยชนจะตองอยใูนขอบเขต มฉิะนัน้
จะมกีารเบยีดเบียนซ่ึงกันและกัน กฎหมายก็มไีวสาํหรบัชวยบรรเทาเทานัน้เอง คอืเมือ่ความเบียดเบียนเกิด
ขึน้แลว กแ็กไขเพือ่ไมใหความเบยีดเบยีนนัน้ลกุลามไป ถาเราสามารถทีจ่ะรกัษาความเปนระเบียบและความ
ยุติธรรมได โลกเราก็จะอยูเย็นเปนสุขมีความสงบ เปนรากฐานสําหรับใหมีความเจริญกาวหนาไดตามความ
ประสงค” (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 6-8)

สํานักงานอัยการ มีหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย ใหคําปรึกษาทาง
อรรถคดี ในคดีแพง หรอืคดีปกครอง มอีาํนาจและหนาท่ีดาํเนนิคดแีทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐทีเ่ปนองคกร
ตามรฐัธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรอืราชการสวนภมูภิาคในศาล หรอืในกระบวนการทางอนุญาโตตลุาการ
ทัง้ปวง กบัมอํีานาจและหนาทีต่ามกฎหมายอ่ืนซึง่บญัญตัวิาเปนอาํนาจและหนาทีข่องสาํนกังานอยัการสงูสดุ
หรือพนักงานอัยการ อันจะเปนการชวยใหประชาชนไดทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตน ทั้งนี้เพื่อขจัดความ
ไมรกูฎหมาย ปองกนัการถกูเอารัดเอาเปรยีบ และถกูกดขีข่มเหงดวยเหตอุนัไมเปนธรรม นบัวาเปนการเสรมิ
สรางความเปนธรรมใหแกสังคมมากยิ่งขึ้น (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 11-12)

สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ถือไดวาเปนหนวยงานหนึ่งในสวนภูมิภาคของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เนื่องจากมีภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ รวมทั้ง
การคมุครองสิทธเิสรภีาพและชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชน และสานกังานอัยการจังหวดัเปนองคการ
ในกระบวนการยุติธรรม (Process of Judgement) จึงตองปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ 
(Professional) กอเกิดประสิทธิผลตอประเทศชาติอยางแทจริง ในขณะเดียวกันตองใหความสําคัญกับการ
ประชาสมัพนัธดวย ซึง่ทัง้สองประการน้ีจะสงผลสานกังานอยัการสงูสดุมภีาพลกัษณ (Image) ทีด่เีปนทีเ่ชือ่
มั่นศรัทธาของหนวยงานผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ผูรับบริการและผูประชาชน มากย่ิงข้ึนตอไป 
ผลของการดาํเนนิการตามภารกจิของสาํนักงานอยัการจงัหวดัยโสธรดงักลาว รวมทัง้การรบัรขูองผรูบับรกิาร 
ผูมีสวนไดเสียและประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรและ การ
ประชาสัมพันธของสานักงานอัยการจังหวัดยโสธร สามารถสะทอนไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจและ
เชือ่ม่ันของผูรบับริการ ผมูสีวนไดเสยีและประชาชนท่ีมตีอสานักงานอัยการจังหวดัยโสธร การสํารวจการรับ
รขูองบคุคลตาง ๆ  ดงักลาวเก่ียวกบับทบาทหนาทีข่องสานักงานอัยการสูงสดุ และการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการประชาสัมพันธของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ซึ่งจากสถิติการใหบริการประชาชนที่ผานมา 
พบวา มีประชาชนมาขอรับบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรเปนจํานวนมาก และปญหาของการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร คือ มีพื้นท่ีใชสอยไมเพียงพอ งานที่ใหบริการประชาชนอยู
กระจัดกระจายไมตอเนื่องและไมเสร็จ ณ จุดเดียว ขาดความสวยงามและขาดส่ิงอานวยความสะดวกตางๆ 
ที่จําเปนตองดําเนินการ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ ไมทันสมัยเหมาะ
สมกบัการใชงาน มทีีน่ัง่รอรบับรกิาร มกีารจัดนํา้ดืม่สะอาดไวบรกิารแกประชาชนผมูารบับรกิารไมเพยีงพอ 
เปนตน แตเปาหมายสงูสดุของการบรกิารคอื ความพงึพอใจของผรูบับรกิาร และยงัมพีฤติกรรมอืน่ทีไ่มเหมาะ
สมตอประชาชนผูมารับบริการ ดานการอํานวยความสะดวกอาจมีความลาชา ไมไดรับความรวดเร็วเทาที่
ควร ทั้งนี้ เนื่องจากการใหบริการอาจยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งดังกลาวอาจเปนผลทําใหประชาชนมีความ
รูสึกตอการใหบริการไมสูดีนัก (สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร, 2555, หนา 1- 2)
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จากสภาพปญหาดงักลาวในเบือ้งตน ผวูจิยัในฐานะเปนบุคลากรของสาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร 
จึงมีความสนใจที่ทําการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนทีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด
ยโสธร เพื่อนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและนําไปเปนขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการให
บริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการ จงัหวดัยโสธร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธรของ

ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน
2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดั

ยโสธร 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยัเรือ่ง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวดัยโสธร”

ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับสํานักงาน

อัยการจังหวัดยโสธร ในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทําการ
ของราชการประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร) จํานวน 670 คน (สถิติผูมา
ใชบริการเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตร
ของยามาเน (Taro Yamane) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, หนา 48)

3.2 การสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลาวคือ ประชาชนที่มา
ใชบริการสํานกังานอัยการจังหวดัยโสธร (ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.วนัจันทร –วนัศุกร)ระหวาง
วนัที ่1 มนีาคม 2558 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 และไดบรกิารเรยีบรอยแลว จงึเลอืกคนนัน้เปนตวัอยาง
จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางตามเดือน และตัวแปรควบคุม

3.3  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
  3.3.1 การศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบสอบถาม

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัด นิยามศัพทเฉพาะ รวมถึงขอบเขตการให
บริการของสํานักงานอัยการจังหวัด และผลงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม

  3.3.2  ศกึษารูปแบบ และวธิกีารเขยีนแบบสอบถามและงานวจิยัท่ีเกีย่วของ เพือ่เปน แนวทาง
ในการนํามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอของการใหบริการสํานักงาน
อัยการจังหวัดยโสธร โดยกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของคําถามใหครอบคลุมเน้ือเร่ืองท่ีทําการวิจัย และ
ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงได

  3.3.3  รางแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคดิทีเ่กีย่วของกับความพึงพอใจของประชาชนที่
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มตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร ทัง้ส่ีดาน โดยกาํหนดขอบเขต และเนือ้หาให ครอบคลมุ
ตัวแปรที่วิจัย

  3.3.4  นาํแบบสอบถามท่ีผวูจิยัสรางขึน้เสนออาจารยท่ีปรกึษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่รกึษา
รวมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ขอความในแบบสอบถามทั้งในดานเนื้อหา ความ เขาใจ และการใชภาษาใหมี
ความเที่ยงตรงสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย

  3.3.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
  3.3.6  นาํแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอผเูชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง ตามเนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไข การหาคุณภาพของเครื่องมือที่
จัดทําขึ้นน้ี ประกอบดวย การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence = IOC) และคาความเช่ือถือได (Reliability) 
ผูเชี่ยวชาญสามทาน

  3.3.7  ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ จากขอคําถามจํานวน 27 ขอ เพื่อ
ใหไดแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง 
ผานการพิจารณาทั้ง 27 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 27 ขอ

  3.3.8  การวิเคราะหคาความเช่ือถือได (Reliability) ของเคร่ืองมือวัด โดยนําแบบสอบถามท่ี
ใชในการศึกษาวิจัยไปทําการทดลองใช (Try-out) จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ที่สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร เพื่อนํากลับมาทดสอบหาคาความนาเชื่อถือได โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับท่ีระดับ. 92

  3.3.9  นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรกึษาสารนิพนธ และอาจารยทีป่รกึษารวม พจิารณา
เปนคร้ังสุดทาย แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

4.  ผลการวิจัย
4.1 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานอยัการจังหวดัยโสธร โดยรวม 

อยใูนระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยใูนระดบัมากทัง้สีด่าน เรยีงลาํดบัตามคาเฉลีย่จากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ใหบริการ ดานการอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน
ระบบขั้นตอนการใหบริการ 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
   ดานสถานที่ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงาน

อัยการจังหวัดยโสธร ดานสถานท่ีใหบริการโดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอ 1 
ทีว่า “มคีวามสะอาด เปนระเบียบ และมีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบรกิาร” สวนขอท่ีมคีาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ ขอ 5 ที่วา “มีการจัดหนังสือพิมพ วารสาร ไวบริการผูมาติดตอขณะรอรับบริการ ไดอยางเหมาะ
สมและเพียงพอ”

   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
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ทีสุ่ด คอื ขอ 2 ทีว่า “เจาหนาทีพ่ดูจาสภุาพ ยิม้แยมแจมใส อธัยาศยัด ีแตงกายสภุาพ การวางตวัเรยีบรอย” 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา “เจาหนาที่มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานตามหนาที่”

   ดานระบบขัน้ตอนการใหบรกิาร พบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ
สาํนกังานอยัการจงัหวดัยโสธร ดานระบบขัน้ตอนการใหบรกิาร โดยรวม อยใูนระดบัมาก โดยขอทีม่คีาเฉลีย่
มากที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา “ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว” สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “มีแบบฟอรมคํารองขอตาง ๆ คูมือและเอกสารที่จัดไวบริการอยางเพียงพอ”

   ดานการอํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดานการอํานวยความสะดวก โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “การใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) ไมตองติดตอหลายจุด” สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 1 ที่วา “จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูรับบริการ”

4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมเีพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มคีวาม
พงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนักงานอยัการจงัหวดัยโสธร โดยรวม ไมแตกตางกนั ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

4.3 ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควร
จดัทาํคมูอืเก่ียวกับการใหบรกิาร และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนําการใหบรกิารมีขอมลูนอย และจัดจดุ
บริการนํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหนึ่งจุด

5.  อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร โดยรวม 

อยูในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการกับ
สํานักงานอยัการจงัหวดัยโสธร มคีวามพงึพอใจตอสถานทีใ่หบรกิารทีม่คีวามสะอาด การจดัสาํนกังานมคีวาม
เปนระเบียบ มีแสงสวางเหมาะสมสําหรับการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 
อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันเรียง
ตามลําดับกอนหลัง และการใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) ไมตองติดตอหลายจุด สอดคลองกับ
แนวคิดของ พมิลจรรย นามวัฒน และกิตติ วฒันกุล (2532) ใหความหมายไววา บรกิาร หมายถึง “กิจกรรม
หรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่องคการจัดใหมีขึ้นเพื่อใหบุคลากรขององคการไดรับความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหนาที่ มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานที่ทํา กลาวโดยสรุปไดวาการใหบริการ ตอง
มีองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีกิจกรรมหรือการกระทํา ตองจัดเพื่อสนองความตองการของมนุษยทั้ง
ในและนอกองคการที่ตองสราง ความพึงพอใจใหแกมนุษยท้ังในและนอกองคการเพื่อใหกิจกรรมหรืองาน
นั้นบรรลุเปาหมาย” ดังนั้นจึงทําใหระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงาน
อยัการจงัหวดัยโสธร โดยรวม อยใูนระดบัมาก สอดคลองกับผลการวจัิยของอรนชุ ภกัดวีสิทุธพิร (2550) ได
ทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม โดยรวม อยูในระดับ
มาก
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6.  ขอเสนอแนะ
ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ไดแก ควรจัดทํา

คมูอืเกีย่วกบัการใหบรกิาร และเอกสารเผยแพร เอกสารแนะนาํการใหบรกิารมขีอมลูนอย และจดัจดุบรกิาร
นํ้าดื่มใหเพียงพอ หรือควรมีมากกวาหน่ึงจุด
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ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ตั้งแตตน
จนเสร็จสมบูรณ

ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นางสุธาราวดี นาสูงชน และนางระพีพร แสนประดิษฐ 
ผเูชีย่วชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั ทีไ่ดกรณุาใหคาํปรกึษา แนะนาํ ตลอดจนชีแ้นะแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ

ขอขอบพระคณุทานอยัการจงัหวดัยโสธร ท่ีไดอนเุคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจิยัครัง้
นี้ดวยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ชวยกรุณาตอบแบบสอบถามดวยดี

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีหองสมุด/บรรณารักษ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ดทุกทานที่อนุเคราะหและใหความสะดวกในการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ท่ีใหคําช้ีแนะ 
แนะนําดวยดีเสมอมา

คณุคาและประโยชนอนัพงึมจีากสารนิพนธฉบับนี ้ผวูจิยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุบดิา มารดา 
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

Factors having Influences on Teachers’ Work Performance 
at Schools Inside their School Network Attached to Elementary Education 

Service Office 1

ธรรมศักดิ์ ทองเดือน
Thammasak Tongdoean

ทําวิจัยเม่ือ พ.ศ. 2558

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 12) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จาํนวน 86 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .82 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคบับัญชา 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 พบวา ครท่ีูมอีาย ุระดบัการศกึษาตางกนั มคีวาม

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
รอยเอ็ด
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คิดเห็น โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1ลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อให
เกดิขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตังิาน ในคร้ังตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครไูดใชความรคูวามสามารถในการ
ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และควรใหความเปนกันเองกับครู

คําสําคัญ : 1. ปจจัยที่มีอิทธิพล 2. การปฏิบัติงาน 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ABSTRACT

The objectives of the research were 1) to study factors affecting the performances 
of the teachers in the schools attached to the Muang-Nontan-Nongkaew-Kaenyai school 
network under the jurisdiction of the Office of RoiEt Primary Education Service Area 1, 
2) to compare the concepts of the teachers in those schools classified by age, education 
and experiences, and 3) to survey the suggestions about the performances of the teachers 
in the said area. The samples in this research were the teachers in the schools attached 
to the said network, totally 86 in number. The tool used in the research was the five-rating 
scale questionnaire with the reliability of .82. The statistical devices used for data analysis 
were the frequency, percentage, standard deviation, t-test (Independent Samples) and the 
F-test (One-way ANOVA).

The research results were as follows: 1) The factors causing the impact on the 
performances of the teachers in the schools attached to the Muang-Nontan-Nongkaew-
Kaenyai school network under the Office of Roi Et Primary Education Service Area 1 were, 
in an overall aspect, found to stand at the ‘MUCH’ level. In an individual aspect, ranked 
from the top down to the bottom of the scale, the item that led in terms of mean was 
the aspect of responsibility, followed by promotion, accomplishment, recognition, policy 
design and administration, internal interaction, salary and benefits, and commandment, 
respectively.2) The comparison of concepts about the factors influencing the performanc-
es of the teachers in the said area, classified by age, education and experiences, was found 
to show no statistically significant difference in both overall and individual aspects. 3)Th e 
survey of suggestions proposed by the teachers in the schools attached to the network as 
mentioned showed the first three items with priority in frequency as follows: (1) Positive 
reinforcement measures should be implemented in order to boost the teachers’ morale 
and confidence. (2) The teachers should be provided with the opportunity to make deci-
sions and solve the problems with their knowledge and competency. (3)The atmosphere 
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of friendliness and acquaintance should be prevailing in the office.

Keywords : 1.  factors having influences 2. Preschool child work performance 
   3. network attached to elementary education service office 1

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
การพฒันาประเทศสคูวามสมดลุและยัง่ยนืจะตองใหความสาํคญักับการเสรมิสรางทนุของประเทศ

ที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิง
สถาบนั ระบบ โครงสรางของสงัคมใหเขมแขง็ สามารถเปนภมูคิมุกนัตอการเปลีย่นแปลงตาง ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคต (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2556) การศกึษาจงึถือวามบีทบาททีส่าํคญัท่ีชวยสราง “คน” ใหมคีณุภาพ
เปนคนเกงและเปนคนดขีองสงัคมมรีะเบยีบวนิยัมคีวามซือ่สตัย มคีวามรบัผดิชอบตอสังคมสวนรวม สามารถ
รวมมือสงเสริมและพัฒนาใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไปได การสรางคนหรือพัฒนาคนตอง
ทําเปนข้ันตอนเพื่อใหมีความพรอมและความสามารถปรับใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของประเทศได

ในการจัดการระบบศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรของชาตนิัน้ โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเปนหนวยงาน
ที่สําคัญที่สุดหนวยงานหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ใหการศึกษาอบรมนักเรยีนใหมีความรคูวามสามารถ มคุีณสมบติัทีดี่เพือ่เปนกาํลงัสําคัญของประเทศชาติตอไป
ประสิทธิภาพของโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ แบบการเรียนการสอน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณตาง ๆ (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550, หนา 3) และ
คุณภาพการศึกษาที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นก็ขึ้นอยูกับของบุคลากรโดยเฉพาะ “ครู” 
ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาครู พยายามสรางความพอใจ ความผูกพันและความ
ตระหนักในหนาที่และความสําคัญของอาชีพของตน ผลักดันใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ และ
การจะทาใหครูปฏิบัติงานไดดี ขึ้นอยูกับขวัญและกาลังใจที่ดีของครูที่สงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
สงผลใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน

“ครู” เปนบุคลากรหลักที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการใหการศึกษา เปนผูปฏิบัติการสอนให
ความรแูกนกัเรยีนโดยตรงแลวครยูงัทาํหนาท่ีในดานวิชาการ คอื การจดัทาํแผนการสอนการเตรียมการสอน 
การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทําขอสอบ วัดผลประเมินผล (จํานง ภาษาประเทศ, 
2535, หนา 13) นอกจากงานสอนแลวครูยังทําหนาท่ีอื่น ๆ อีก เชน งานบุคลากร งานธุรการ งานการเงิน
และพสัด ุฯลฯ ประกอบกบัสงัคมไทยไดมอบหมายใหครพูฒันาคน พฒันาความร ูความคดิ ตลอดจนจรยิธรรม
ใหเด็กและเยาวชน (มณี ภัคเกษม, 2528, หนา 28)

การปฏิรปูระบบการผลิตและพัฒนาครูนอกจากการพัฒนาครูใหมศีกัยภาพรองรับการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันและการดูแลระบบสวัสดิการเพ่ือลดปญหาท่ีบั่นทอนขวัญกาลังใจของครูแลว การสราง
แรงจูงใจใหกับครูยังมีสวนสําคัญท่ีเปนตัวกระตุนใหการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูเกิดข้ึนไดอยาง
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แทจริง ดังที่ทฤษฎีการกระตุน - คํ้าจุน ของเฮิรซเบิรก (The Motivation Hygiene Theory) (Hertzberg 
and others, 1959, p. 60 - 63, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556, หนา 11-12) กลาววา แรงจูงใจมีความ
สาํคญัตอการบริหารงานมาก เพราะผูบรหิารจะตองทํางานใหประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยบุคคลอ่ืน คน
เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกของคนในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเสมอ ทําใหการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดรับผลลัพธท่ีตามมาก็คือ ศักยภาพในตัวครู เครือขายโรงเรียนเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ เกดิขึน้ไดอยางเตม็ที ่เกดิความกระตอืรอืรนในการสรางสรรคผลงานทางวชิาการ
และการจัดการเรยีนการสอนทําใหเกดิประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนและคุณภาพผเูรยีนเปนไปตามที่
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตองการ แตความตองการทางดานแรงจูงใจในแตละคนเปนเร่ืองทีล่ะเอียด
ออนและทําไดยาก เนือ่งจากครูในเครือขายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ ตางมาจากหลากหลาย
พื้นที่ ตางเพศ ตางวัยและตางหนาท่ีรับผิดชอบ ฉะนั้นเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยอมแตกตางกัน
ตามทศันคตแิละแรงจงูใจของแตละคน ซึง่ไมเทากนั สงผลกระทบตอการตอบสนองตามนโยบายของโรงเรยีน
หรือนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงทําใหเกิดปญหาในการพัฒนาในปจจุบัน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รอยเอ็ด เขต 1 
เพื่อนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรตาม
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ นาํไปสูการจัดการศึกษาใหกบัอนาคตของชาติไดอยางมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล

หนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล

หนองแกวแคนใหญ สงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 ของครทูีม่ ีอาย ุระดบั
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตางกัน 

2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกบัอทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่งนี ้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมขีัน้ตอนและวธิดีาํเนนิการ

วจิยัดงัตอไปน้ี ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ครใูนสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 110 คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) กาํหนดสดัสวนขนาดกลมุตวัอยางและใชวธิกีารสมุแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ไดกลมุตวัอยางจํานวน 86 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ประมาณคาหาระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง

โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกว

แคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคับบัญชา เมื่อแยกออกเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัย
ดังตอไปน้ี

  1)  ดานความรับผิดชอบ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก พยายามคิดหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหงานประสบความ
สําเร็จ 

  2)  ดานความสาํเรจ็ในการทาํงาน พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความรักและภาค
ภูมิใจในผลงานท่ีทานปฏิบัติอยูในปจจุบันน้ี และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

  3)  ดานการไดรบัการยอมรบันบัถอื พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแก ผบูงัคบับญัชาใหการ
ยอมรับในความรูความสามารถของทาน และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก ไดรับการยอมรับนับถือจาก
เพื่อนรวมงานในสถานศึกษา 

  4)  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ไดรับการ
สนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรูความสามารถและสายงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก 
ในสายงานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน
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  5)  ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก สถานศึกษามีการก
ระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางมีความเสมอภาคและเหมาะสมกบับุคคลและขอท่ีมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ 
ไดแก มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

  6)  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแก ผบัูงคบับญัชามคีวาม
รูความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดี และขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาใหความ
คุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

  7)  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
ไดแก เพือ่นรวมงานมคีวามสามคัคแีละเปนกนัเอง และขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ ไดแก เพือ่นรวมงานใหความ
ชวยเหลือเมื่อประสบปญหา 

  8)  ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยใูนระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอทีม่คีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ไดแก ระบบ
สวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลูและเงนิตอบแทนในลกัษณะตางๆ ท่ีไดรบัจากหนวยงาน เชน บานพกั คาใช
จายในการเดินทางไปราชการ เปนตน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

4.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 พบวาครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

4.3 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกว
แคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหา
นอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ในคร้ังตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และควรใหความเปนกันเองกับครู
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5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการวจิยัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนนตาลหนอง

แกวแคนใหญ สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 มปีระเดน็สาํคญัทีจ่ะอภปิราย 
ดังน้ี

การวิเคราะหปจจัยทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบตังิานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนอง
แกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา กระทรวงศกึษาธกิารไดเรงรดันโยบายการปฏริปูการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหกาวทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ยุคขอมูลสารสนเทศหลายดาน เชน 
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และพระราชบัญญตัเิงินเดอืน เงินวิทยฐานะ และเงนิประจาํตาํแหนงขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะ สามารถกาวหนาถึงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีบัญชีเงินเดือนเปนของตนเองสงผลทําใหครู
สามารถจะกําหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของตนเอง ตามความรู ความสามารถ
ทําใหครูทุกคน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ี ดวยความกระตือรือรนและเอาใจใสมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมวีทิยฐานะท่ีสงูขึน้ ประกอบกับเปนชวงระยะท่ีสถานศึกษาทุกแหง เรงรดัและพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาในทุกดาน รวมท้ังมาตรฐานดานการปฏิบตังิานของครู ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูเรียนผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา สถาน
ศึกษา สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกรมหาชน) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 รวมทั้ง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดจัดใหมีการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยางตอเน่ือง และมีการเสริมแรงใหแกครู โดยวิธีการหลาก
หลาย เชน การจัดการประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการของครู การยกยองเชิดชูเกียรติครู การเผยแพร
ผลงานของครูในรปูแบบตางๆ และการใหบาํเหนจ็ความดีความชอบแกครทูีม่ผีลการปฏิบตังิานดเีดน เปนตน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ จนัทรแรม พทุธนุกลู (2554) ไดทาํการวิจยัเร่ือง ปจจยัท่ีมผีลตอความพึงพอใจ
ในการปฏบิตังิานของบคุคลากร วทิยาลยัการอาชพีสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีผลการวิจยัพบวา บคุลากรวทิยาลยั
การอาชีพสระบรุ ีจงัหวดัสระบรีุ มรีะดบัความพึงพอใจ ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน โดย
ภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก 

1)  ดานความรับผดิชอบ พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครูในสถานศึกษา เครือขาย
เมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการ
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ประกอบวชิาชีพครแูละการดาํรงความเปนครขูองครแูตละคน งานครอูาจกาํหนดไดวามงีานสอนงานอบรม 
และงานพัฒนาศษิยใหบรรลตุามวตัถปุระสงคของหลกัสตูรและแผนการศึกษาแหงชาต ิครตูองมหีนาทีแ่ละ
รบัผิดชอบมากมายกวางขวางยิง่ งานสอนเปนหนาทีค่รทูีม่งุไปทีศ่ษิยในดานการใหขอมลูการใหเนือ้หาความ
ร ูเปนการเผชิญกนัระหวางครกูบัศษิย งานอบรมเปนการจัดกระบวนการเรียนใหศษิยไดมปีระสบการณตางๆ 
ที่ครูวางแผนไวเพื่อใหศิษยเติบโตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สวนงานพัฒนาศิษยนั้นครูมีหนาที่และ
ความรบัผดิชอบมากมายทัง้งานทีต่องสมัผสักบับคุคลภายนอกโรงเรยีนและรวมถงึตวัครเูองดวย จึงทาํใหครู
เห็นวา ปจจัยดานความรับผิดชอบมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบ มี
ปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง

2)  ดานความสาํเรจ็ในการทาํงาน พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบตังิานของครูในสถานศกึษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ครูมีการทํางานที่ไดมีการวางแผนและ ลงมือปฏิบัติตาม
แผนทีว่างไว รวมถงึมีการประเมนิผลและปรบัปรงุแกไขงาน จงึทาํใหงานทีอ่อกมามคีณุภาพ อกีทัง้ผบูรหิาร
ไดมอบหมายงานใหกบัครไูดเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน จงึทําใหครสูามารถปฏิบตังิาน
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เกิดความภูมิใจและปลาบปลื้ม ในผลสําเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ท่ีกลาววา ความ
สาํเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่คุคลสามารถทํางานไดเสรจ็สิน้ประสบผลสําเรจ็อยาง
ดี สามารถแกปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน และรูจักปองกันปญหาที่เกิดข้ึน

3)  ดานการไดรบัการยอมรบันับถอื พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครใูนสถานศกึษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา ครูไดรับการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานจาก
เพือ่นรวมงาน เพือ่นรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบตังิาน สามารถเขากับเพือ่นรวมงานไดด ีและสามารถ
ทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปกครองและนักเรียนยอมรับในการสอนและความ
รูของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการ
วิจัยพบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

4)  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ครนูบัวาเปนผทูีม่บีทบาทสําคญัในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพราะครูมีหนาที่ตองพัฒนาคน พัฒนาดานความคิด พัฒนาดานองคความรู และพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนของชาติทุกคน เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดเปนคนดีที่มีคุณภาพตอสังคมตอ
ไป ครูจะตองทาํทกุอยางทาํทกุวถิทีาง เพือ่ทีจ่ะทาํใหนกัเรยีนเกดิการพฒันาทกุดาน มคีวามกาวหนา ท้ังทาง
ดานความร ูสตปิญญา และคณุธรรม ประพฤตตินเปนคนดขีองสงัคม แตจะขาดไมไดเลย ถาสิง่ท่ีหวงัจะทาํให
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เปนจริงได คือ ครูจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหเปนผูมีความรู ความสามารถดานการสอน เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนปฏิบัติตนเปนคนดี เปนที่นาเคารพนับถือ รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เยาวชนและสงัคม จึงจะไดชือ่วาเปนครไูดเหมาะสมกบับทบาทและหนาท่ี ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ อาํรงุ 
จันทวานิช และคณะ (2540) ไดกลาววา ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอด เปนผูยั่วยุใหผูเรียนรูจัก การ
คิด วิเคราะหมากกวาการบอกใหจด ใหทําและเปนผูจุดไฟในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูควรมีความรูใน
เน้ือหา ทักษะของการเรียนรู วิธีการแสวงหาความรู เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี และมีความสามารถ
ในการคนหาความรู เพราะความรูจะเกิดขึ้นไดเร็วมาก เชน ความรูดานความกาวหนา ทางเทคนิคการสอน 
จะหาอานไดจากอินเตอรเนท (internet) ดังนั้น ครูไทยตองเกงภาษาอังกฤษ และมีความรูดานการใชอินเต
อรเนท (internet) เปนอยางดี สามารถประมวลความรูเหลานี้มาสอนเด็กได ครูควรมีลักษณะเปน media 
specialist คือ สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ การสอนเด็กไดเปนอยางดี

5)  ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ในการบริหารโรงเรียนมีการจัดระบบงาน และสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน จากระดับบนสูลางลงมาเปนระดับช้ัน ทําใหการทํางานเปนระบบ และโรงเรียนเองก็
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนชัดเจน ผูบริหารก็มีการติดตามและประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของครอูยางสมํา่เสมอ ทาํใหการดาํเนนิงานบรรลตุามเปาหมายทีว่างไวได สงผลใหครเูกดิ
ความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ เฮริซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, 
อางใน อดลุย ทองจาํรญู, 2556) ทีก่ลาววา นโยบายและการบรหิาร (Company Policy and Administra-
tion) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ

6)  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูบริหารเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน 
และมีความเปนผูนํา มีการบริหารงานและการปกครองท่ีมีความเหมาะสม โดยยึดหลักความเปน
ประชาธิปไตย มีการกระจายงาน และมอบหมายงานใหแกครูในโรงเรียนดวยความเสมอภาคและเหมาะสม
กับบุคคล ทําใหครูเห็นวาการปกครองบังคับบัญชาก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) 
ที่กลาววา การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือความ
ยุติธรรมของผูบังคับบัญชาหรือ ผูนิเทศงานในการดําเนินงานและการบริหารงาน

7) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
งานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การปฏิบัติงานในองคกร
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองการการส่ือสารเพ่ือรวมกันดําเนินงานใหบรรลุภารกิจของ
องคกร โดยผูบังคับบัญชาจะทําหนาที่อํานวยการใหนโยบายและขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเหมาะสมแก
บคุลากร และในทางตรงกนัขามก็ตองรบัฟงขาวสารขอมูล ขอเสนอแนะและความคิดเหน็ของบคุลากร เพือ่
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ใหสามารถประสานงานงานในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการวินิจฉัยตัดสินใจ
กเ็ปนหนาท่ีๆ สาํคัญประการหน่ึงของผูบงัคับบัญชาและเปนศิลปะอันหนึง่ในการสรางความสมัพันธกบัผูใต
บงัคบับญัชา ผูบรหิารควรตองรับผดิชอบตอการตัดสนิใจและการวินจิฉยัสัง่การท่ีเกิดขึน้ ภาระหนาท่ีๆสาํคญั
อีกอยางหนึ่งก็คือการสั่งการ โดยในการสั่งการนั้นสามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชนการสั่งงานดวยวาจา
และการสั่งงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสม และยังสามารถสั่งโดยใชการบังคับหรือ
ออกคําสั่ง การสั่งงานแบบขอรอง การสั่งงานแบบแนะนํา การสั่งงานแบบอาสาสมัคร ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับวาตัวผู
บริหารจะเลือกใชการสั่งงานแบบใด และการสรางความเช่ือมั่นใหกับเพ่ือนรวมงาน ดวยการเอาใจใสเพื่อน
รวมงาน การปรับตัวเองใหเขาไดกับเพื่อนรวมงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตางๆ ดวยความเต็มใจ 
เพื่อนรวมงานตางใหการยอมรับในความรู ความสามารถในการทํางานของกันและกัน และมีความ
กระตอืรอืรนในการทีจ่ะชวยกนัแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบัิตงิานเปนอยางด ีซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ
ของ Alderfer (1992) ไดมาจําแนกกลุมของความตองการใหมออกไดเปน สามประเภท กลาวคือ (1) ความ
ตองการดํารงอยูได (Existence Needs = E) (2) ความตองการ มีความสัมพันธกับคนอื่น (Relatedness 
Needs = R) และ (3) ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs = G)

8)  ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ครใูนสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 ไดรบัเงนิเดอืนทีม่คีวาม
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ปฏิบัติอยู ทําใหครอบครัวดํารงชีวิตอยูไดอยางสุขสบายตามสมควรแกอัตภาพและเงินเดือนท่ีไดรับเหมาะ
สมกับความรูความสามารถที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and 
others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ที่กลาววา เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1)  ครูทีม่อีายุตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อายุมี
สวนสําคัญในการปฏิบัติงาน และสงผลตอขวัญและกําลังใจในการการปฏิบัติงาน และผูท่ีมีขวัญและกําลัง
ใจดจีะสามารถทาํงานใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการและเปนประโยชนตอผบูรหิาร ซึง่สอดคลอง
กับแนวคิดของ เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) กลาววา ภาคปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรม ท่ี
บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ

 2)  ครทูีม่รีะดบัการศกึษาตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจัยท่ีมอีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศกึษารอยเอด็ เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ปนเชนน้ีอภปิราย
ไดวา ครูตองใชความรู ความสามารถในการทํางาน เปนคนมีเหตุผลและมีการพิจารณาไตรตรอง เพื่อแกไข
ปญหาอยางรอบคอบ และในปจจุบันครูไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดอยางกวางขวางข้ึน 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทําใหครูไดพัฒนาความรู ความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร (2544) กลาวถงึ ครมูอือาชีพตองมคีณุภาพการสอนไวดงันี ้สิง่ทีค่รมูอือาชีพควรตระหนกั
เปนอยางย่ิงก็คอื “คณุภาพการสอน” ซึง่เปนความสามารถท่ีจะสรางสรรคสิง่แวดลอมในการเรียนร ูเพือ่สง
เสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทุกคน

 3)  ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ครูที่มีประสบการณการทํางานที่ตางกัน ตางก็มีความรู ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน เพื่อตองการใหผลของงานน้ันประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) ไดกลาววา การปฏบัิตงิานของบคุคลข้ึนอยกูบัคณุลกัษณะเฉพาะ 
ของบุคคล ความรูและทักษะประสบการณในการทํางาน ซึ่งจะสัมพันธกับการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
คณุลกัษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะกับงานน้ัน จงึจะสงผลใหเกดิความสามารถ ในการปฏิบัตงิานท่ีดไีด

6.  ขอเสนอแนะ
6.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานความรับผิดชอบ ควรเปดโอกาสใหครูไดมีโอกาสเลือกวิธีในการปฏิบัติงานตามที่

ตัวเองตองการโดยพิจารณาจากความสามารถท่ีจะปฏิบัติไดโดยไมขัดตอระเบียบและความถูกตอง สงเสริม
การปฏิบัติงานของครู ใหครูไดมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงานท่ีไดรับผิด
ชอบ

  6.1.2  ดานความสําเร็จในการทํางาน ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับหนาท่ีที่รับผิดชอบใหกับผู
ปฏิบัติงานเพ่ือใหผูที่รับผิดชอบในงานที่ไดมอบหมายมีความรูความเขาใจในงานท่ีตนเองไดรับผิดชอบและ
ควรมีการชื่นชมเมื่อผูปฏิบัติงานทํางานประสบความสําเร็จ

  6.1.3  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ควรมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบตามความรูความ
สามารถและประสบการณสามารถกําหนดหรือคัดเลือกผูรวมงานไดและมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ไดรับมอบหมาย อีกทั้งผูบังคับบัญชาควรยกยองชมเชยใหความเชื่อถือและยอมรับความคิดเห็นและชมเชย
การปฏิบัติงานของครู

  6.1.4  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ควรมกีระบวนการพจิารณาความดีความชอบในการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนใหมีความยุติธรรม โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบที่มาจากการ
เลอืกตัง้ อาศยัหลกัการบรหิารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และควรเปดโอกาสใหครไูดทราบถงึเกณฑ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งควรพิจารณาความดีความชอบจากผลงานและใหความยุติธรรมกับทุกคน

  6.1.5  ดานนโยบายและการบริหาร ควรสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
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และวางแผน และควรติดตามประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามนโยบายและแผนควรสงเสริมให
ครูทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
สอน และการมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนอยางยุติธรรมและโปรงใส

  6.1.6  ดานการปกครองบังคับบัญชา ควรใหความสนใจและใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ของครู ใหโอกาสปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการทํางาน และควรใหความเปนธรรมโปรงใสในการพิจารณา
ความดีความชอบ

  6.1.7  ดานความสมัพันธกบัเพือ่นรวมงานและผบัูงคบับัญชา ควรใหครใูนโรงเรยีนไดมโีอกาส
แลกเปลีย่นกบัเพือ่นรวมงานและผบูงัคบับญัชาอยางสมํา่เสมอและใหความรวมมอืชวยเหลอืในเรือ่งการงาน
และเร่ืองสวนตัว ผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานและเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานและ
พรอมใหความชวยเหลือเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลกรณีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด และแสดงความรับผิดชอบใน
กรณีที่ประสบปญหาหรือมีขอผิดพลาด

  6.1.8  ดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทน ควรมีการจัดหาหรือสรรหาเงินใหบุคลากรใน
โรงเรียนที่มีเงินเดือนนอย หรือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของโรงเรียนข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อใหความชวย
เหลือบุคลากรที่ขาดแคลน และขัดสนดานการเงิน เนื่องจากความลาชาในการเบิกจาย หรือผูที่ยังไมไดรับ
เงินสวัสดิการและผลประโยชนตามสิทธิที่พึงไดรับตามที่รัฐจัดสรรให จัดใหคารักษาพยาบาลเปนระบบจาย
ตรงเพ่ือความสะดวกในการเบิกจาย ใหความรูและสงเสรมิใหบคุลากรใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
เพียงพอ ไมยึดติดกับวัตถุสิ่งของนอกกายมากเกินไป เพื่อลดปญหาการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  6.2.1  ควรทาํการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกับปจจัยท่ีมอีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถาน

ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนภาพของคุณภาพชีวิตในดานลึก อันจะทําใหไดความรูท่ีรอบดานมากยิ่งขึ้น

  6.2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
อื่นๆ 
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8.  คําขอบคุณ
งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล

หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 สําเร็จลงไดดวยดี
เพราะความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด และคณาจารยท่ีได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจน เจาหนาท่ีทุกทานที่ใหคําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ดร.ธีรภัทร ถิ่นแสนดี และ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย อาจารยท่ีปรึกษาที่กรุณา
ใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจแกไข อันเปนประโยชนแกผูวิจัย กราบนมัสการขอบคุณพระครู
สังฆรักษไชยรัตน ชยรตโน (ขันโท),ดร. 

ขอขอบคุณ ดร.จาํนง กมลศิลป และนายพีระชยั ไมแกว ทีใ่หความอนุเคราะหเปนผเูชีย่วชาญตรวจ
สอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัยจนทําใหงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ

ขอนมัสการขอบคุณ พระครูวิจิตรปญญาภรณ,ดร. ขอขอบคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม ดร.สมศรี 
แกวกิตติ ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ใหคําแนะนํา แกไขรูปแบบ จนทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จสมบูรณ

ขอขอบคุณผูบริหาร และครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ทุกทานที่ใหความชวยเหลือในดานการใหขอมูล
และการเก็บขอมูลในการคนควาวิจัย จนทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงไดอยางสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ครอบครัว และผูมีอุปการคุณทุกทานที่ชวยสงเสริม
สนับสนุนกระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมา
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การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
Learning Resources Management of the Schools under Mahasarakham 

Provincial Administrative Organization

ประนอม พุฒศรี*
Pranorm Putsri 

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี**
Dr.Wimonporn Suwansaenthawee

ดร.กฤตยากร ลดาวัลย***
Dr.Krityakorn Ladawan

ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค 1) เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการ

บรหิารสวนจงัหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการ
บรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามขนาดสถานศกึษา 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะการบรหิารจดัการ
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 239 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคา IOC เทากับ 1.00 มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปูเพือ่หาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสถติทิด
สอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา 
1.  การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรยีนรขูองโรงเรียนสงักัดองคการบริหารสวนจงัหวัด

มหาสารคามจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีการบริหาร
จัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน

* นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตรอยเอ็ด. 
** อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด. 
*** อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
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3.  ขอเสนอแนะของผบูริหารสถานศกึษาและครผูสูอนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูอง
โรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวเิคราะหขอมลูปรากฏดงันี ้ดานการวางแผน
การใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคและเปาหมายการบริหารการใช
แหลงเรียนรูที่เหมาะสมชัดเจน ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู คือ ควรจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง 
ซอมแซม และปรับสถานท่ีใหเอือ้อาํนวยตอการจัดการเรียนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนร ู
คือ ควรมีการกําหนดปฏิทินติดตามผลการบริหารการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่ชัดเจน ดานการประเมิน
ผลการนําแหลงเรียนรูไปใช คือ ควรมีการจัดลําดับความตองการในการใชแหลงเรียนรูและนําลําดับ
ความตองการไปพัฒนาและสนองตอบตอความตองการของผูเรียน

คําสําคัญ : 1. การบริหารจัดการ 2. แหลงเรียนรู

ABSTRACT

This research served the purposes to assess: 1) to study about learning Resources 
management of the schools under Mahasarakham Provincial Administrative Organization 
2) to compare learning Resources management among those schools divided by schools’ 
sizes 3) to learn the proper suggestions of learning Resources management. The samples 
totally 239 the administrators and the teachers of the schools under Mahasarakham 
Provincial Administrative Organization. The tool used was the 5- rating scales questionnaire, 
with the IOC of 1.00 and the reliability of 0.97. Analyzing data was conducted 
by statistical package as frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-test.
(One – way ANOVA)

The study found that:
1.  The levels of learning Resources management of Mahasarakham Provincial 

Administrative Organization on overall and each aspect were high level.
2.  On overall as well as in each aspect, the results of comparing learning 

Resources management divided by schools’ sizes found that they were not different.
3.  The study suggested that planning should be conducted by setting the 

strategies, aims, and targets, and management with proper; the learning Resources should 
be accommodated to learning pattern by allocating budget for renovation and maintenance; 
utilization of learning Resources should be followed up by fixing the exact monitoring 
schedule; and assessment should be done by arranging the priorities of using the learning 
Resources in order to meet the learners’ needs.

Keyword : 1. Management 2. Learning Resources
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สงัคมในยุคปจจบุนัเปนสงัคมแหงการเรียนรทูีเ่นนทักษะกระบวนการเรียนรเูปนปจจยัสาํคญัในการ

พัฒนา ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานวัฒนธรรม ดานสภาพแวดลอม ดานวิทยาศาสตรและ
ดานเทคโนโลยี โครงสรางและองคประกอบของประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการตลอดจนการติดตอสือ่สารขอมูลท่ีรวดเร็วและกวาง ขวาง ทัง้ในระดับชุมชน ระดบัเมอืง 
ระดบัประเทศ และระดบัโลก ความเปลีย่นแปลงดังกลาวไดกอใหเกดิความจาํเปนในการยกระดบัและพฒันา
ความรูพื้นฐานของประชากรภายในประเทศใหสูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
เจตคตทิีเ่หมาะสม ทีจ่ะชวยใหบคุคลสามารถปรบัตวัและดาํเนนิชวีติไดอยางมคีณุภาพ การพฒันาสงัคมไทย
ใหเปนสงัคมแหงการเรยีนรน้ัูน ตองเริม่จากการพฒันาคนเปนอนัดบัแรก โดยสงเสรมิใหเกดิทกัษะการเรยีน
รดูวยตนเองแกคนในสงัคม เพือ่ใหเกดิการเรียนรอูยางตอเนือ่งและสงผลใหเกดิการพัฒนาขดีความสามารถ
ของคนสวนใหญในประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) สอดคลองกับจุดมุงหมายในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง
เนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 3) 

การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยมีเปาหมายสําคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหคนไทยทุกคนได
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพยึดหลักกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและนําเสนอมากข้ึน สงเสริมการใชประโยชนจากเครือ
ขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบถามจากผูรู การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมจาก
การแสวงหาความรูในพ้ืนที่จริงหรือที่เรียกวา “การศึกษาแหลงเรียนรู” (เกษม วัฒนชัย, 2545, หนา 7-8) 
ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2524 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชนไวในหมวด 4 มาตรา 25 ไววากําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสตัว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อทุยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีศนูยการกีฬาและนนัทนาการ
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รัฐจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางย่ิงขึ้น เพื่อ
การพัฒนาไปสูความเปนสากล ในดานสื่อการเรียนรูการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหลักสตูรสถานศกึษามงุสงเสรมิใหผเูรยีน เรยีนรดูวยตนเองและอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ รวมทัง้มคีวาม
ยืดหยุนสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมี
อยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3) สอดคลองกับ การปฏิรูปการ
ศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไววารฐับาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมีคณุภาพ 
โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการยุคใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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การจดัการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17(6) กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรอืทกุระดบัไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน และมสีทิธใินการจดัการ
ศึกษาไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ไดเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 มาตรฐาน คือ 1) คนไทยเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุข 2) จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
3) การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง (กระทรวงมหาดไทย, 2555, หนา 1-2)

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เปนหนวยงานตนสังกัดมีโรงเรียนท้ังหมด 20 โรงเรียน 
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ไดนํากรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555 – 
2558) ของกระทรวงศึกษาธิการมากําหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยให
สถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา 
และแหลงเรียนรูใหมคีณุภาพ ซึง่ไดจดัทาํแหลงเรียนรูตามนโยบายตางๆ ดงักลาวแลว แตยงัมปีญหาในดาน
การจัดการศึกษาทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากทําให
อตัราสวนของบคุลากรครตูอจาํนวนนกัเรยีนไมเหมาะสมและเพยีงพอ ท้ังยงัขาดประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการคุณภาพการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงและมีความพรอม นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนทองถิ่นบาง
สวนยังไมสามารถเขาถึงชองทางการศึกษาหรือเขาถึงแหลงเรียนรูในทองถิ่นไดอยางท่ัวถึง (องคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม, 2557, หนา 31) 

จากขอมลูดงักลาวขางตนสงผลใหการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบรหิาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม ยังไมบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดโดยเฉพาะยางยิ่งยังขาดการพัฒนาการบริหาร
จดัการศึกษาเปนไปตามหลักการสําคัญในการบริหารจัดการแหลงเรียนรทูัง้ 4 ดาน ดงันี ้1) ดานการวางแผน
การบริหารแหลงเรียนรู 2) ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู 3) ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลง
เรียนรู 4) ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช 

ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จึงสนใจศึกษา
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามตามขอบขายการ
บรหิารจดัการแหลงเรียนรู ทัง้ 4 ดาน เพือ่เปนแนวทางสาํหรบัสถานศกึษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการนาํ
ขอมลูสารสนเทศไปพฒันาแหลงเรยีนรทูัง้ในและนอกสถานศกึษา เนือ่งจากแหลงเรยีนรเูปนหวัใจสาํคญัของ
การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตลอดจนผูใชบรกิารทางการ
ศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนองนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหดําเนินการอยางยั่งยืนตอไป



Vol.6 No.1 January - June 201788

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม
2.2 เพ่ือเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

มหาสารคาม จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

3.1  ขอบเขตดานประชากร
  3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 แหง แยกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 41 คน ครูผูสอน จํานวน 435 คน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 476 คน   

  3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2557 โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43-46) จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถาน
ศึกษา โดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จํานวน 239 คน 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
  3.2.1 ตัวแปรอิสระ แบงไดดังน้ี
    1)  สถานภาพ
     1.1)  ผูบริหารสถานศึกษา 
     1.2)  ครูผูสอน 
    2)  ขนาดของสถานศึกษา
     2.1)  ขนาดเล็ก 
     2.2)  ขนาดกลาง 
     2.3)  ขนาดใหญ
  3.2.2  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
    1)  ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู
    2)  ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู
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    3)  ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู
    4)  ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช
3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออก 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม และตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4.1  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา คูมือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ
   3.4.2  กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ เพื่อจะนําไปใชในการสรางเปนขอคําถามใน

แบบสอบถาม
  3.4.3  สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ
   3.4.4  เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
   3.4.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
  3.4.6  แกไขปรับปรุงและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

และบางสวนจัดสงผานตู รับ-สง หนังสือราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
3.6  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนาแบบสอบถามท้ังหมดหาคาทาง

สถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ F-test (One – way ANOVA)

4.  ผลการวิจัย
การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบริหารสวนจงัหวัดมหาสารคาม

ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
  ผใูหขอมลูประกอบดวย ครผูสูอน จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 84.94 ผบูรหิารจาํนวน 36 คน 

คิดเปนรอยละ 15.06 และสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 98 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.0
4.2 ผลการวเิคราะหการบรหิารจัดการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีน สงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม
  ผลการวเิคราะห การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม พบวา การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ 
ดานการดาํเนนิการใชแหลงเรยีนร ูรองลงมาคอืดานการวางแผนการบรหิารแหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบ
ติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ตามลําดับ 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา

  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวน (F-test) 
พบวา การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรูของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาสถานศึกษาขนาด
ตางกันมกีารบริหารจัดการแหลงเรยีนรูในภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถาน
ศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน 

4.4 ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

  ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงค
และเปาหมายการบริหารการใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม ชัดเจน 

  ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู คือ ควรจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง ซอมแซม และปรับ
สถานที่ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู

  ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการกําหนดปฏิทินติดตามผลการ
บริหารการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่ชัดเจน

  ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช คือ ควรมีการจัดลําดับความตองการในการใช
แหลงเรียนรูและนําลําดับความตองการไปพัฒนาและสนองตอบตอความตองการของผูเรียน

5.  อภิปรายผลการวิจัย  
จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม มีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามาอภิปรายเพิ่มเติมตามประเด็นตางๆ ดังนี้
5.1  จากการศกึษา สภาพการบรหิารจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษาในสงักดัองคการบรหิาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ดานการดําเนินการใช
แหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรยีนร ูและดานการประเมินผลการนําแหลงเรยีนรไูปใช 
พบวาในภาพรวมจากการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเปนผลสืบเน่ืองมาจาก ทั้งภาครัฐและสถานศึกษาไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหกับผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีของตนเองเพ่ิม
มากขึน้ แหลงเรยีนรนูีส้ามารถเปนแหลงเรยีนรูไดสาํหรบัทุกคนในสถานศกึษาท่ีจะสามารถคนควาหาขอมูล
หรือเรียนรูสิ่งตางๆ ได ถึงแมอยูที่หางไกลก็สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึงและทันเหตุการณ โดย
ใหความสําคัญในการจัดใหมีแหลงการเรียนรูทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญตามแต
ขนาดของแตละโรงเรียนนั้นๆ เมื่อมีการดําเนินการใชแหลงการเรียนรูแลวก็ยังมีคณะกรรมการติดตามการ
ใชงานแหลงเรียนรู และประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชประโยชนอีกดวย สอดคลองกับ บุษบา ภูดอนตอง 
(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรยีน สงักดัเทศบาลเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ผลการวิจยัพบวาการบริหารการใชแหลงเรยีนรชุูมชนตาม
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ภารกิจการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 เมือ่พจิารณารายดาน พบวาดานทีม่กีารปฏิบตัอิยใูนระดับมาก คอื ดานการดําเนนิการใชแหลง

เรียนรู ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรยีนร ูและดานการ
ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ซึ่งสอดคลองกับ สุริยา ซองศิริ (2554) การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรโูรงเรียนในอําเภอนาทม จงัหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดบั
ดานทีม่คีาเฉล่ียสงู 3 อนัดบัแรก ไดแกดานการวางแผน เพือ่พฒันาแหลงการเรียนร ูดานการสราง พฒันาการ
ใชแหลงเรียนรู และตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม การพัฒนาแหลงเรียนรู และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
ไดแกดานสรุปและรายงานผลการสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรู ท้ังนีเ้พราะในปจจุบนัภาครัฐในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูปจจุบันแหลงเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาผูรับมอบนโยบายเพื่อนําไปสูภาคการ
ปฏิบัติจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพ
ของผูเรียน ใหสงูขึน้ สามารถดํารงชีวติอยางมีความสุขไดบนพ้ืนฐานของความเปนไทยและ ความเปนสากล
เปนการเรียนรูคขูนานระหวางความรูสากลกับความรูทองถ่ิน เพราะทองถ่ินเปนระบบความรูทีม่กีารพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยผานมิติสัมพันธการสั่งสมและถายทอดผานรุนสูรุน สวนใหญเปนชิ้นงาน เครื่องดนตรี 
เครื่องใช ผาไหม ผาฝาย การละเลน ของเลน และความรูที่อยูในตัวของบุคคลที่เปน ขอควรปฏิบัติ บทสวด 
ภาษาเขียน นทิาน คาํกลอน บทเพลง ตาํรายาของปราชญชาวบาน ซึง่สิง่เหลานีม้ ีความเช่ือมโยงกับธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีพืน้บาน สอดคลองกบัสงัคมการดํารงชวีติของผเูรยีน ถือวาเปนการเรยีนรแูบบคขูนานระหวาง
ความรูทองถิ่นสูสากล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญที่สรางเสริมความรู การเรียนรู ความใฝรู การศึกษาคนควา วิจัย อันนําไปสูสังคมความรู 
(Knowledge Society) และสังคมการเรียนรู (Learning Society) ซึ่งสะทอนบทบาทของแหลงการเรียนรู
ในมาตรา 25 รัฐตองสงเสริม การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศลิป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศูนยการศึกษา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

5.2  จากการวเิคราะหเปรยีบเทยีบการบริหารจดัการแหลงเรยีนรูชุมชนของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ตามขนาดสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวา ขนาดสถานศึกษา แตกตางกัน 
มีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดตองการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนสามารถเขาถึงและไดใช
แหลงการเรียนรอูยางเทาเทียมกันเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมคีณุภาพเทาเทียมกัน นอกจากน้ันนโยบายทาง
กระทรวงยังมีการบรรจุเรื่องของการพัฒนาตนเองและแหลงเรียนรูเขามาในนโยบายกระทรวง ซึ่งถือวา
กระทรวงไดใหความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหสถานศึกษาท่ัวประเทศเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ 
ศศธิรภ ภริมยนภา (2550) ไดทาํการศึกษาเร่ืองการศกึษาสภาพการดําเนนิงานแหลงเรยีนร ูเพือ่การจดัการ
ศกึษาของโรงเรียนในอําเภอบานนาสารจังหวดัสรุาษฎรธาน ีผลการวิจยัพบวาโรงเรยีนในอาํเภอบานนาสาร
จงัหวดัสรุาษฎรธานมีกีารดาํเนนิงานแหลงเรยีนร ูเพือ่การจดัการศกึษาทัง้ภาพรวมและรายดานอยใูนระดบั
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กมีการดําเนินงานแหลงเรียนรู เพ่ือการจัดการ
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ศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

6.  ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจและนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
6.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ผลการวิจับพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพการบริหารแหลงเรียนรู ทั้งในดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรู ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู 
ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ใหชัดเจน 
ปรบัปรงุแกไขในสวนทีบ่กพรอง เพือ่ใหสามารถใชแหลงเรยีนรใูหเกิดมปีระสทิธภิาพและเปนประโยชนมาก
ที่สุด

  6.1.2 ผลการวิจบัพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเก่ียวของ ควรใหความสําคัญและนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการแกปญหาและการพัฒนา เพื่อใหการ
ดําเนินการใชแหลงเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  6.1.3  ผลการวิจับพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจงัหวัดมหาสารคาม ดานการประเมินผลการนําแหลงเรยีนรไูปใช มคีาเฉล่ียตํา่สดุ ดงันัน้ ผบูรหิารสถาน
ศกึษาและครูผสูอนตองใหความสําคญัในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชเพิม่มากข้ึน เมือ่มกีารดําเนิน
การแหลงเรียนรู จะตองมีการประเมินผลการดําเนินการวาเกิดผลดีหรือผลเสียที่ตองปรับปรุงอยางไรบาง 
การประเมนิจะชวยสะทอนใหเหน็ปญหาและความคดิของการนาํแหลงเรยีนรไูปใช เพราะประโยชนของการ
ติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดย
ประเมินการดําเนินการวาใกลถงึเปาหมายท่ีกาํหนดแคไหนเพียงไรแลว ยงัสามารถชวยใหวเิคราะหเพิม่เติม
ใหทราบปจจยัเหตแุหงความสาํเรจ็และความลมเหลวได ทาํใหเกิดประโยชนในการปรับปรงุแนวทางดาํเนิน
การตอไปได

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  จากการวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม ผูวิจัยไมสามารถเขียนงานใหครอบคลุมปญหาทุกประเด็นที่นาสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูท่ี
สนใจทําวิจัยในประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี

  6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย บทบาทของผูบริหารในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.2.2  ครูผูสอนควรศึกษาวิจัยการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
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  6.2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในเขตการศึกษาอื่น โดยใหมีการสัมภาษณผู
เกี่ยวของดวยเพื่อใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงเรียนรูตอไป

  6.2.4 ควรมีการศึกษาความตองการของผูใชแหลงเรียนรู ครู นักเรียน ชุมชน เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
Residents’ Satisfaction with Services Rendered at 

Roi Et Land Office, Roi Et Province
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บทคัดยอ
สารนิพนธนีม้วีตัถปุระสงค ดังน้ี 1) เพ่ีอศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจังหวดั
รอยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด, กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับ
บริการของ สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 383 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร 
ยามาเน(TaroYamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับโดยมี
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Fre-
quency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA or F-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางท้ังสามดาน เรียง
จากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ ดานสิ่ง
อาํนวยความสะดวก ตามลําดบั 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมเีพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
และอาชีพ ตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจงัหวดัรอยเอด็เรยีงลําดบัจาก
ความถ่ีสูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาท่ีไมนานเกินไป เจาหนาท่ี

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.
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ควรเอาใจใสกระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งข้ึน และสถานที่จอดรถควรมีความกวางขวาง
เพียงพอ

คําสําคัญ : 1. ความพึงพอใจ 2. การใหบริการ 3. สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

ABSTRACT

The specific objectives of this Thematicpaper were to: 1) study residents’ satisfaction 
with services at Roi Et Land Office, Roi Et province, 2) compare the former’s satisfaction 
with the latter’s services, resting upon differences in the former’s genders, ages, 
educational backgrounds ,and occupations, and 3) look into their suggestions on their 
satisfaction toward its services. The sampling group comprised the people who receive 
services at the aforesaid bureau, was set against Taro Yamane’s formula, earning 383 
subjects. The instrument used for data collection was the five-rating-scale questionnaires, 
each of which was endowed with the reliability at .94. The statistical tools for computing 
data encompassed percentage, mean, standard deviation. As with statistical tools utilized 
for testing the hypothesis included t-test andF-test (One way ANOVA). 

The results of research were found as follows:1) People satisfied with services at 
Roi Et Land Office, Roi Et province, in the overall aspect at the middle level. With a single 
aspect taken into account, all aspects were also at the middle level.; These four aspects 
placed in descending order of its mean were (1)service rendering officials (2) service
rendering procedures and (3) facility respectively. 2) The results of comparison were found 
that people with different gender, age, educational backgrounds ,and occupations had no 
difference on satisfaction of service with three aspects. 3) Suggestions regarding officials’ 
services, in descending order of first three frequencies. Firstly, the public services should 
be faster. Secondly, the authorities should be attentive and enthusiastic in public service. 
Finally, parking space should be large enough.

Keywords : 1. Satisfaction 2. Services 3. Roi Et Land Office 
   

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
กรมทีด่นิ สงักดักระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานทีป่ฏบิตัภิารกจิหลกัในการคมุครองสทิธใินทีด่นิ

ของบคุคลและจัดการทีด่นิของรฐั โดยการออกหนงัสอืแสดงสทิธแิละใหบรกิารจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เพื่อใหบุคคลมีความมั่งคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีคุณภาพ ตลอด
จนใหการบริการจัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ไดมีการปรับปรุง 
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พฒันา และปรบัตวัอยเูสมอ เพือ่ใหสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และพระราชกฤษฎกีา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดิน พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับ
นโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัการใหบรกิารสาธารณะ การใหบรกิารสาธารณะท่ีดแีละมีคณุภาพแกประชาชนดวย
ความยึดมั่นในความรับผิดชอบตอประชาชน สังคม พรอมทั้งคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ กรมที่ดินจึงได
วางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดิน ประกอบดวยนโยบายหลักสี่ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ดานผรูบับรกิารและผมูสีวนไดเสยี ดานองคการ และดานผปูฏบัิตงิาน ขึน้ เพือ่ใหการบรหิารราชการ
ของกรมที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการใหบริการของกรมที่ดิน
และเกิดความมั่นใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน, 2552, 
หนา 5)

สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานภายในสวนภูมิภาคมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายวาดวยอาคารชุดกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรท่ีดินและกฎหมาย
วาดวยชางรังวดัเอกชนใหบริการจดทะเบียนสทิธแิลนิตกิรรมเก่ียวกับท่ีดนิและอสังหาริมทรัพยและมีหนาที่
ในการบริการจัดการที่ดินของรัฐ (มนตรี สีมันตร, 2540, หนา 14) การใหบริการประชาชนตามนโยบาย
กํากับดูแลองคการของกรมที่ดินดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงภารกิจหลักในการคุมครองสิทธิในท่ีดินของ
บุคคล โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิและใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ของสํานักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ปจจบุนัมปีระชาชนมาขอรับบริการเปนจาํนวนมากเฉล่ียวนัละประมาณ 
100 รายขึ้นไป (สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด, 2558) สิ่งท่ีประสบในแตละปงบประมาณนั้นคือ เรื่องรอง
เรียนเก่ียวกับการใหบริการ ไดแก การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ผูใหบริการ เรื่องสถานที่
ใหบริการ และเรื่องระยะเวลาการใหบริการลาชามีหลายขั้นตอน เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวยังไมเคยมีผูใด
ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง วาการใหบริการตามภารกิจหลัก
ของสาํนักงานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ เปนการใหบรกิารสาธารณะทีด่แีละมคีณุภาพเกดิประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริงหรือไม การใหบริการดังกลาวสรางพึงพอใจแกประชาชนมากนอยเพียงใด แมวาการใหบริการ
จะเปนไปตามนโยบายกํากับดูแลองคการของกรมท่ีดนิและเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล แตหากไมมี
การรบัฟงหรอืใหประชาชนผรูบับรกิารมสีวนรวมในการพฒันาปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบองคการเกีย่วกบั
การใหบริการยอมถือไดวาการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของกรมที่ดินและของรัฐบาลดังกลาว 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับความตองการของสังคม คานิยม ความเสมอภาค
ทางสังคม และการบริหารงานเพ่ือผูรับบริการ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดรอยเอ็ด” เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ และแนวทางในการแกไขปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจงัหวดัรอยเอด็
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดของ

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน
2.3  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด” 

เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซึ่งผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research 
Objectives) ไว 3 ประการ คอื 1) เพ่ีอศกึษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดับการศกึษา และอาชพี ตางกนั และ 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกับการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ประชาชน ท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
รอยเอด็ โดยเทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ผรูบับริการในชวงเดอืนมนีาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 จาํนวน 
9,210 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 383 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา 43) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ มีคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ 0.94 โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test 
เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2กลมุในเร่ืองเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจยัปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.92 มีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.39 
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.69 และมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 
138 คน คิดเปนรอยละ 36.03 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการของสํานกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางท้ังสามดาน 
เรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และ 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ เมื่อแยกเปนรายดานสรุปไดดังนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปผล
การวิจัย ไดดังน้ี

  1)  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากสามขอ และอยูในระดับปานกลางสี่ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เจาหนาที่พูดจา
สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 3 ที่วา “เจาหนาท่ีเอาใจใส
กระตือรือรน”

  2)  ดานขั้นตอนการใหบริการผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอ อยใูนระดบั
มากหน่ึงขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอทีม่คีาเฉล่ียมากท่ีสดุ คอื ขอ 2 ทีว่า “การจัดระบบการ
ใหบริการตามลําดับกอนหลัง” รองลงมา คือ ขอ 1 ที่วา “การติดประกาศหรือแจงขั้นตอนการใหบริการ” 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 6 ที่วา “การดําเนินการใชเวลาเหมาะสม ไมนานเกินไป”

  3)  ดานส่ิงอํานวยความสะดวกผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูใน
ระดับมากหนึ่งขอขอ และอยูในระดับปานกลางหกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “สถานที่
ใหบรกิารสะดวกแกการไปรบับริการ” สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื ขอ 7 ท่ีวา “สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ 
สะดวกและปลอดภัย” 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  การวเิคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตามสมมติฐานการวิจัย
ทีต่ัง้ไว พบวา ประชาชน ทีม่เีพศตางกนั มคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็ 
โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว (Null Hypothesis)

  4.4 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดย
สรุป ประชาชนมขีอเสนอแนะเกีย่วกบัการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็เรยีงลาํดบัจากความถี่
สูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก ไดแก ควรใหบริการประชาชนดวยเวลาที่ไมนานเกินไป เจาหนาที่ควรเอาใจใส
กระตือรือรนในการบริการประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และสถานที่จอดรถควรมีความกวางขวางเพียงพอ

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรปุผลการวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

รอยเอด็ ในสามดาน คอื ดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร ดานข้ันตอนการใหบรกิาร และดานสิง่อาํนวยความสะดวก 
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ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผลทั้งโดยรวม รายดานและรายขอ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานักงานท่ีดินจงัหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวจัิย พบวา ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสาํนกังานท่ีดนิจังหวดั

รอยเอ็ด อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ไดใหบริการ
ประชาชนเปนจํานวนมากในแตละวัน และในแตละเรื่องก็จะมีรายละเอียดตางกัน เวลาที่ใชก็มากนอยตาง
กัน จึงอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของสอดคลองกับงานวิจยัของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน
จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับปานกลางแตไมสอดคลองกับงานวิจยัของนิภาพร นนิเนินนนท 
(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขน”ผลการวิจยัพบวาระดบัความพงึพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบรกิาร
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขนอยูในระดับมาก

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
  1)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

สํานกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยใูนระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวาสาํนกังานท่ีดนิจงัหวัด
รอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปนจาํนวนมากในแตละวนั และในแตละเรือ่งก็จะมรีายละเอยีดตางกนั เวลา
ที่ใชก็มากนอยตางกัน ในสวนของเจาหนาท่ีผูใหบริการก็จะทําหนาท่ีหนักบางเบาบางในแตละกรณีซึ่งอาจ
ทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทาํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดันครศรธีรรมราช ดานเจาหนาท่ีผใูหบรกิาร
อยูในระดับปานกลาง

  2)  ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวาสาํนกังานท่ีดนิจงัหวัด
รอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปนจาํนวนมากในแตละวนั และในแตละเรือ่งก็จะมรีายละเอยีดตางกัน เวลา
ทีใ่ชกม็ากนอยตางกัน ในสวนของข้ันตอนการใหบรกิารก็จะถือปฏิบตัไิปตามระเบียบทางราชการทุกกรณีซึง่
อาจทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบวา ความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของสํานกังานท่ีดนิจงัหวดันครศรีธรรมราช ดานกระบวนการให
บริการอยูในระดับปานกลาง

  3)  ดานสิง่อาํนวยความสะดวก พบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของ
สาํนักงานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ดานสิง่อาํนวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนีอ้ภปิราย
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ไดวา ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนน้ัน สาํนกังานท่ีดนิจังหวดัรอยเอด็ ไดใหบรกิารประชาชนเปน
จํานวนมากในแตละวัน จุดที่ต้ังอยูในเขตชุมชนเดินทางไปมาสะดวกแตอาจจะมีปญหาในการหาท่ีจอดรถ
บางซึ่งอาจทําใหประชาชนที่ไปใชบริการเกิดความประทับใจบางไมประทับใจบาง สงผลใหผลการวิจัยโดย
รวมอยใูนระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลองกบังานวจัิยของ พรนรนิทร เกตุแกว (2555) ไดทาํการวจัิยเรือ่ง ความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวัดนครศรธีรรมราช ดานสิง่อาํนวย
ความสะดวก อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท (2556) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา
บางเขน” ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาบางเขนดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงานอยูในระดับมาก

5.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววา ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประกอบอาชีพ ตางกนั มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ แตกตางกัน 
ผลการวิจัย พบวา 

  5.2.1  เพศ ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงม่ันต้ังใจโดยไมไดแบงแยกวาจะตองใหบริการเพศชายดีกวาเพศหญิงหรอื
เพศหญิงดกีวาเพศชาย ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนไมวาจะเปนเพศใดตางกม็คีวามพงึพอใจตอการ
ใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจังหวดัรอยเอด็ ไมแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกบังานวจิยัของ กมลพรรณ พวง
คํา (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมี 
เพศ ตางกนั มรีะดบัความพงึพอใจแตกตางกนั และไมสอดคลองกบังานวจิยัของ พรนรนิทร เกตแุกว (2555) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบวา ประชาชนทีม่เีพศตางกัน มคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังาน
ที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  5.2.2  อาย ุผลการวจิยัพบวา ประชาชน ทีม่อีายตุางกนั มคีวามพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงมั่นตั้งใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการชวงอายุใดเปนพิเศษ 
ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนไมวาจะอยใูนชวงอายใุดตางกม็คีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ
วิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครศรธีรรมราช แตกตางกนั แตไมสอดคลองกบังานวจิยัของ กมลพรรณ พวงคาํ (2550)ไดทาํการวจิยัเรือ่ง 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา 



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 101

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน

  5.2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ ไมแตกตางกัน ผลการวจิยัไมเปนไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา สาํนกังานท่ีดนิจงัหวัดรอยเอ็ด ไดใหบรกิารประชาชนดวยความมุงมัน่ตัง้ใจ
ดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการระดับการศึกษาเปนพิเศษ ดวยสิ่งท่ีเห็นเปนประจักษประชาชนไม
วาจะมีระดับการศึกษาใดตางก็มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตก
ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตก
ตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมาใช
บริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตก
ตางกัน

  5.2.4  อาชีพ ผลการวิจยัพบวา ประชาชน ทีป่ระกอบอาชีพตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา สํานักงานที่ดินจังหวัด
รอยเอ็ด ไดใหบริการประชาชนดวยความมุงม่ันต้ังใจดวยความเสมอภาคไมไดเลือกใหบริการอาชีพใดเปน
พเิศษ ดวยส่ิงท่ีเห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดตางก็มคีวามพึงพอใจตอการใหบริการ
ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรนรินทร เกตุแกว (2555) 
ไดทาํการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนักงานทีดิ่นจังหวดันครศรธีรรมราช 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พวงคํา (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการวิจัย
พบวา ประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาปากเกร็ด ท่ีมี อาชีพตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดควร
ปรบัปรงุแกไขการใหบริการประชาชนดานเจาหนาทีผ่ใูหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยางตอ
เน่ืองโดยการอบรมวิทยาการในการใหบริการใหมๆแกเจาหนาท่ีผูใหบริการการพูดจาสุภาพย้ิมแยมแจมใส
เปนตนเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
รอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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  6.1.2  ดานขัน้ตอนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบรกิารของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควร
ปรับปรงุแกไขการใหบรกิารประชาชนในดานขัน้ตอนการใหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยาง
ตอเนือ่งโดยการขัน้ตอนการใหบรกิารใหกระชบัประหยดัเวลาเปนตนเพือ่ทีจ่ะทาํใหประชาชนทีไ่ปใชบรกิาร
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

  6.1.3  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
ของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ โดยรวม อยใูนระดบัปานกลาง ดงันัน้ สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัรอยเอด็ ควร
ปรบัปรงุแกไขการใหบรกิารประชาชนในดานสิง่อาํนวยความสะดวกใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และพฒันาอยาง
ตอเนือ่งโดยการพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกโดยเฉพาะสถานท่ีจอดรถและชองการใหบรกิารมคีวามเหมาะ
สมและสะดวกเปนตนเพือ่ท่ีจะทาํใหประชาชนท่ีไปใชบริการมคีวามพงึพอใจตอการใหบริการของสาํนักงาน
ที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  ผลการวิจยัพบวา ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

รอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงแกไขการให
บริการประชาชนทั้งสามดานไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานข้ันตอนการใหบริการและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการอบรมวิทยาการการใหบริการใหมๆ
แกเจาหนาท่ีผูใหบริการ พัฒนาข้ันตอนการใหบริการใหกระชับประหยัดเวลา และพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวกโดยเฉพาะสถานที่จอดรถ เปนตนเพ่ือที่จะทําใหประชาชนท่ีไปใชบริการมีความพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

6.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด

รอยเอ็ด มีประเด็นที่ผูวิจัยเสนอแนะใหผูที่สนใจจะวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
  6.3.1  จากผลการวิจยัโดยรวมท้ังสามดานพบวาอยูในระดับปานกลางดังนัน้ควรวิจยัปจจัยที่

มีผลตอการใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
  6.3.2  จากผลการวจัิยในดานสิง่อาํนวยความสะดวกมคีาเฉลีย่อยใูนระดบัปานกลาง และมคีา

เฉลีย่นอยทีส่ดุ จากท้ังสามดาน ดงัน้ัน ควรวิจยั แนวทางพัฒนาดานสิง่อาํนวยความสะดวกในการใหบรกิาร
ประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.3 จากผลการวิจัยโดยรวมท้ังสามดาน พบวา ขอคําถามท่ีวา “การดําเนินการใชเวลา
เหมาะสมไมนานเกินไป” อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จากขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน
ดังนั้น ควรวิจัย กลยุทธในการใหบริการประชาชนของสํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด
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8.  คําขอบคุณ
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วทิยาลัย และคณาจารย ทกุทานทีไ่ดประสิทธปิระสาทวิชาความรูตลอดจนเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีใหคาํแนะนาํ
เปนอยางดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมพู อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนํา คํา
ปรึกษา และตรวจแกไขอันเปนประโยชนแกผูวิจัย จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอุดม พิริยสิงห ประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สม
เกียรติ เกียรติเจริญดร.อํานวย สังขชวย และ ดร.พัชรี ศิลารัตนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ที่ใหความ
เมตตาในการตรวจสอบขอบกพรองและแนะนําการแกไขใหถูกตอง ทําใหสารนิพนธสําเร็จลุลวงสมบูรณไป
ดวยดี

ขอขอบคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร นายชาติอุบล เอื้อกิจและนายประพันธ พรรณขามที่ใหความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ทําใหสารนิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณประชาชนผูมารับบริการที่สํานักงานท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปน
ตวัแทนทกุทานทีก่รณุาใหความชวยเหลอืในดานการใหขอมลูและการเกบ็ขอมูลในการวจิยั ทาํใหสารนพินธ
เลมน้ีสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแดบิดามารดา 
ครู อาจารย ที่ใหการอบรมสั่งสอนใหมีสติปญญา และคุณธรรมเครื่องช้ีนําความสําเร็จในชีวิต
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

Residents’ Opinions on Carrying out Tambon Napho Administrative 
Organization’s Protection and Mitigation of Natural Disasters in 

Muang Roi Et District, Roi Et Province

วาที่รอยตรีธงชัย ขันอาษา*
Acting Sub.Lt.Thongchai Khanarsa

ดร.ไพรัช พื้นชมภู**
Dr.Phairat Phuenchomphoo

ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559

บทคัดยอ
สารนิพนธน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่เปรียบ
เทยีบความคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,006 
คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุม
ตวัอยาง จาํนวน 286 คนเครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดบั 
จาํนวน 21 ขอ มคีาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทากบั 0.93 สถติท่ีิใชวเิคราะหขอมลูประกอบดวย รอยละ คาเฉลีย่ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานระยะหลงัจากภยัยตุแิลว ดานขณะเกดิภยั และดานระยะกอนเกดิภยั ตามลาํดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.

** อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด. 
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พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 3) ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จังหวดัรอยเอด็ โดยรวมท้ังสามดานลาํดบัตามความถ่ี
สูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่
ทราบลวงหนาเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณไวในการฟนฟูสภาพความเปน
อยูของประชาชนผูประสบสาธารณภัยใหเพียงพอ, และองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรจัดหาวัสดุ 
และอุปกรณ ในการกูชีพ กูภัยใหเพียงพอ

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การดําเนินงาน 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ABSTRACT

The objectives of this thematic paper were : 1) to study the resident’s opinion on 
carrying out Tambon Napho Administrative Organization’s protection and mitigation of 
natural disasters in Muang Roi Et district, Roi Et province 2) to compare resident’s opinion 
on carrying out protection and mitigation of natural disasters of that agency resting upon 
differences in their genders, ages, educational levels and 3) to study the recommendations 
on the disaster prevention and mitigation of the said agency here. Samples include 
individuals who, as head of the household or the household who lived in Tambon Napho 
Administrative Organization’s area number of 1,006 people, which have determined the 
size samples by using Taro Yamane’s formula with sample size number 286 people. The 
instrument used for collecting data was a five rating scale of Likert’s type questionnaire 
with 0.93 of reliability. Statistical tools used for analyzing data encompassed frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, comparing differences of means by t-test 
and One- way ANOVA (F-test).

The results of the research indicated the following findings: 1) the resident’s 
opinion on carrying out Tambon Napho Administrative Organization’s protection and miti-
gation of natural disasters in Muang Roi Et district, Roi Et province was rated at moderate 
level. Considered by aspects, all three aspect were rated at moderate level which the 
aspects placed in descending order of means were; after the public disaster, the time while 
disaster occurs and the preparation before the public disaster. 2) The hypothesis testing 
results indicated that the residents with different genders, ages, and educational levels 
were not different by overall and all aspects. 3) the recommendations from this research 
in descending order of the first three frequency were; the residents in the area should be 
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notified immediately whenever the public disaster occurs, the budget for recovery should 
be provided more for the disastrous people and Tambon Napho Administrative Organiza-
tion should provide the equipment materials and resuscitation for rescue

Keywords : 1. Opinions 2. Residents 3. Carrying out 
  4.  Protection and Mitigation of Natural Disasters     

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สาธารณภัยเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยชาตินับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมาโลกของเราไดประสบกับ

วกิฤตกิารณความรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอยางมากมายอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติทีม่อียหูลายรูปแบบ
ที่สําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยางมากคือวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยแผนดินไหวและอุบัติภัย
วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝนฟาคะนองรุนแรงในขณะที่อัคคีภัยและ
แผนดนิไหวมนษุยมสีวนกระทาํใหเกดิขึน้ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิข้ึนนบัเปนภยัพบัิตทิีม่ตีอมนษุยทรพัยสนิและสิง่
กอสรางตางๆที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลชีวิตและทรัพยสินท้ังของสวนตัวและของสวนรวมรัฐ
และประชาชนตองใชทรพัยากรจาํนวนมากเพือ่ชวยเหลอืและบรูณะฟนฟพูืน้ท่ีท่ีไดรบัความเสยีหายจากภยั
ธรรมชาตสํิาหรบัประเทศไทยนบัวายังโชคดีกวาหลายๆประเทศในแถบเอเชยีและแปซฟิกเพราะตัง้อยใูนเขต
ภูมิศาสตรที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติอาทิแผนดินไหวภูเขาไฟระเบิดหิมะถลมฯลฯแมวาโดยสภาพ
ภูมิศาสตรของประเทศไทยจะไมถูกจัดอยูในประเทศท่ีมีความเส่ียงตอภัยธรรมชาติอยางรุนแรงแตในชวง
ทศวรรษทีผ่านมาประเทศไทยกลบัตองประสบกบัภยัพบิตัทิีเ่กิดจากนํา้มอืมนษุยดวยกนัเองหลายครัง้กลาว
คือยิ่งมีพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนเพียงใดสาธารณภัยก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเปน
เงาตามตัวจนเปนที่กลาวโดยทั่วไปวาสาธารณภัยคือโรคที่เกิดจากพัฒนาประเทศอยางไมเปนระบบและไร
ทิศทางขาดการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไมดินและน้ําขาดความระมัดระวังการนํา
เทคโนโลยีมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเส่ือมโทรม
ลงอยางมากรวมท้ังขาดการระบบผังเมืองตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของประชากรส่ิงตางๆเหลานีเ้ปนสาเหตุทีก่อ
ใหสถานการณสาธารณภยัรนุแรงเพิม่มากขึน้ทกุปในเบ้ืองตนกฎหมายไดกาํหนดภารกจิขององคการบรหิาร
สวนตําบลไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546) ประกอบกบัพระราชบญัญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ภารกิจทีเ่ก่ียวของและมีความสําคญัตอเหตุการณสาธารณภัยคอืภารกิจใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งถือวาเปนภารกิจดานการใหบริการตอประชาชนประเภทหน่ึง 
(ธิดารัตน รวยอบกลิ่น, ม.ป.ป., หนา 2-3)

ประเทศไทยตองประสบปญหาภยัธรรมชาตติางๆ ซ่ึงไมสามารถกําหนดหรอืทราบไดลวงหนาวาจะ
เกิดอะไรขึน้ ทีใ่ด เมือ่ไหร มคีวามรนุแรงมากนอยเพยีงใด และไมมบีคุลากรทีเ่พยีงพอในการจดัการกบัปญหา
และภัยพิบัติตางๆ เหลานั้น จึงไดกําหนดนโยบายจัดตั้งหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนข้ึนทั่ว
ประเทศ เพ่ือฝกอบรมประชาชนใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับภัยตางๆ และเปนกําลงัสาํคัญท่ีสามารถเรียก
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ระดมกําลังเม่ือเกิดเหตุการณขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจรวมกับทางราชการในการชวยเหลือประชาชนผูประสบ
สาธารณภัยอปพร. หรืออาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนซ่ึงมีประชาชนเปนอาสาสมัครท่ีมคีวามพรอมทาง
ดานกําลังพล และมีจิตใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความยินดีในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผปูระสบภยัทัง้หลายใหพนจากภัยพบิตัติาง ๆ  หนวยอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรอืน เกดิขึน้ตามพ
ระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยอาสามสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขึ้นทุกเขตในกรุงเทพฯ และทุกอําเภอท่ัวราชอาณาจักร เพื่อชวยเหลือในการปองกันภัยฝาย
พลเรือน และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2531 
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2531 เปนตนมา และตอมากระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปฏิรูประบบราชการ และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาระสําคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหมนี้ มีผลใหองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศมีฐานะเปนศูนย 
อปพร. องคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่สอดคลองกบัหลกัการกระจายอาํนาจ หลักการมสีวนรวมของประชาชน 
และหลักการปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีเนนบทบาทและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
(นพพร จันทรถง, 2535, หนา 1-3)

กระทรวงมหาดไทย (2550) ไดมีนโยบายใหมีการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 ของประชากรท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2548 โดยมอบใหเทศบาลและ
องคการบรหิารสวนตาํบลในพืน้ทีเ่ปนผดูาํเนนิการ และไดกาํหนดเพิม่เตมิในป พ.ศ. 2549 วาตองใหมสีมาชกิ
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนท่ัวประเทศ องคการ
บรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ดมศีนูยอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนตาํบล
นาโพธ์ิ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลนาโพธิ์ โดยงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตาํบลนาโพธิม์หีนาทีส่นบัสนนุและสงเสรมิ อปพร. ใหมคีวามเขมแข็ง ปฏบัิตติามระเบยีบ
ของทางราชการ และสั่งใช อปพร. ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ตามพระราช
บัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ขอ 27 วรรคสอง ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ การเขามามีสวนรวมของ
สมาชิก อปพร. ไมวาการฝกอบรม การชวยเหลือผูประสบภัยและสังคม การกูชีพผูประสบภัย การปฏิบัติ
หนาที่รวมกับหนวยงานราชการอื่น ๆ แตในการปฏิบัติหนาที่ยังขาดอุปกรณที่ทันสมัย สมาชิกมีการปรับ
เปลี่ยน และขาดทักษะ โดยประชาชนไดใหความสนใจและมีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งองคการบริหารสวน
ตาํบลนาโพธ์ิ พยายามปรับปรุงการปฏิบติังานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)อยางตอเนือ่ง 
แตยงัไมมกีารศึกษาความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

จากสาเหตดุงักลาว ผวูจิยัในฐานะผปูฏบิตังิานเกีย่วกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 
อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จังหวดัรอยเอด็ โดยผลการวจัิยสามารถนาํเสนอผรูบัผดิชอบในการปรบัปรงุและพฒันา
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บทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ตางกัน

2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู

ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิอาํเภอเมืองรอยเอ็ดจงัหวดัรอยเอ็ดจาํนวน 1,006 คน ซึง่ผวูจิยั
ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
286 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43)

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบล
นาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนนิงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชน
ที่มีเพศตางกัน ใชการทดสอบ t-test และสําหรับการจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาใชการทดสอบ 
F-test และขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชการวิเคราะหโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถี่ (Frequency)

4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 56.99 มีอายุ 41-50 จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 32.87 และ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 40.56
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4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

  1)  ดานระยะกอนเกดิภยัผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอด็ โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ และระดับนอย 1 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ที่วา “การเชิญผูแทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 2 ที่วา “การจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย”

  2)  ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลางท้ัง 7 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือขอ 5 ที่วา “การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาล” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ขอ 3 ที่วา “มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ทราบ”

  3)  ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางท้ัง 7 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 4 ที่วา “การซอมแซมบานเรือนที่ไดรับความเสียหาย” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา “การประเมินความเสียหายและการใหความชวยเหลือสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน”

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไววาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกันผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ี
ตั้งไว (Null Hypothesis) 

4.4  ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  โดยสรุป ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมทั้งสาม
ดานลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัย
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ใหประชาชนในพื้นที่ทราบลวงหนาเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรจัดสรรงบประมาณไวในการ
ฟนฟูสภาพความเปนอยขูองประชาชนผปูระสบสาธารณภัยใหเพยีงพอ,และองคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ 
ควรจัดหาวัสดุ และอุปกรณ ในการกูชีพ กูภัยใหเพียงพอ

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํา
มาอภิปรายผล ดังน้ี

5.1  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัง้สามดาน ไดแก ดานระยะ
กอนเกิดภัย ดานขณะเกิดภยั และดานระยะหลังจากภัยยตุแิลว ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด อาจจะมีความบกพรองอยูบางในบางประการ เชน การฝกซอมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย การแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
และการประเมินความเสยีหายและการใหความชวยเหลอืสอดคลองกบัความตองการของประชาชน เปนตน 
อนัอาจเปนสาเหตใุหผลการวจิยัโดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง สอดคลองกบังานวจิยัของ ณฐัพงษ วงคอามาตย 
(2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็น
ของประชาชนตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเร่ือง “ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อาํเภอแกดํา จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได 
ดังน้ี

  5.1.1 ดานระยะกอนเกิดภัยผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอ็ด โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในข้ันพอใชไดดังจะเห็นไดจากการเชิญ
ผแูทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยและการจัดทําแผนเตรียมความพรอม
ในการปองกันและลดผลกระทบสาธารณภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซ่ึงอาจเปน
สาเหตุทาํใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
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ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานระยะกอนเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวจิยัของณฐัพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนตาํบลดนูอย อาํเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัรอยเอด็ ดานการเตรยีม
ความพรอมกอนเกิดเหตุ อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558) 
ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบล
แกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะกอน
เกิดภัยอยูในระดับมาก

  5.1.2 ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดดาน
ขณะเกิดภยัโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในข้ันพอใชไดดังจะเห็นได
จากการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาลและการจัดตั้งศูนยอํานวยการเพื่อเปนศูนยสั่ง
การ เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอ
การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดั
รอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ได
วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหาร
สวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรือนในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตาํบล
ดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดเหตุสาธารณภัย อยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจยัของชาญชัย เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อาํเภอแกดํา จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั
พบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะขณะเกิดภัยอยูในระดับมาก

  5.1.3 ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดดานระยะหลังจากภยัยติุแลวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดาน
ระยะหลังจากภัยยุติแลว อยู ในขั้นพอใช ไดดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งหนวยบรรเทาทุกข  เชน 
การปฐมพยาบาล การขนยายผูปวยท่ีไดรับบาดเจบ็และทรัพยสินไปไวทีป่ลอดภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรอง
อยูบางพอสมควรซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูใน
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ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานหลังการเกิดสาธารณภัยผานไปแลว อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภยัฝายพลเรอืนเทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวจิยัพบวาความ
คดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอบทบาทของอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรอืน เทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ 
จังหวัดมหาสารคามดานระยะหลังจากภัยยุติแลวอยูในระดับมาก 

5.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนินงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ โดยจําแนกตามเพศ อาย ุและ ระดบั
การศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

  5.2.1 เพศ ผลการวจิยัพบวา ประชาชนทีม่เีพศตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม 
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีต้ังไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดาํเนนิงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีจ่ะใหความชวย
เหลือประชาชนในพ้ืนที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุงมั่นตั้งใจ 
ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนทัง้เพศหญิงและเพศชายจึงมคีวามคดิเห็นตอการดําเนนิงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิารสวนตําบลนาโพธิ ์ไปในทิศทางเดยีวกนัคอืมคีวามคดิเหน็ไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตาํบลดนูอย อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัรอยเอด็โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกนั และสอดคลองกบั
งานวิจัยของ ชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบวา ประชาชนทีม่เีพศ ตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทของอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน 
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  5.2.2  อายุ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอ็ด โดย
รวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีจะ
ใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุง
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มั่นตั้งใจ ดวยสิ่งที่เห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะมีอายุอยูในชวงใดตางก็มีความคิดเห็นตอการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ ไปในทิศทางเดียวกันคือมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตาํบลดู
นอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ ตางกัน 
มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกบังานวจิยัของ ชาญชยั เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  5.2.3  ระดับการศึกษา ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน มคีวามคิดเห็น
ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายได
วา องคการบรหิารสวนตําบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวัดรอยเอด็ ไดดาํเนนิงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติ
แลว ดวยความมุงม่ันต้ังใจ ดวยส่ิงท่ีเหน็เปนประจักษประชาชนไมวาจะมีระดบัการศึกษาใดตางก็มคีวามคิด
เห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ ไปในทิศทาง
เดียวกันคือมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย 
(2557) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมคัรปองกันภยัฝายพลเรอืน องคการ
บรหิารสวนตาํบลดนูอย อาํเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ประชาชน
ทีม่รีะดบัการศกึษา ตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานระยะกอนเกิดภัย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนิน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะกอนเกิดภัย ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสํารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย การ
ฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เปนตน เพื่อที่จะทําให
ประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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  6.1.2  ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดย
รวมอยใูนระดบัปานกลาง ดังน้ัน คณะผบูรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดั
รอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานขณะเกิดภัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

  6.1.3  ดานระยะหลังจากภัยยุติแลว ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะหลังจากภัย
ยุติแลว ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยการสํารวจส่ิงสาธารณูปโภคท่ีชํารุดเสียหาย
และฟนฟูสภาพความเปนอยขูองประชาชนผปูระสบสาธารณภยั เปนตน เพือ่ทีจ่ะทาํใหประชาชนมคีวามคดิ
เห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  6.2.1  ผลการวจัิยพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดงันัน้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุง
การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทัง้สามดานใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยางตอเนือ่ง
โดยการหม่ันสาํรวจพ้ืนทีท่ีม่คีวามเส่ียงตอการเกิดสาธารณภัยการ จดัทาํแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย และการฝกซอมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย 

6.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจับตอไป
  6.3.1  จากผลการวิจัยโดยรวมทั้งสามดานพบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรวิจัย ปจจัย

ที่มีผลตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.2  จากผลการวจิยัในดานระยะกอนเกดิภยัมคีาเฉลีย่อยูในระดบัปานกลาง และมคีาเฉลีย่
นอยท่ีสดุ จากท้ังสามดาน ดงันัน้ ควรวิจยั แนวทางการดําเนินงานเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.3  จากผลการวิจยัโดยรวมท้ังสามดาน พบวา ขอคําถามท่ีวา “การฝกซอมเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย” อยใูนระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสดุ จาก
ขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน ดังน้ัน ควรวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการฝกซอมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดั
รอยเอ็ด



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 115

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

7.  เอกสารอางอิง
กระทรวงมหาดไทย. กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั. (2550). พระราชบญัญตัปิองกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยพ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
ชาญชัย เพียงแกว. (2558). ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรอืนเทศบาลตาํบลแกดาํ อําเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม. สารนพินธรฐัศาสตรมหาบณัฑติ. 
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ณัฐพงษ วงคอามาตย. จาอากาศเอก. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด. สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ธานินทร ศลิปจารุ. (2549). การวิจยัและวิเคราะหขอมลูทางสถิติดวย SPSS. พมิพคร้ังท่ี 7. กรงุเทพมหานคร 
: บริษัท วี.อินเตอร พริ้นท จํากัด. 

ธิดารัตน รวยอบกลิ่น. (ม.ป.ป.). การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตาบลวังทองอําเภอ วังทอง จังหวัด
พิษณุโลก. สารนิพนธรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร.

นพพร จนัทรถง. (2535). ผลกระทบของโครงการอาษาพฒันาและการปองกนัตนเอง (โครงการ อปพร.) 
ตอชาวบานอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา เนนสังคมศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาสารคาม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน . พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน.

8.  คําขอบคุณ
สารนพินธฉบับนี ้สาํเรจ็ไดดวยความกรณุาอยางยิง่จากบคุคลหลายฝายในการใหคาํแนะนาํปรกึษา

และปรับปรุงแกไขสารนิพนธทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหความเมตตากรุณา 

ใหความรูใหคําแนะนําในขอคิดเห็นตางๆและแนวทางการแกไขปรับปรุงและตรวจแกไขสารนิพนธ 
ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร นายพิชัย ไชยขันธ และนายปภังกร จอมสมสา ผูเช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทานอาจารยทีไ่ดประสาทความร ูและประสบการณตลอดระยะเวลาทีผ่วูจิยัศกึษา

เลาเรียน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคณุประชาชนทีเ่ปนกลมุตวัอยาง เจาหนาท่ีบณัฑติวทิยาลยัทุกทาน นกัศึกษาปรญิญา

โทรุนพ่ี เพื่อน รุนนองและ คณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อําเภอเมือง
รอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดใหความชวยเหลือใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

สดุทายนีข้อกราบขอบพระคุณ คุณพอคณุแมผเูปนทีร่กัและเคารพย่ิง ทีไ่ดชวยกันวางรากฐานการ
ศึกษา วางรากฐานศีลธรรมอันดี และผูเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งของผูวิจัยในการสนับสนุนผูวิจัยในทุก ๆ  ดาน
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การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

School Administrators’ Good Governance-Based Administration with in 20th 
Education Management Network Under Surin Elementary 

Education Service Area Office 3

วาทิน เพียรศิริ*
Watin Piensiri

ดร.กฤตยากร ลดาวัลย**
Dr.Kittayakorn Ladawan

ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559
         

บทคัดยอ
การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคดังนี ้1) เพือ่ศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณทํางาน 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษาสุรนิทร เขต 3กลมุตวัอยางท่ีใชในการวจิยั จาํนวน 120 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษา เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาความเช่ือมั่น 0.979 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูป และคํานวณจากสูตรสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คา t ( t-test for Independent Sample) และคา F-test ( One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษา เครือ

ขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาทกุดานมีคาเฉลีย่อยใูนระดบั มาก โดยเรยีงอนัดบัจากคาเฉลีย่
มากสุดจนถึงคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ ดังนี้ 1) ดานหลักคุณธรรม 2) ดานหลักนิติธรรม 3) ดานหลักความ
โปรงใส 4) ดานหลักความรับผิดชอบ 5) ดานหลักความคุมคา และ 5) ดานหลักการมีสวนรวม

* นกัศึกษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ด.

**อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
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2.   ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ ตางกัน พบวา โดยรวม บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันสวนบุคลากรท่ีมีอายุ และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1  ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือความดี

ความชอบและควรมีการบังคับใชกฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานในการกําหนดกรอบ
เวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน

 3.2  ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสายและยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแกทาง
ราชการและควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน ควรเปดใจ
รับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

 3.3  ดานหลักความโปรงใส ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน และนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน

 3.4  ดานหลกัการมสีวนรวม ควรนาํขอเสนอแนะหรอืปญหาของผปูกครอง มาปรบัปรงุในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริงควรมีการประชุมและจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ

 3.5  ดานหลักความรับผดิชอบควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชดัเจน ควรใหความ
สําคัญปญหาในโรงเรียนมากอนองคกรอื่น ควรกระจายงาน/กิจกรรมตางๆ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

 3.6  ดานความคุมคา วัสดุสิ้นเปลืองควรมีการวางแผนการใชงานที่ชัดเจน ในแตละภาคเรียน 
บางกิจกรรมที่ไมสําคัญตอการเรียน ควรประหยัดงบประมาณเพื่อใชในสวนที่สําคัญกวา

คําสําคัญ : 1. การบริหาร 2. หลักธรรมาภิบาล 3. ผูบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

This research served the purposes: 1) to study personnel’s opinions on school 
administrators’ good governance-based administration within 20th education management 
network under Surin Elementary Education Service Area Office 3, 2) to compare the former’s 
genders, ages and working experiences-classified opinions on the latter’s good governance-
based administration within the preceding education management network, 3) to collect 
suggestions for enhancing good governance-based administration within it. The sampling 
group employed for conducting the research numbered 120 educational personnel. The 
research tool was the five-rating scale questionnaire handout endowed with the reliability 
at 0.98 Data were analyzed through the computer software package to find frequency, 
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percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test (Independent Sample)and F-test 
(One-Way ANOVA).

Results of the research have unveiled the following findings:
1.   Educational personnel’s opinions on school administrators’ good governance-

based administration within 20th education management networkhave been rated at the 
high scale in the overall aspect, as has each of six aspects taken into account. The six 
aspects placed in descending order of means are: 1) moral, 2) rule of law, 3) transparency, 
4) accountability, 5) value of money, and 6) participation. 

2.  The comparative results of the former’s opinions on the latter’s good govern-
ance-based administration within 20th education management network have confirmed 
that their different genders show no difference in their opinions in the overall aspect, 
whereas their different ages and working experiences have proven the opposite, with the 
statistical significance level at 0.05. 

3.  Suggestions: 
  3.1  Rule of law. School administrators should have the clear criteria 
    Or indicators for evaluating personnel’s work performance towards 

promotion and pay rise. Practically, they have to realistically and clearly impose rules and 
regulations. Administratively, they must set the clear time frame for working.

  3.2  Moral. They should reprimand late comers for working and laud those 
devoting their time to state services, treating them equally well for reprimanding and 
lauding. Morally, they should be open-minded to take on board the subordinate’s problems 
at every level.

  3.3  Transparency. They must have schools’ data updated and can be used 
at ones’ disposal. Requirements for classroom materials in every room should be 
thoroughly surveyed.

  3.4  Participation. Student guardians’ suggestions/problems should be used to 
redress annual operational plans so that such plans conform to authenticity of problems. 
Meanwhile, school administrators should call meetings to arrange the preceding plans and 
let every sector participate in proposing projects and the budget. 

  3.5  Accountability. School administrators should set the exact date for the 
monthly meeting. Above all, they must prioritize schools’ burdens more than other 
agencies’. Even importantly, they should distribute school tasks/activities to let everyone 
participate.
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  3.6  Value of money. They must have a definite planning for using waste 
materials in each school semester. Still, some unnecessary school activities must be 
exempted, for saving the school budget to spend on a far more important activity is vital. 

Keywords : 1. Administration 2. Good Governance 3. School Administrators

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สงัคมไทยใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพบคุลากรทางดานการศกึษาเนือ่งจากคนเปนท้ังเปา

หมายสุดทายท่ีจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดียวกันเปนผูขับเคล่ือนการพัฒนา
เพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลท้ังจิตใจรางกายความรู
และทกัษะความสามารถ (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ 2554, หนา 47) 
อยางไรก็ตาม แมจะตระหนักดีวาการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาต ิแตการพฒันาการกลบัประสบปญหาตลอดมา ซึง่สาเหตขุองปญหาดงักลาวสวนหนึง่เปนผลมา
จากกลไกบริหารจัดการของภาครัฐ มีความไมเหมาะสมหลายประการ ทําใหการบริหารจัดการภาครัฐขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส จากปญหาดังกลาว จึงไดเกิดความพยายามในการจัดระเบียบราชการและ
วางมาตรการในการแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยการนําหลกัธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารจัดการ ภาย
ใตหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุมคา และหลักความมีสวนรวม ซึ่งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนี้เปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยัง่ยนืกระทรวงศกึษาธกิาร (2546, หนา 23) ไดกาํหนดใหสถานศกึษามฐีานะเปนนติบิคุคล โดยมจีดุมงุหมาย
ทีส่าํคัญเพือ่ใหสถานศึกษามอีสิระ มคีวามเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางรวดเรว็ คลอง
ตัว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ผูบริหารสถาน
ศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนเครื่องมือใน
การนําวิสยัทศันและนโยบายไปสูการปฏิบตัผิบูรหิารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคญัในการดําเนนิการบริหาร
การศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาของหนวยงานและเปนผูนํานโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะของผูที่จะนําพาองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(สมชาย เทพแสง, 2549, หนา 24) อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบวาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาเปนแกนนําสําคัญนั้น มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพียงในระยะเร่ิมตน 
และผบูรหิารสถานศกึษายงัคงบรหิารดวยวฒันธรรมของการทาํงานแบบเดมิ ยดึตวับุคคล คอืผบูรหิารสถาน
ศกึษาเปนหลกัมากกวาการทาํงานเปนทมี ทาํใหเกดิปญหาการรองเรยีนถงึการไมไดรบัความเปนธรรม ความ
ไมโปรงใสในเรื่องของการบริหารงานการเงินและการพัสดุ ขาดการตรวจสอบและการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประสานความรวมมือกับองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว และองคกรตางๆ ซึ่งปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2548, หนา 15) ดวยเหตุนี้ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 
สังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 ในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาตามกรอบ
ภาระงานของสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 6 หลกัและเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของบคุลากรตอการ
บรหิารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาซ่ึงเปนการสะทอนใหเหน็วาผบูรหิารสถานศึกษา ไดนาํหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับใด เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
ใชในการพฒันาการบรหิารการจดัการศกึษาของผบูรหิารโดยใชหลกัธรรมาภบิาลจะนาํมาเปนสารสนเทศให
กับผูบริหารและ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติอยางสูงสุดตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาระดับความคิดเห็นของบคุลากรตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผบูรหิาร

สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร
เขต 3

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผบูรหิารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร 
เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ และ ประสบการณการทํางาน

2.3  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตวัอยางประชากร ไดแก ผบูรหิารสถานศกึษาและครผูสูอนโรงเรยีนในเครอืขาย

การจัดการศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 172 คน 
กลุมตัวอยางจํานวน 120 คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากแบบทดแทน

เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั ผวูจิยัใชแบบสอบถามทีส่รางขึน้เองโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน 6 ดาน 

ซึง่ขอคาํถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยม ีคาํตอบใหเลอืกตามระดับความคิดเหน็ 
จํานวน 5 ระดับ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด

การสรางเคร่ืองมือโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดเปนกรอบใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค
ทีท่าํการวจิยั และหาคณุภาพของเคร่ืองมอืการวจิยั โดยการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Validity) 
เพ่ือพิจารณาวาดัชนี (Index) ที่ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทเฉพาะ มากนอยเพียงใดหาคา
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ดชันคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามทีส่รางขึน้ตามวตัถุประสงคและนยิามศพัทเฉพาะ หาคาความเชือ่มัน่
ของเคร่ืองมือ (Reliability) หาความเช่ือมัน่ดวยวิธกีารหาคาสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค Cronbach แลวนําไปขอความอนุเคราะหใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตัวเอง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อาย ุและประสบการณ วเิคราะหโดยการใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
สวน ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอมลูซึง่กําหนดเกณฑคาเฉล่ียในการ
ประเมิน (ธีระศักดิ์ อุนอารมณ, 2549, หนา 65) การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุ
มานฯ (Inferential Statistic) การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่
เปนอสิระจากกนัโดยใช t-test ใชทดสอบ สถิติวเิคราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA ) ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบบุคลากรท่ีมี อายุ และประสบการณ

4.  ผลการวิจัย
4.1  ขอมลูทัว่ไปเก่ียวกับปจจยัสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศ หญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 78.30 และ เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.70 
มอีายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จาํนวน 38 คน คดิเปนรอยละ 31.17 รองลงมาคือชวงอายุ 41 – 50 ป จาํนวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 29.20 และชวงอายุ 20 – 30 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.80 สวนชวงอายุ
ของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.30 
มปีระสบการณทาํงานอยรูะหวาง 11 – 20 ป จาํนวน 61 คน คดิเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคอืประสบการณ 
1 – 10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.70 คน และ ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ 21 ปขึ้นไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.50

4.2  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดย
รวมเห็นดวยอยูในระดับมาก ( = 4.39, S.D.= 0.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความ
คิดเห็น ระดับสูงที่สุด คือ ดานหลักคุณธรรม ( = 4.59, S.D.=0.41) อยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดานหลักนิติธรรม ( = 4.51, S.D.= 0.39 ) อยูในระดับ มากที่สุด และดานที่มีระดับความคิดเห็น ระดับ
ตํ่าที่สุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม ( = 4.39, S.D.= 0.59) อยูในระดับมาก

4.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น จําแนกตามเพศ ผูวิจัยใชสถิติ t- test พบวา
ตางกันเฉพาะดานหลักความคุมคา สวนดานอื่นๆ รวมทั้งโดยรวม ไมแตกตางกัน

4.4  ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) โดยใชสถิติ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
เฉพาะดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และโดยรวม สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
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4.5  ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) โดยใชสถติิ F (F-test) พบวาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา เครือขาย
การจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา แตกตางกัน
ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา และโดยรวม สวนดานอื่นๆ
ไมแตกตางกัน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวจัิยพบวา การบรหิารโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของผบูรหิารสถานศกึษา เครอืขายการจดัการ

ศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก 
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีจะนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและผูทีจ่ะดํารงตําแหนงผบูรหิาร
สถานศกึษาไดจะตองผานการอบรมผบูรหิารสถานศกึษาหรอืผบูรหิารระดบัสงูตามหลกัเกณฑและหลกัการ
กําหนดจากการพัฒนาโดยการอบรมดังกลาวทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจใน
กระบวนการบริหารสถานศึกษาตลอดจนไดรับทักษะท่ีจําเปนและคุณธรรมสําหรับผูบริหารเพ่ิมพูนมากข้ึน
ซึง่สอดคลองกบังานวจัิยของชยัวฒัน อตัพัฒน (2554, หนา 89-91) ไดศกึษาวจัิยเรือ่ง หลกัธรรมาภบิาลกบั
การบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทีส่ดุ สวนครผูสูอนในสถานศึกษาสงักดัสานักงานเขตสายไหมกรงุเทพมหานคร พบวา ครผูสูอนมีการบรหิาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไพทูรย 
บัวชิด (2550, หนา 100) ไดศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ผลการศึกษาพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมากทุกดาน

ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1)  ครูผูสอน จําแนกตาม เพศมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ท่ีเปนเชนนี ้อาจเปนเพราะวา ผบูรหิารใหเกยีรติ
และใหความสําคัญแกครูผูสอน เทาเทียมกันท้ังเพศชาย และเพศหญิง และปฏิบัติตนอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ และเนื่องจากเปนงานการสอนและกิจกรรมทั่วไป ท่ีไมใชกิจกรรมภาคสนาม และมีการ
ใชแรงงานของบุคลากร ความคิดเห็นจึงไมเกิดความแตกตางระหวางเพศ ในการบริหารสถานศึกษาซ่ึง
สอดคลอง ธวัลพรศร พรหมฉาย. (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การ
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ศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบรหิารจําแนกตามสถานภาพของบุคลากรไดแก
เพศจําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ดวงชัย มงคลกุล (2555, หนา 87- 88)
ไดศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายท่ี 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 
ทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของครูผูสอนท่ีมี เพศ อายุ 
และ ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาผูบริหารและครูเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ตางกันมีความคิด
เหน็ตอการบริหารการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลแตกตางกนัอยางไมมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคลองกับ ศุภลักษณ ประทุมมี (2556, หนา 77-79) ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศกึษา เครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษา อาํเภอคลองหาด ตามความคดิเห็นของคร ูสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาํเภอคลองหาด สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระแกวเขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณทํางาน และระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ

2)  ครูผูสอน จําแนกตาม อายุมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 
3 โดยรวม แตกตางกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยที่ ครูผูสอนที่มีอายุ 31 – 40 ป สูงกวา 20 – 30 ป 
อายุ 41 – 50 ป สูงกวา 20 – 30 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป สูงกวา อายุ 20 – 30 ป ที่เปนเชนนี้ เพราะครูผู
สอนท่ีมีอายุมาก ตั้งแต 31 ปขึ้นไป มองการบริหารแบบองครวม ทุกๆดานและมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปน
แบบพึ่งพา ซึ่งแตกตางจากครูผูสอนที่มีอายุ 20 – 30 ป ซึ่งพูดไดวาพึ่งจะจบการศึกษา และบรรจุเปนครู 
ยังไมนาน จึงมองการบริหารแบบพี่นองและพึ่งพาอาศัยกัน วาไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับ
ธวลัพรศร พรหมฉาย (2557, หนา 120) ไดศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
ของผบูรหิารของผบูรหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานครในภาพรวมอยใูน
ระดับมาก 2)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของผบูรหิารจาํแนกตามสถานภาพของบคุลากร ไดแก เพศ
จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 3)ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเหน็ของผบูรหิารจําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรไดแกอายุจําแนกเปนอายุ 40 ปขึ้นไปและอายุตํ่ากวา 40 ปแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3)  ครผูสูอน จําแนกตาม ประสบการณการทํางานมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายการจัดการศึกษาท่ี 20 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวม แตกตางกันซึ่งอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณมาก ยอมผานการ



Vol.6 No.1 January - June 2017124

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

บริหารจากผูบริหารมาหลายคน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีวัฒนธรรมองคกร
เดยีวกนัคลายๆ กนั แตมีผบูรหิารไมเหมอืนกนั ทาํใหเกิดการเปรยีบเทยีบในการบรหิาร จงึมคีวามแตกตางกนั 
ซึ่งตางจาก ครูผูสอนท่ีมีประสบการณนอยกวา ที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแตกตางไปจากครูที่มี
ประสบการณมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพันธ พรมพิไสย (2557, หนา 81) ไดศึกษาสภาพ
ปญหาการดําเนินการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษามัธยมศึกษาเขต 33 ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับ มากท่ีสดุปญหาการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา ผูบริหารไมดําเนินการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึษา ขาดการวเิคราะหหลกัสตูรสถานศกึษาทีส่อดคลองกบัสภาพปญหา และความตองการของสงัคม 
ชุมชน และทองถ่ิน การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยายและโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเหมาะสม
และไมเปนธรรม และปฏบิตัติอผใูตบงัคับบญัชาดวยความไม เสมอภาค และผูบรหิารไมจดัใหมกีารปรบัปรงุ
ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน และพรอมที่จะเปดเผยแกบุคคลทั่วไป และไมมีระบบการ
ดูแลรักษาทรัพยากรของสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จาํแนกตามขนาดของสถาน
ศกึษาและประสบการณในการปฏิบตังิานของผูบริหาร ผลการเปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
หรือใหญพิเศษ มีการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โดยภาพรวม พบวา ผบูรหิารสถานศึกษาท่ีมปีระสบการณในการปฏิบัตงิานนอยกวา 10 ป มกีารดําเนินการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตั้งแต 10 ถึง 20 ป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 
20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีเกณฑหรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือ

ความดคีวามชอบ และ ควรมกีารบงัคบัใชกฎระเบยีบอยางจรงิจงัและชดัเจน ควรมมีาตรฐานในการกาํหนด
กรอบเวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน

  6.1.2  ดานหลักคุณธรรม ควรตักเตือนผูมาทํางานสาย และยกยองผูที่เสียสละเวลาใหแก
ทางราชการ และ ควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคทั้งในการยอยองและการตักเตือน 
ควรเปดใจรับฟงปญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 
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  6.1.3  ดานหลักความโปรงใส ควรมกีารปรบัปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเปนปจจบัุนและนําไป
ใชไดอยางสะดวก และ ควรมีการสํารวจความตองการวัสดุ/พัสดุ ในแตละหองทุกๆหองเรียน

  6.1.4  ดานหลักการมีสวนรวม ควรนําขอเสนอแนะหรือปญหาของผูปกครอง มาปรับปรุงใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสอดคลองกับปญหาตามสภาพจริง ควรมีการประชุมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และใหทุกๆฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการและงบประมาณ

  6.1.5  ดานหลักความรับผิดชอบ ควรมีแผนการประชุมสามัญประจําเดือนใหชัดเจน ควรให
ความสําคัญปญหาในโรงเรียนมากอนองคกรอ่ืน ควรกระจายงาน/กจิกรรมตางๆ ใหบคุลากรทุกคนมีสวนรวม

  6.1.6  ดานความคุมคา วัสดุสิ้นเปลืองควรมีการวางแผนการใชงานท่ีชัดเจน ในแตละ
ภาคเรียน บางกิจกรรมที่ไมสําคัญตอการเรียน ควรประหยัดงบประมาณเพื่อใชในสวนที่สําคัญกวา

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  6.2.1  ควรศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช

หลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ในแตละระดับใน แตละเขต
  6.2.2  ควรศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยใชหลกัธรรมาภิบาล

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
  6.2.3  ควรศึกษาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการวางแผนและการใชจายงบประมาณ

ของโรงเรียนในเครือขายการจัดการศึกษาที่ 20 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
  6.2.4  ควรศกึษาการมสีวนรวมของ ผปูกครอง และชมุชนในการจดัการศกึษาของสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
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เขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใหเปนกันเถอะ

 ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย
Asst.Prof.Dr.Anek Silpanilaman 

ในบทความน้ีจะกลาวถึง การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระในบทที่ 2 
ของงานวิจัยดังนี้
1.  เอกสารที่เกี่ยวของ

1.1  หลักและการหาหัวขอเรื่อง
  หลักและการหาหัวขอเร่ืองของเอกสารท่ีเก่ียวของคือ นํามาจากแตละยอหนาของความเปน

มาและความสําคัญของปญหา ในบทที่ 1 ของงานวิจัย คือ
  1)  ยอหนาแรก มักจะกลาวถึงความจําเปนและความสําคัญท่ีตองทําวิจัยในเรื่องนี้ในภาพ

กวาง ๆ โดยมีกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หลักสูตร หรือมติค.ร.ม. กลาวถึง ดังนั้นเอกสารท่ี
เกีย่วของเรือ่งแรกคือ กฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาเศรษฐกิจ หลกัสตูร หรอืมตคิ.ร.ม. ทีก่ลาวถงึในยอหนา
แรกน้ี เชน ในยอหนาแรกของความเปนมากลาวถึงมาตราท่ีปรากฎในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ดงันัน้บทท่ี 
2 เอกสารทีเ่กีย่วของเรือ่งแรกคอื พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิ(ควรกลาวเฉพาะมาตราทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งท่ีจะ
ทาํวจิยั) แตถายอหนาแรกกลาวถงึความสาํคัญของภาษาซึง่ปรากฏในหลกัสตูร ดงันัน้เรือ่งแรกกค็อื หลกัสตูร
ฉบับนั้น (เนนเฉพาะกลุมสาระภาษา และระดับชั้นที่จะทําวิจัย) เปนตน

  2)  ยอหนาที่สอง มักจะกลาวถึงส่ิงที่ตองการเนนหรือพัฒนากลุมตัวอยาง (นั่นก็คือตัวแปร
ตาม) ดังนั้นเอกสารท่ีเก่ียวของคือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรตามน้ัน เชน การมีสวนรวมทางการ
เมือง/การศึกษา, ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของ.../การบริหารการศึกษาของ..., 
การประเมินโครงการ เปนตน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการเขียนแบบสอบถาม หรือเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล

  3)  ยอหนาที่สาม มักจะกลาวถึงปญหาของการพัฒนาตัวแปรตาม และตามดวยยอหนาที่สี่ 
ที่กลาวถึงแนวทางในการแกปญหาที่เคยทํามาแลว(ถาเปนการทดลอง) โดยนํามาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่
แกปญหาในเร่ืองนีม้าแลว ซึง่หนึง่ในแนวทางแกไขจะตองตรงกบัตวัแปรตนทีผ่วูจิยัตัง้ใจจะทํา แตถาเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ อาจกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในยอหนานี้หรือไมเขียนถึงก็ได ถาเขียนถึงจะเปนประโยชน
ในการตั้งสมมติฐาน และจากยอหนาน้ีจะนํามาใชในการเขียนในบทที่สอง ในหัวของานวิจัยที่เก่ียวของ

  4)  ยอหนาที่หา มักจะกลาวถึงองคความรูในตัวแปรตน (นวัตกรรมท่ีผูวิจัยตองการจะสราง
ขึ้นเพื่อใชในการแกปญหา สําหรับงานวิจัยแบบทดลอง หรืองานวิจัยแบบสํารวจที่ตองการหาความคิดเห็น
วา นวตักรรมท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดหรอืไม ซ่ึงถอืวาพอเพียงสําหรับการทําสารนิพนธ
โดยไมตองนําไปทดลอง เชน การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการเรียนรู, การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ, 
การพัฒนาหลักสูตรการสานกะติบขาว เปนตน) จะมีประโยชนตอผวูจิยัในการนําไปสรางนวัตกรรมท่ีจะนาํมาใช
ในการวิจัย แตสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ การมีสวนรวม การดําเนินงาน เปนตน สวนนี้จะหมายถึง
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ปจจัยสวนบุคคล จึงไมตองเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวของในสวนน้ี (ยอหนาท่ีหาของความเปนมาในบทท่ีหนึ่งก็
ไมมี และองคความรูในสวนนี้ในบทที่สองก็ไมมีเชนกัน)

  5)  ยอหนาที่หก มักจะกลาวถึงบริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย ดังนั้นเอกสารที่เก่ียวของคือ 
บริบทของสถานที่จะทําวิจัย และสาระที่สําคัญในสวนนี้ก็คือขอมูลของประชากร เพื่อที่ผูวิจัยจะนําไปใชใน
การกําหนดกลุมตัวอยางและเปนการยืนยันใหผูอานงานวิจัยมั่นใจวาผูวิจัยรูเรื่องสถานที่ท่ีจะทําวิจัย

1.2  วิธีการเขียน
  1)  แนวการเขยีนตามเรือ่งแรกคอื กฎหมาย หรอืหลกัสตูร และเรือ่งทีว่าดวยบรบิทของสถาน

ทีท่ีจ่ะทาํวิจยัมแีนวการเขยีนเหมอืนกัน และมักไมมกีารสรุปตอนทาย โดยการเขยีนในเร่ืองแรกคอืกฎหมาย
หรือหลกัสูตรน้ันจะเปนสิง่ประกันใหมัน่ใจไดวางานวิจัยท่ีจะทาํนัน้มีกฎหมายหรอืหลกัสตูรรองรับ สามารถ
ทาํวิจยัไดตามแนวทางทีป่ระเทศตองการ สวนบรบิทของสถานทีท่ีจ่ะทาํวจิยั(ใหระบุชือ่สถานทีน่ัน้) เพือ่แสดง
ใหรวูาผวูจิยัมคีวามรแูละเกีย่วของกบัสถานทีท่ีจ่ะทาํวจิยั ทาํใหทราบถึงปญหาท่ีแทจรงิ กาํหนดกลุมตวัอยาง
ไดครอบคลุมและเปนตัวแทนของประชากรไดถกูตอง และเม่ือทาํวจิยัก็มัน่ใจไดวาจะไดรบัความรวมมอืจาก
บุคลากรในสถานที่นั้น ๆ แนวการเขียนของสองหัวขอนี้จะคลายกันคือ เขียนเฉพาะในสวนที่สัมพันธและ
เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อนํามาใชในการอางอิงเทานั้น สวนที่ไมเก่ียวของไมควรนํามาใส แตถาตองการนํา
มาไวเพือ่ใหเหน็ภาพกวาง ๆ  กค็วรเขยีนในลักษณะสรปุความจะดทีีส่ดุ และมกัจะไมมกีารสรปุตอนทายของ
หัวขอ แตถาอยากสรุปก็ใหสรุปวาจะนําสวนไหนมาใชในการวิจัยก็พอ

  2)  สวนหัวขอเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวของที่อยูระหวางสองเรื่องใน 1) นั้น จะเปนหัวขอของ 
องคความรขูองเรือ่งทีจ่ะทาํวจัิย(ตวัแปรตาม), องคความรขูองนวตักรรมทีใ่ช(ตวัแปรตน), ระเบยีบวธิวีจิยั(ที่
ไมใชการวิจัยเชิงสํารวจหรือทดลอง), แผนการสอน(ถาตัวแปรตนเปนวิธีสอน)/แผนการบริหารโครงการ(ถา
เปนการประเมินโครงการ) เปนตน เรือ่งเหลานีจ้ะมวีธิกีารเขียนในแนวเดียวกนัคอื ตองมหีวัขอยอยทีส่าํคญั 
3 หัวขอยอยคือ

    (1)  ความหมาย ความหมายแรกท่ีควรจะนํามาคือ ลอกมาจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม 
แลวจึงคอยนําความหมายที่นักการศึกษาหรือนักวิชาที่มีชื่อเสียง(อยาใชบุคคลทั่วไป) สัก 3-5 คน(ไมควรตํ่า
หรอืเกินจากนี)้ แลวยอหนาขึน้บรรทดัใหม สรุป จากความหมายทีล่อกมาขางตน ใหเปนความหมายทีผ่วูจิยั
ตองการในการวิจัยครั้งน้ี แลวทําสําเนาไปไวในนิยามศัพทเฉพาะในบทท่ี 1 ดวย

    (2)  กระบวนการทีใ่ช หรอืการสรางนวตักรรม หรอืองคประกอบของเรือ่งทีจ่ะทาํวจัิย ถา
เปนแบบสํารวจหรือแบบสอบถามก็จะแสดงถึงดานตาง ๆ และรายการยอย ๆ ท่ีตองการจะสํารวจหรือ
สอบถาม ซึง่จะนํามาจากระเบียบขอบงัคบั กฎหมายของหนวยงานน้ัน ๆ  หรอืจากนักการศึกษา นกัวชิาการ 
หรอืนกับรหิารทีส่าํคัญระบไุว โดยกระบวนการหมายถงึขัน้ตอนในการนาํหรอืสอนสิง่นัน้ไปใชกบักลมุตวัอยาง 
สวนการสรางหมายถงึการผลตินวตักรรมหรอืเครือ่งมอืทีจ่ะใชในการวจิยั ซึง่ผวูจิยัคนควาหาขอเขยีนทีก่ลาว
ถงึเรือ่งดงักลาวจากนักการศึกษาหรือนักวชิาการสัก 3-5 คน แลวสรปุวาจะใชกระบวนการหรือแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของใครมาใชในการวิจัยของตน แลวทําสําเนาไปตอในความหมายตอนแรก ในนิยามศัพทเฉพาะ

    (3) การประเมิน การประเมินนีก้เ็พือ่หาคุณภาพของนวัตกรรม แบบสอบถาม หรอืเคร่ือง
มือที่จะนํามาใชในการวิจัยของตน (แตถาเครื่องมือนั้นลอกมาจากงานอื่นที่เขาหาคุณภาพจนเปนที่นาเชื่อ
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ถือ หรือเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐานแลว ก็ไมตองหาคุณภาพอีก ใหระบุคุณภาพของเครื่องมือนั้นไดเลย) 
โดยหาแนวคิดจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงสัก 3-5 คน แลวสรุปวา จะใชแนวคิดของใคร 
หรือจะใชวิธีผสมผสานอยางไร แลวทําสําเนาไปใสไวตอจากตอนที่(2)ในนิยามศัพทเฉพาะ 

    ดังน้ัน นิยามศัพทเฉพาะในบทท่ี 1 จะประกอบไปดวย ความหมาย กระบวนการ และ
การประเมิน นิยามศัพทตัวนั้นจึงจะสมบูรณ ทําใหสามารถทําวิจัยไดสอดคลองกับเอกสารที่เก่ียวของ

    สวนหัวขอยอยอ่ืน ๆ  ทีผ่วูจัิยจะกลาวถึงนอกเหนือจากหัวขอยอยท่ีสาํคัญสามหัวขอนีเ้พ่ิม
เติมอีกก็ได เชน ลักษณะ, ชนิด, ประโยชน, ความสําคัญ, ... เปนตน เพื่อใหหัวขอหลักไดรับการยืนยันและ
มั่นใจจากผูอานงานวิจัยวา ผูวิจัยไดคนความาอยางหลากหลายและเจาะลึก ก็ยอมทําได

    เพือ่ใหเหน็ภาพทีช่ดัเจน จะยกตวัอยางความสอดคลองของความเปนมาและความสาํคญั
ของปญหา กับเอกสารที่เกี่ยวของจากงานวิจัยของนักศึกษาท่ีทําแลวดังนี้ 

    ก.  จากงานวิจัยเร่ือง “การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกพเิศษ” ป 2557 โดย จฑุามณี นลิผาย 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ยอหนาแรก กลาวถึงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ระบุใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เรื่องแรก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ในมาตราที่วาดวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ยอหนาสอง กลาวถึงนโยบายและระบบประกันคุณภาพท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เรื่องสอง นโยบายและระบบประกันคุณภาพของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ยอหนาสาม กลาวถึงแนวคิดและขอกําหนดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

เรื่องสาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
แนวคิดตาง ๆ

ยอหนาส่ี กลาวถึงปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย

เรื่องสี่ บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย

ยอหนาสดุทาย กลาวถงึผวูจิยัในฐานะทีเ่ก่ียวของกับภารกจิ
ในการประกนัคณุภาพของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจงึสนใจ
ที่จะทําวิจัยเรื่องน้ี

เรื่องหา งานวิจัยที่เก่ียวของ

 เร่ืองหก กรอบแนวคิดในการวิจัย

    ข.  จากงานวิจัยเรือ่ง “การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ 
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และแผนท่ีความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3” 
ป 2556 ของ ฐาปนี สิงหนันท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดไวในหลักสูตร 

เร่ืองแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.3 

ยอหนาสอง กลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษท่ีตองการพัฒนา
ทักษะทั้ง4 โดยเฉพาะอยางย่ิงการอานเพ่ือความเขาใจ

เรือ่งสอง การสอนภาษาองักฤษเพือ่พฒันาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

ยอหนาสาม กลาวถึงปญหาของการสอนอาน และมีผูแกไข
ปญหาดวยวธีิตาง ๆ  และหนึง่ในนัน้คอืการแกปญหาดวยการ
เรยีนรูแบบรวมมือ และแผนท่ีความคิด (งานวิจยัทีเ่กีย่วของ)

เรื่องสาม การเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่องสี่ การสรางแผนที่ความคิด

ยอหนาสี ่กลาวถงึองคความรขูองการเรยีนรูแบบรวมมอื
และแผนที่ความคิด

 เรือ่งหา แผนการจดัการเรียนร(ูเพราะตองเขยีนแผนฯ)
 เรื่องหก ความพึงพอใจ(เพราะวัตถุประสงคตองการ
สอบถามความพึงพอใจ)

ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย  เรื่องเจ็ด บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย
ยอหนาหก กลาวสรุป เปนการขมวดเร่ืองวาจะทําวิจัย
เรื่องนี้

 เรื่องแปด งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 เรื่องเกา กรอบแนวคิดในการวิจัย

    ค.  จากงานวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด: ศกึษาเฉพาะกรณีตาํบลอีงอง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวัดรอยเอ็ด” 
ป 2554 ของ บุญเกิด โหรี สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงการปกครองของไทยและรัฐธรรมนูญ เรือ่งแรก กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวน

ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยอหนาสอง กลาวถึงปญหาของการเลือกต้ัง เร่ืองสอง ระเบียบวาดวยการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด
ยอหนาสาม กลาวถึงแนวทางการแกปญหาที่เคยทํามา เรือ่งสาม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกต้ัง หรอืแนวปฏิบตัิ

ของการเลือกตั้งของประเทศและตางประเทศ
ยอหนาส่ี บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย เรื่องสี่ บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย
ยอหนาสุดทายกลาวถึงประโยชนที่จะไดจากการวิจัย เรื่องหา งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เรื่องหก กรอบแนวคิดในการวิจัย
 
    ง.  จากงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในสังคมไทย” ป 2553 ของ พระสาคร กวิวโส (พันเพชร) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ประเทศไทยที่ปรากฎในกฎหมาย

เรื่องแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยอหนาสอง กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนา

เรื่องสอง หลักอริยมรรคในพระไตรปฎก

ยอหนาสาม กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย เรื่องสาม การวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมไทย

หมายเหตุ เน่ืองจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ืองแรกจึงเปนบทท่ี2 เร่ืองสองจึงเปนบทท่ี 3 
และเร่ืองสามจึงเปนบทที่ 4

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวจิยัทีเ่กีย่วของจะเปนประโยชนตอผูวจิยัจะนาํไปใชเปนแนวทางในการทาํวจิยั การต้ังสมมตฐิาน

การอภิปรายผล และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป การพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถใชหลัก
การพิจารณาดังนี้

1)  ชื่อเรื่องเดียวกัน
2)  ตัวแปรตนเหมือนกัน/คลายกัน
3)  ตัวแปรตามเหมือนกัน/คลายกัน
4)  ระดับของประชากรระดับเดียวกัน/ใกลเคียงกัน
5)  สถานที่และปวิจัยตางกัน ถาสถานที่เดียวกันควรทําวิจัยหางกันประมาณ 10 ป 
การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวของควรเขียนเรียงตามลําดับปที่ทําวิจัย และสาระของงานวิจัยควรเขียน

ในรูปแบบเดียวกัน เชน เริ่มจากชื่อผูวิจัย ปที่ทําวิจัย เรื่องที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
และผลการวิจัย เปนตน งานวิจัยที่เกี่ยวของตอมาก็เขียนในกรอบเดียวกันนี้

การนาํงานวจิยัทีเ่กีย่วของควรแยกงานวจัิยในประเทศ และงานวจัิยตางประเทศ สวนการสรปุควร
สรุปผลของการวิจัยเฉพาะท่ีนํามาเทานั้น โดยมีแนวทางการสรุปดังนี้ “จากงานวิจัยในประเทศจํานวน ... 
เรื่องและงานวิจัยตางประเทศจํานวน ... เรื่อง พบวา............................ ซ่ึงผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางใน
การทําวิจัยและอภิปรายผลตอไป”

ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะงานวิจัยที่เก่ียวของเพียงเรื่องละ 3 เรื่องเทานั้น 
ดังนี้

พระครูวิจิตรปญญาภรณ (2552, หนา 98 – 114) ไดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในทีม่ผีลตอพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั” งานวจัิยทีเ่กีย่วของไดแก การเปรยีบ
เทียบการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางคณะวิศวกรรม
ศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ชลิตา ยืนยาว (2546) 
การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ โดย พงศเทพ จริะโน (2547)
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การพัฒนารูปแบบและเกณฑการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดย สุวนีย วงศสุฤทธิ์ (2549) การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยในการเพิ่มลักษณะรูปแบบใน
การตรวจสอบมาตรฐาน โดย แพททริกและจอหน (Patrick and John, 1997) การประเมินผลกระทบใน
การตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 ถึง 1998 โดย 
นิวตัน (Newton, 1999) และ การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา โดย ลิม 
(Lim, 1999)  

ธัญยเขตต สมนึก (2553, หนา 39 – 43) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชทฤษฎีความรูภูมิหลัง
ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบรวมมือ” งานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก การสอนทักษะการฟงเพื่อ
ความเขาใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง โดย บุษบา พิทักษ (2543) 
ผลสมัฤทธิด์านการฟงภาษาองักฤษและเจตคตติอการเรยีนโดยวดีทิศันทีม่ตีวัอกัษรบรรยายของนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดย ศราวุธ ชาชุมวงศ (2544) การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภาพยนตร โดย เยาวรัตน ทักสูงเนิน (2547) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟงของนกัเรียนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง โดยการใชสือ่โทรทศันทีม่ขีอความปรากฎบนจอ
กับไมมีขอความปรากฎบนจอ โดย ฮวง (Huang, 1998) การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การฟงกบัความสามารถในการอาน โดย โคเวนส-เอสเตลเล (Cowen-Estelle, 1999) และ การพฒันาความ
สามารถในการฟง โดยใชแถบบันทึกวีดิทัศน โดย อาเด็ลมานน (Adelmann, 2003)

บุญเกิด โหรี (2554, หนา 46 – 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการ
ปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจังหวดั : ศกึษาเฉพาะกรณตีาํบลอีงอง อาํเภอจตรุพกัตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดย สุเทพ 
แกวนิลศรี (2549) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของคณะกรรมการการเลือกต้ังในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โดย ประภาส แถนสีแสง (2551) และ ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั : กรณศีกึษาผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
โดย สุทธิชา มะโนพรหม (2551)

ดารณุ ีจาํรสัรกัษ (2555, หนา 67 – 70) ไดทาํการวจิยัเรือ่ง “การใชเทคนคิ CIRC ประกอบหนงัสอื
ภาพภาษาอังกฤษ ชุด Free Time เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ผลการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดย นวรัตน มัสเยาะ (2542) ผลการใชหนังสือสง
เสริมการอานภาษาองักฤษ ชดุทองถิน่ของเรา สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนฤทธยิะวรรณ
าลัย กรงุเทพมหานคร โดย ศศธิร พลูทอง (2546) ผลสัมฤทธิท์างการอานจบัใจความสาํคัญสาํหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี CIRC โดย นพมณี ขันติแกว (2547) ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและ
การเขียนโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดย สตีลส (Steals, 1990) ผลสัมฤทธ์ิและทัศนคติ
ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค Team-Achievement Divisions โดย 
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ออแลนโด (Orlando, 1992) และ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอการใชการตนูประกอบการสอนของ
ครูระดับมัธยมศึกษา โดย คินเดอร (Kinder, 2000)

จิรพรรณ เกลาเกลี้ยง (2556, หนา 33 – 37) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัย
ที่เกี่ยวของไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดย เจตน
สดุา ทศานนท (2549) การศกึษาการมีสวนรวมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ที่เปนผูแทนศิษยเกาและผูแทนผูปกครองในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ โดย ณัฐวุฒิ 
สิทธิเวช (2550) และ การมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมณีวัฒนา เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดย สุทธิมาลย ใยมณี (2551)

ฉบับนี้จะขอจบบทความเพียงเทานี้ ฉบับหนาจะเขียนเปนตอนที่ 4 ในหัวขอ “การเขียนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย” ถามีขอสงสัยโปรดสอบถามไดท่ี dranek101@gmail.com หรือ โทร 086 642 2038 
สวัสดี
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เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยอยางไรจึงจะถูก
(เขียนงานวิจัยใหเปนกันเถอะ 4)

ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย 
Asst.Prof.Dr.Anek Silpanilaman 

การเขยีนกรอบแนวคดิการวจิยัเปนปญหาหนึง่ของนกัวจิยั ท่ียงัไมเกดิความคดิรวบยอดในงานวจิยั
ที่ตนทํา ดังน้ันการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยจึงยังไมสมบูรณ ทําใหมองไมเห็นความคิดรวบยอดในการทํา
วิจัยในคร้ังน้ัน ผูเขียนจึงเห็นวาถาทําความเห็นใหตรงกันตามหลักวิชาในเร่ืองน้ีจะทําใหการเขียนกรอบ
แนวคิดการวิจัยเปนไปอยางถูกตอง

ความหมาย กรอบแนวคิดการวิจัย คอื ชดุความคิดหรือหลักการ (ความคิดรวบยอดหลายประเด็น) 
ของผูวิจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกันในเรื่องที่จะวิจัย ทําใหมองเห็นภาพรวมของการทําวิจัยในครั้งนั้น

รปูแบบการเขียน สามารถเขียนเปนความเรียงหรือแผนภูม ิหรอืแผนท่ีความคิด (mind map) ก็ได 
ที่มา กรอบแนวคิดการวิจัย เกิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ทําใหผูวิจัยมอง

เห็นปจจัยอิทธิพลความสัมพันธที่เกี่ยวของและผลลัพธของการวิจัยที่อาจเปนไปได ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัยบางครั้งจะมาจากการคาดคะเน และพัฒนาขึ้นมาจากขอมูลที่เก็บมาได จนครบจะได
ผลของการวิจัย กรอบแนวคิดจึงจะสมบูรณ สามารถแยกเปนประเด็นที่มาไดคือ 1) มาจากแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 2) มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 3) มาจากแนวคิดและการปฏิบัติระหวางการวิจัยของผูวิจัย

ประโยชน กรอบแนวคิดการวิจัยมีประโยชนเขียนเปนขอ ๆ ไดดังนี้
1.  กรอบแนวคิดการวิจัย จะชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจบริบทของการวิจัยไดงาย
2.  จะทาํใหผวูจิยัเกดิมุมมองในการวจิยัหลายดาน ชวยใหผวูจิยัตัง้คาํถามเพือ่การสบืคนและกาํหนด

ระเบียบวิจัยที่เหมาะสม
3.  จะทาํใหผวูจิยัสามารถนาํเสนอโครงการวจิยัไดชดัเจน ทําใหผพูจิารณาโครงการมองเหน็แนวคดิ

หลักกับความสัมพันธในการทําวิจัยสูเปาหมายที่กําหนด
ชนิดและแนวการเขียน การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถจําแนกได 6 ชนิด ดังนี้
1.  เขยีนตามหลักวชิา แนวคิด หรือทฤษฎีทีผ่วูจิยันาํมาเปนรปูแบบในการวิจยั ในกรณีเชนนีผ้วูจิยั

เห็นวา การวิจยันีจ้ะใชแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงมาเปนตนแบบในการวิจยั ดงันัน้จงึนาํแนวคิดนัน้รวมกับสาระ
ของการวิจัยของตนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เขียนเปนแผนภูมิได คือ

  A
1
 + B A

2
 + B A

3
 + B
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    A = แนวคิดของนักวิชาการทีเปนที่ยอมรับ 
    B = สาระของการวิจัยของนักวิจัย
 ดังตัวอยาง เชน นักวิจัยใชการพัฒนาตามวงจรเดมม่ิง (วงจร PDCA ของเดมม่ิง) ในการวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน ก. ในการผลิต CAI ดังนั้นกรอบแนวคิดเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี้
   

 

 . .  (PLAN)
CAI

CAI   (DO)

 
 CAI   

             (CHECK) 

 . . . 
(ACTION)

                                

                            
.  

      
       
                   

    

 

สรางมาตรฐานการ
ทํางานดานวิชาการ

ของ ร.ร.ก.
(ACTION)

และการสนับสนุน
การพัฒนา

พัฒนา

   . 
 และตัวอยางงานวิจัยของพรหมสรรค หมื่นไธสง เรื่อง “การจัดการความรูของโรงเรียนในสังกัด 

ของสํานกังานเขตพ้ืนทกีารศึกษา มหาสารคามเขต 1” ป 2551 ใชกระบวนการระบบ เขยีนเปนกรอบแนวคิด
การวิจัยได ดังนี้ 

                 
                 

 

  1.  

  2.  

 7   
1.  (Knowledge Identification) 
2.  (Knowledge 
Creation and Acquisition) 
3.  (Knowledge 
Organization) 
4.  (Knowledge 
Codification and Refinement) 
5.  (Knowledge Access) 
6.  (Knowledge 
Sharing) 
7.  (Learning) 
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 2.  เขยีนตามตวัแปรทีใ่ชศกึษา การเขยีนกรอบแนวคดิการวจิยัแบบนี ้ใชในกรณทีีเ่ปนการวจิยั
เชิงทดลอง ดังเชน งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหัวหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2” 
ของนางมยุรี นะราวัง พ.ศ. 2548

  
       

 

 

       
 

  . 3  

  

                    

-   

-  

-  

-  

   2   

 

 3. เขียนแสดงเหตุและผลของปรากฏการณ กรอบแนวคิดการวิจัยแบบนี้ ใชสําหรับงานวิจัยท่ี
ตองการศกึษาหาเหตปุจจัยท่ีมผีลตอส่ิงใดสิง่หนึง่ ดงัเชนงานวิจยัเรือ่ง “การศึกษาความเครยีดในการทํางาน
ของผูบริหารในวงราชการไทย : วิเคราะหปจจัยสาเหตุและผลของความเครียด” ของผศ.ดร.บังอร โสพัส 
และ น.ส.อัจฉรา วงศวัฒนามงคล ในป 2539 ดังนี้
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  A-B 

 

 

 
4.  สรุปจากการปฏบิติัจรงิ กรอบแนวคดิการวจิยัแบบนี ้สวนมากเปนการวจิยัเชงิคณุภาพแสดงให

เห็นกระบวนการท่ีใชแลผลจากการใชกระบวนการนั้น ดังงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษา : อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ของ ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย และคณะ ป พ.ศ. 
2547
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การตลาดมี
นักทองเที่ยว

5.  ใช VPAT แสดงความสัมพันธ กรอบแนวคิดการวิจัยแบบนี้ สวนมากเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่
ใชการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจ ตรวจสอบความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน หรือความรูสึกตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (V= Variable = ตัวแปร ; P = People = ประชากร ; 

        A = Area = พื้นที่ ; และ T = Time = เวลา)
 ดังงานวิจัยเรื่อง “การเรียนรูดวยตนเองนอกเวลาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ิเขต 2” ของ กุหลาบ ศรีหาพล 
ป 2550 ดังนี้ 
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6.  ใชตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แสดงความเชื่อมโยงกัน โดยปกติจะเปนงานวิจัยเก่ียวกับการ
สํารวจและตองการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปนตัวแปรอิสระ กับความคิดเห็นที่มีตอตัวแปรตามใน
ดานตาง ๆ  ดงัเชนงานวิจยัเรือ่ง “ความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา ศนูยพฒันา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลบานนิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด” ของ ดวงใจ คําสุข ป 2556 
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การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถทําได 3 แบบคือ
 1. ใชการบรรยาย โดยเขียนอธิบายวาชุดความคิดที่จะทําวิจัยมีอะไรและเช่ือมโยงกันอยางไร 

และอาจตอดวยแผนภูมิประกอบดวยก็ได
 2.  ใชแผนท่ีความคิด แผนภูม ิแผนภาพ แสดงความเช่ือมโยงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ดวยเครื่องหมายที่กําหนด เชน ลูกศร เปนตน
 3.  ใชแบบจําลอง แสดงสมการเช่ือมโยงระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มักจะเปนการ

วิจัยประเภท สรางรูปแบบตาง ๆ

ผูเขียนหวังวากรอบแนวคิดการวิจัยเหลานี้ นักวิจัยจะสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานวิจัย
ของแตละทาน หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามมาไดที่ dranek101@gmail.com หรือโทรไปท่ี 086 642 
2038 ตอนตอไปจะเปนแนวทางในการเขียนบทที่ 3 ... สวัสดี
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ความรัก : ทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ
(Love : Civilization View in Buddhist Approach)

แมชีจิณธกาญจน ธัมมะรักขิตา*
Maechee Chintakan Thammarakkhita

1.  บทนํา 
ความเปนไทยและคุณคาทางจารีตประเพณี ตลอดจนคานิยมตางๆซ่ึงเคยเปนวัฒนธรรม ท่ีนา

ภาคภูมิใจ ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชไดประทานพระวรธัมโมวาทไววา “ไทยเจริญ
ตลอดมาดวยจารีตประเพณีความประพฤติปฏิบัติแบบของไทยน้ีแหละท่ีเปนวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยทํา
ไทยใหเจริญ ใหเปนทีป่รากฏแกโลกอยางมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีวฒันธรรมของไทยแมในทกุวนันี ้ท่ีโลกเจรญิไกล
กวาเคยมามากมายก็ยงัเปนทีย่อมรับทัว่โลกวาประณีต งดงามโดยท่ีเปนทีย่อมรับรทูัว่กนัวารากฐานท่ีแทจรงิ
ของวัฒนธรรมไทย เกิดแตพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐสุดไมมีเสมอเหมือน ท่ีกลาววาพระพุทธศาสนาเปน
รากฐานทีแ่ทจรงิของวฒันธรรมไทยกเ็พราะพระพทุธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาตไิทยมาแตไหน แตไร คน
ไทยนบัถอืพระพทุธศาสนามาแตไหนแตไร นบัถอืดวยจติใจ ดวยจรงิใจ สมเดจ็พระบรมศาสนาสมัมาสมัพทุธ
เจาทรงสอนไวอยางไร คนไทยในอดีตกาลนานไกลนอบนอมยอมรับปฏิบัติอยางทุมเทชีวิตจิตใจ คุณสมบัติ
นั้น อันเกิดแตที่สมเด็จพระบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแจกแจงแสดงใหเห็นคุณ จึงสืบทอดมาเปน
คุณสมบัติของลูกหลานไทยในทุกวันน้ี มีความกตัญ ูกตเวทีเปนสําคัญ พรอมดวยทาน ดวยศีล ดวยเมตตา 
กรุณา อันลวนเปนความงดงามความเจริญของไทยท้ังนั้น เปนวัฒนธรรมของไทยอยางแทจริงอันเกิดแต
พระพุทธศาสนาเปนสําคัญ”

สังคมไทยปจจุบันอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีความ
ทันสมัยดานตางๆ การกระจายขาวสารขอมูลรวมทั้งการเรียนรูสะดวกงายและรวดเร็วในหลายรูปแบบ 
มีการติดตอสื่อสารที่สามารถทําไดงายเพียงแคปลายนิ้ว ทําใหติดตอสื่อสารกันไดทุกท่ี ทุกเวลา โดยเฉพาะ
การส่ือสารผานอินเทอรเน็ตที่กระจายขอมูลขาวสารไปยังผูคนท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว เปนชองทางท่ีมี
ศักยภาพในการสื่อสาร เชื่อมโยงในการสรางการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ วิถีชีวิตโดยรวมจึงตองผูกพัน
อยกัูบความเจรญิดานวตัถ ุทาํใหพฤตกิรรมของคนเปลีย่นไป สงัคมไทย จึงมผูีคนประสบกบัอปุสรรคปญหาชวีติ
ทีท่าทายตอการแกปญหาอยางฉับพลัน และคานยิมของคนสวนใหญมกัจะตีคาทางวัตถุสงูกวาคุณธรรม เห็น
คุณคาของวัตถุวาเปนสิ่งจําเปนจนขาดจิตสํานึกเปนเหตุให ความเจริญทางดานจิตใจของคนเรากลับเส่ือม
ถอยลง ไมมีความละอายและเกรงกลัว ตอบาป ขาดภูมิคุมกันทางอารมณ พยายามกระทําสิ่งตางๆเพื่อให
ไดมาตอบสนองความสําราญ ทางกายท่ีลงทุนดวยความรุมรอนทางใจเสมอ สงผลกระทบตออิทธิพลของ
สภาพความเปนอยูแบบหาความสงบสุขที่แทจริงมิได โดยเฉพาะในเร่ืองความรักในแงมุมที่หลากหลาย

*อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ.
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ในสังคมโลกออนไลน ที่ไดรับความนิยมบนโลกไซเบอรเปนอยางมาก ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
กลายเปนชนวนทําใหเกิดปญหาชีวิตรักออนไลน ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรมตางๆ เปนตน 

 ปญหาท่ีเกิดจากภาวะขาดความรัก คือความไมเขาใจซ่ึงกันและกันทวีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น 
จะพบไดจากขาวทีป่รากฏในส่ือตางๆ เชน ขาวการฆาตวัตาย จากเหตุปจจยัตางๆ มมีากข้ึน ลวนแลวแตสบื
เนือ่งมากจากความรักทัง้สิน้ กระบวนการพัฒนาความรักของมนุษย ตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 
จงึเปนทางเลือกเพือ่ลดปญหาศลีธรรมเส่ือม ปญหาขอนีจุ้ดสาํคญัอยท่ีูตวัของแตละบุคคล เพราะตวัเองของ
แตละคนมกัจะวางเฉยตอศีลธรรมในการครองรกั ครองเรอืน จงึทาํใหปญหาเกีย่วกบัการกระทาํผดิทางเพศ 
เชน การผิดประเวณี การทําลามกอนาจาร การพรากผูเยาว การขมขืนแลวฆา การคาประเวณีขามชาติ 
พอขมขืนลูก ครูอาจารยขมขืนลูกศิษย รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศ อีกทั้งการทะเลาะวิวาท ประทุษราย
รางกายชีวิตของกันและกัน เชน การทรมาน การฆากันตายในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 

 ดงันัน้ การดาํรงชวีติของมนุษย ในทุกบริบทของความรัก จงึมบีทบาทท่ีสาํคัญในชีวติ เปนอยางมาก 
เพราะคาํวา “ความรกั” เปนคําทีย่ากเกนิกวาทีเ่ราจะใหคาํนยิามได อกีทัง้อานภุาพของความรกั ยงัสามารถ
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและเปนพลังใหเกิดทั้งแงลบและแงบวกภายในจิตใจ จึงควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เขาถึงทรรศนะคุณคาที่แทจริงของความรักเพื่อความสันติสุขในชีวิต 

2.  ความรัก
ความรัก จดัวาเปนนามธรรมจับตองไมได แตมนษุยสามารถรับรถูงึความรักไดโดยออกมาในรูปของ

ความคิด ความพอใจ ความซาบซึ้งใจ ฯลฯ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏที่มาของเสนหะคือ บอเกิดของ
ความรักแบบเสนหะ เปนความรักที่เปนฝายกิเลสเครื่องเศราหมองแหงจิตใจจัดอยูในกิเลสกลุม “โลภะ”
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ที.ปา. (ไทย) 11/26) ที่มาจาก “ตัณหา 3 “อันไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ไดแก

 1.  กามตัณหา ความทะยานอยากในภพ หมายถึงความทะยานอยากในกาม ความอยากไดใน
กามคุณเพื่อสนองความตองการทางประสาททั้งหา

 2.  ภวตัณหา ความทะยานอยากในรูปภพ หมายถึงความอยากในภาวะของตัวตนที่จะ
ไดจะเปนอยางใดอยางหน่ึง อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป ความใครอยากที่ประกอบไปดวยภวทิฏฐิ หรือ
สัสสตทิฏฐิ 

 3.  วิภวตัณหา ความทะยานอยากในอรูปภพ หมายถึง ความอยากในความพรากพนไปแหง
ตัวตนจากความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทําลาย อยากใหดับสูญความใครอยาก 
อันประกอบไปดวยวิภวทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ 

2.1  ความหมายของความรัก
   ความหมายของความรักไดจากคําเหลานี้คือ 
   2.1.1  เสนหา (สเินหะ) เปนความรกัท่ีเกดิจากตณัหา เปนการสนองความตองการของตนเอง 

และแยกไดเปนทิฏฐิเสนหา คือความรักที่เกิดจากการเห็นผิด 
   2.1.2  เปมะ หมายถงึ เปนความรกัแบบอกศุลทีเ่ปนความรกัท่ีเปนกลางๆ เรยีกอกีอยางหนึง่

วา “เคหะสิตเปมะ” เปนความรักที่เปนความพอใจเก่ียวเนื่องกัน เชน พี่รักนอง 
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   2.1.3 เมตตา เปนความปรารถนาดีอนุเคราะห เอื้อเฟอ เผ่ือแผ ความไมปองรายกันและกัน 
   2.1.4.  เมตตาอัปปมัญญา เปนความรักที่ไมมีขอบเขตและไมมีประมาณ ไมจํากัด มีจิตแผไป

ทั้งมนุษยและสัตว ความสําคัญของความรักมีทั้งในแงความกตัญ ู กตเวที ความเปนกัลยาณมิตร การรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2  คุณและโทษของความรักแบบสิเนหะ
   2.2.1 คุณของความรักแบบสิเนหะ
     ความรักแบบนี้เปนความรักท่ีมุงเสพเสวยความสุขโสมนัสจากกามคุณเรียกวา 

“กามสุข” เปนความสุขขั้นหยาบ หรือขั้นต่ําของมนุษยเรียกวา “อัสสาทะ” (ความหวานชื่น) เปนความ
สุขสบายทางรางกาย (สุขเวทนา) และความสุขใจ ช่ืนใจ ฉํ่าใจ สบายใจ (โสมนัสเวทนา) เทานั้น (ม.มู. (ไทย) 
12/178/178-179.)

   2.2.2  โทษของความรักแบบสิเนหะ
     พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสถึงโทษของความรักแบบสิเนหะวา มีความทุกข

เจือปนเปนทาง ออกของผูตองการพัฒนาตนเองไปสูความรักท่ีสูงข้ึนดังพุทธวจนะท่ีวา “กามท้ังหลายมี 
ความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมากมีโทษยิ่งใหญ (ม.มู. (ไทย) 12/177/177.)

     สรุปความวาแงมุมของ “ความรัก” นั้นมีปมท่ีเปนสารัตถะทําใหมนุษยไดคิดอยู 
2 แงมุมคือในแงมุมที่เปน “คุณ” และแงมุมที่เปน “โทษ”

3.  ทรรศนะของความรักเชิงพุทธ
ความรักในทางพระพุทธศาสนาสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
1.  ความรกัตนเอง เปนความรกัแบบสเินหะ ทีเ่จือดวยตณัหา อนัประกอบไปดวยคณุ คอื เปนความ

สุขขั้นตํ่าของมนุษย (อัสสาทะ) เปนความสุขสบายทางรางกาย (สุขเวทนา) เปนความสุขช่ืนฉํ่าใจ สบายใจ 
(โสมนัสเวทนา) สวนโทษคือเปนความสุขที่เจือดวยความทุกข และกอใหเกิดอคติได 

2.  ความรักผูอื่น จัดเปนความรักแบบเปมะ เกิดจากเหตุปจจัย 2 ประการคือดวยการอยูรวมกัน
ในชาติปางกอนและดวยการเกื้อกูลกันในชาติปจจุบัน สามารถแบงไดเปน 3 อยางคือ 

  2.1  ความรักระหวางพอแมและลูก 
  2.2  ความรักระหวางสามีภรรยา 
  2.3  ความรักระหวางเพ่ือน 
3. ความรักแบบเมตตา เปนความรักท่ีอยากใหผูอื่นมีความสุข และสามารถพัฒนาความรักแบบ

เมตตาใหเปนความรักแบบเมตตาอัปปมัญญา คือความรักท่ีแผไปสูมนุษยและสัตว ท้ังหลายดวย
ความสมํ่าเสมอกันโดยไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต

  สรุปความวา ในทรรศนะบริบทของความรักในแงมุมตางๆ เชนเรื่องภรรยารักสามี และบุตร 
การมีเมตตาตอมนุษยและสัตว การมีความกตเวที ฯลฯ เปนการส่ือความหมายเพ่ือใหทานเขาถึงความหลาก
หลายของความรักในชีวิตและนําไปปรับใช กับชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งในแงของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมที่
ดีงาม นอกจากนั้น ทําใหมีวิสัยทัศน และทรรศนะคติในทางที่เปนกุศลกวางข้ึน
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4.  หลักธรรมเกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนา
สําหรับหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนามีอยู 3 ระดับ คือ
4.1  หลกัธรรมทีใ่ชกบัความรกัตนเอง เปนหลกัธรรมทีใ่ชกบับุคคลและเหมาะกบัการงาน ทัว่ๆ ไป

เพือ่เปนประโยชนแกบคุคลนัน้ๆ ยงัความเจริญมาใหในปจจบัุน ไดแก ศลี 5 และเบญจธรรม ซึง่เครือ่งสะทอน
ถึงความมั่นคงในกาย วาจา และใจ สามารถพัฒนาตนเองได

  ศีลขอที่ 1 เปนการไมทําลายชีวิตใดๆ ทางตรงและทางออม ทางตรงคือกระทําดวยตนเอง
ทางออมคอืการจางวาน หรือการสนบัสนุนผอูืน่กระทาํ รวมถงึการมสีวนรวมในรปูแบบตางๆ ในการทําลาย
ชีวิต ซึ่งมาจากรากฐานความรุนแรงในจิตใจ

  ศลีขอที ่2 การไมครอบครองทรัพยสนิผอูืน่โดยไมไดรบัอนุญาต หมายถึง การขโมย การลักลอบ 
การหลอกลวง การกดขี่ และการขูดรีด จึงถือเปนการพัฒนาตนเองทางกาย ใหขยันในการประกอบอาชีพ
สุจริต โดยมิใชมุงเนนผลกําไรเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาทางจิตควบคูกันไปดวย

   ศลีขอที ่3 เปนพฤตกิรรมสวนบคุคล ท่ีเรยีกวา “สาํรวมในกาม” คอืการไมลวงละเมดิทางเพศ 
ซึ่งหมายถึงการไมมีเพศสัมพันธกับผูที่มีเจาของ การไมลวงละเมิดทางเพศครอบคลุมถึงการไมใช 
เพศสัมพันธเปนเครื่องมือในการกระทําธุรกิจ

   ศีลขอที่ 4 เปนการยึดถือ “สัจจะ” คือไมพูดโกหก พูดไมจริง การใชกาย ใชของท่ีเนื่องดวย
กาย ใชวาจา กระทํากิรยิาหลอกลวงผอูืน่ ควรมี “สจัจะ” จงึเปนการพฒันาตนเอง โดยรูเทาทันในหลกัประกนั
ดานสวัสดิภาพของการรับขอมูลขาวสารที่เปนจริง หรือการไมตองมารับขอมูลอันเปนเท็จ อันมีผลตอความ
มั่นคงทางความคิด

  ศีลขอที่ 5 การไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทําใหมี “สติ”เพราะไมไดเสพสิ่งเสพติด สิ่งตางๆ
ทีจ่ะกอใหเกดิผลเสียแกรางกายและจิตใจ สงผลกระทบตอสติสมัปชัญญะของผูเสพนําไปสูการขาดจิตสํานกึ
ที่ดี

  สรุปวา การใชศีล 5 ในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองดังนี้
   1.  ศีลขอที่ 1 นํา “ความรัก” (เมตตา) ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางใจ 

(ใจสุจริต) เพราะเมื่อเรามีความรักใหกับบุคคลอื่นยอมทําใหจิตใจเบิกบาน โดยเจตนาวาจะไม ฆาและไมทํา
ลายสุขภาพตนเอง นอกจากพัฒนาทางกายแลวยังตองพัฒนาทางจิตควบคูกันไปอีกดวย

  2.  ศีลขอที่ 2 นํา “สัมมาชีพ” ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) โดยมุงเนนกําไรจากการประกอบอาชีพสุจริตเพียงอยางเดียว แตยังตองมีการพัฒนาจิตใจ
ควบคูไปดวย โดยการมุงเนนการไมทําลายแหลงธรรมชาติอันเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สงผลมายังสังคมสวนรวม

  3.  ศีลขอที่ 3 ยึดหลัก “กามสังวร” ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) ที่สงผลมายังการกระทํา ไมแยงชิงคูครอง (บุรุษหรือสตรีที่ไมควรละเมิด) รวมไปถึงการคา
ประเวณี หรือมีสวนรวมในการจัดหาการใหบริการทางเพศทั้งทางตรง และทางออม

  4.  ศีลขอที่ 4 ยึดเอาความ ”สัจจะ” ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) ที่สงผลมายังการกระทํา โดยระลึกในการมีเจตนาไมโกหก การใชกาย ใชของท่ีเนื่องดวยกาย 
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ใชวาจา กระทํากิริยาหลอกลวงผูอื่น และยังครอบคลุมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ ที่เกินจริงใน
สื่อ เชน ทีวี นิตยสาร วิทยุ โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

  5.  โดยยึดเอาหลัก “สติ” ในฐานะเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองทางกาย (กายสุจริต) 
ทีส่งผลมายงัการกระทาํ โดยระลกึในเจตนาไมดืม่สรุา เครือ่งดองของเมาและสิง่เสพตดิทุกชนดิอนัไดแก สรุา 
เบียร กัญชา เฮโรอีน โคเคน ยาไอส ยาอี ยาบา ฯลฯ

4.2 หลักธรรมที่ใชกับความรักผูอื่น เปนหลักธรรมท่ีเหมาะกับความสัมพันธระหวางบุคคล เชน 
มารดาบิดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยาหรือคูรัก เพื่อนกับเพ่ือน ครูอาจารยกับศิษย ไดแก ทิศ 6 

  สรุป หนาที่ของมนุษยที่พึงปฏิบัติตอมนุษยไดเปน 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งทําหนาที่อนุเคราะห 
อีกฝายหนึ่งที่ไดรับการอนุเคราะหซึ่งมีหนาที่บํารุงแกฝายที่ทําการอนุเคราะหตน ตามหนาท่ีของสถานภาพ
น้ัน ๆ โดยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงหลักการของบทบาทในสถานภาพตางๆ ไวใหเปนแนวทาง
สําหรับนําไปปฏิบัติใหเหมาะกับคน สถานะภาพ เวลา กิจของมนุษยเกิดขึ้นในการอยู รวมกัน มีความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

  ทีป่รากฏในสงิคาลกสตูร (ท.ีปา. (ไทย) 11/242/144.) พระสมัมาสมัพทุธเจา ทรงกาํหนดหนา
ที่ของคูสถานภาพ มี 2 ประการคือ การอนุเคราะหและบํารุง โดยแยกเปน

บิดา มารดา ➭ อนุเคราะห บุตร บุตร ➭ บํารุง บิดา มารดา
ครู อาจารย ➭ อนุเคราะห ศิษย ศิษย ➭ บํารุง ครู อาจารย
ภรรยา ➭ อนุเคราะห สามี สามี ➭ บํารุง ภรรยา
มิตร ➭ อนุเคราะห มิตร มิตร ➭ บํารุง มิตร
ลูกนอง ➭ อนุเคราะห นาย นาย ➭ บํารุง ลูกนอง
สมณะ พราหมณ ➭ อนุเคราะห คฤหัสถ คฤหัสถ ➭ บํารุง สมณะ พราหมณ

4.3 หลักธรรมที่ใชกับความรักแบบเมตตา สามารถพัฒนาเมตตา ใหเปนเมตตาอัปปมัญญา 
เปนหลักธรรมท่ีเปนอัปปมัญญา 4 คือ ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐและปฏิบัติตอสรรพสัตวทั้งหลาย
โดยชอบไมมีขอบเขต ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เรียกวา พรหมวิหารธรรม 4 ประการ

  หลักพรหมวิหาร มีความหมายวา ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, 
ธรรมประจําใจของผูมีคุณความดียิ่งใหญ มี 4 อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

   1.  เมตตา คือ ความรักใคร ความปรารถนาจะใหเขาเปนสุข 
   2.  กรุณา คือ ความสงสารในสัตวที่ตกยากมีทุกข, ความสงสารคิดชวยใหพนทุกข, ความหว่ันใจ

เมื่อเห็นผูอื่นมีทุกขคิดหาทางชวยเหลือคิดปลดเปลื้องทุกขของเขา 
   3.  มุทิตา คือ ความยินดีในเม่ือสัตวมีสุข, ความพลอยยินดีเม่ือผูอื่นไดดี, เห็นผูอื่นไดดีมีสุข 

ก็แชมชื่นเบิกบานใจดวย เห็นเขาประสบความสําเร็จเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจพรอมที่
จะสงเสริมสนับสนุนไมกีดกันริษยา 
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  4.  อุเบกขา คือ ความเปนกลางตอทุกขสุขของสัตว, ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียง
ดวยความชอบหรือชัง, ความวางใจเฉยได ไมยินดียินราย, วางเฉยเม่ือแกไขอยางใดอยางหนึ่งไมไดก็เฉย 
หรือถาแกไขไดก็แกไป แกไขไมไดก็เฉยเสีย อุเบกขา ไมสมนํ้าหนา ไมอิจฉาริษยาอยางหนึ่งอยางใดเลย

 สรุปความวา หลักปฏิบัติที่เหมาะสมคือ 1)ศีล 5 มนุษยควรใชเปนหลักประพฤติปฏิบัติ 
และควรเปนหลกัประพฤติปฏิบตัทิีส่งัคมยอมรับเพือ่ความเปนระเบยีบของสังคม ไมเบยีดเบยีนกัน ชวยเหลอื
เก้ือกลูกนั มวีนิยั ไมทาํรายกันและกันดวยกาย วาจา และใจ ไมวาตอหนาหรือลับหลัง เหลาน้ี ยอมอยูรวมกัน
อยางมคีวามสุข นอกจากนีย้งัเปนหลกัธรรมขัน้พ้ืนฐานทีท่าํใหตนเองไมไปในทางทีเ่สือ่ม พรอมกบัช้ีหนทาง
แหงความเจริญ มองเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางถูกตองตามความเปน จริง 2)ทิศ 6 เปนหลักธรรมท่ีใชกับความรัก
ผอูืน่ซึง่เปนความสัมพนัธระหวางบุคคลตางๆ เชน มารดาบิดา และบุตร สามีภรรยา เพือ่น เพือ่เราจะไดทราบ
วาเราควรวางทาทีอยางไร และเราควรประพฤติอยางไรใหเหมาะสม 3)พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมท่ี
ใชพัฒนา “เมตตา” เปน “เมตตาอัปปมัญญา” เพราะไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ แผไปท่ัวในสรรพสัตว

5.  อารยธรรมสากล 
ความหมายของอารยธรรมสากล คือหลักเกณฑที่สังคมมนุษยกําหนดข้ึนและยอมรับรวมกัน 

เปนหลักของความถูกตองดีงาม เปนหลักความเจริญของสังคม เปนหลักวิถีชีวิตของมนุษย ท่ีเปนไปตาม
กระแสของสังคมมนุษย รวมถึงวัฒนธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมสากล

5.1  คําวา อารยะ
  คําวา อารยธรรมสากล แยกศัพทออกเปน 3 คํา คือ อารยะ + ธรรม + สากล เพื่อใหเขาใจ

ความหมายที่ชัดเจน แยกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง
เปลีย่นแปลงตนดวยตนเองใหดขีึน้กวาเดมิ เหมาะสมกวาเดมิ ทาํใหสามารถดาํเนนิกิจกรรม แสดงพฤตกิรรม 
เพื่อสนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว

  คําวา อารยะ หมายถึง คนเจริญ, คนมีอารยธรรม ; พวกชนชาติอริยกะ (ตรงกับภาษาบาลีวา 
อริยะ แตในภาษาไทยใชในความหมายตางกัน) ไดแก ผูประเสริฐ ผูที่เจริญ ดวยเหตุ ดวยผล ดวยธรรม
(พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 350.)

  ดงันัน้ คาํวา อารยะ หมายถงึ ความเจรญิ ท้ังความเจรญิสวนตวัและสงัคม ท่ีตัง้อยบูนพืน้ฐาน
ของศีลธรรม กฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ หรือชื่อเผาพันธุของคนขาว ตลอดถึงผูบรรลุคุณวิเศษ
มีโสดาบัน เปนตน 

5.2  คําวา ธรรม 
  คาํวา ธรรม หมายถึง คณุความดี เชน เปนคนมธีรรมะ เปนคนมศีลีมธีรรม คาํสัง่สอนในศาสนา 

เชน แสดงธรรม ฟงธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา หลักประพฤตปิฏบิตัใินศาสนา เชน ปฏบิตัธิรรม ประพฤตธิรรม 
ความจริง เชน ไดดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม ความถูกตอง เชน ความเปนธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ 
เชน ธรรมะแหงหมูคณะ กฎหมาย เชน ธรรมะระหวางประเทศ สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ เชน เครื่องไทยธรรม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 553)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

  คาํวา ธรรม หมายถงึ หนาที ่หนาท่ีคอืธรรมะหากบคุคลปฏบิตัหินาทีอ่ยางถูกตองสมบรูณแลว
น่ันแหละคือการปฏิบัติธรรม ผูที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางดีตองเปนคนที่ควบคุมตนเองได (พุทธทาส
ภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษยโลก, 2529, หนา 262.)

  ดังน้ัน ธรรม จึงหมายถึง คุณความดี หนาที่ หลักการ ขอปฏิบัติในคําสั่งสอนของศาสนา
ความถูกตองยุติธรรม ที่เปนเคร่ืองมือทําใหมนุษยกาวไปสูภาวะท่ีสมบูรณ คือสามารถแยกดี-ชั่วถูก-ผิด 
สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา ควบคุมการกระทํา การดําเนินชีวิตและควบคุมจิตใจของคนใหมี
ความรูสึกนึกคิดแตในทางท่ีดี มีเหตุผล เปนตน

5.3  คําวา อารยธรรม 
  อารยธรรม หมายถึง ความสงบสุขของสังคมท่ีตั้งอยูบนรากฐานแหงศีลธรรม และกฎหมาย 

ความเจริญเนื่องดวยองคการของสังคม เชน การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรม 
ความเจริญดวยขนบธรรมเนียมอันดี (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 
1367)

  อารยธรรม มาจากคําวา อารยะ สมาสกับคําวา ธรรม เปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนใชในวงวิชาการ
ไทย เพื่อใหตรงกับภาษาอังกฤษวา Civilization คําวา อารยะ เปนคําสันสกฤต แปลวา เจริญงอกงามข้ึน 
ตรงกันขามกับคําวา อนารย ที่แปลวา ไมเจริญ ปาเถ่ือน ลาหลัง ดังนั้น คําวา อารยธรรม จึงแปลวา 
ความเจริญงอกงามขึ้นของมนุษยชาติ ซึ่งเปนความสําเร็จของมนุษยชาติในดานตาง ๆ ท้ังที่เปนวัตถุธรรม
และนามธรรม (คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, อารยธรรมตะวันตก ภาคที่ 1, 2548, หนา1)

  สรุปวา อารยธรรม จากที่กลาวมา มีความหมายใน 2 มิติ คือ 1) มิตินามธรรม เชน มีระเบียบ 
มีความปลอดภัย พนความปาเถ่ือน มีความสลับซับซอนทางสังคมและวัฒนธรรมมากข้ึน มีรูปแบบ
การปกครองทางสังคม และ 2) มิติรูปธรรม เชน สังคมมีความเจริญ มีความกาวหนาทางอักษรศาสตร 
มีลักษณะเปนของตนเอง มีการจัดการองคกรของมนุษย เมือง สถาบันตาง ๆ มีระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนา
อยางเพียงพอ มนุษยประสบความสําเร็จใน ศิลปวิทยาตาง ๆ 

  ดงันัน้ อารยธรรม หมายถึง ความเจรญิหรอืความดงีามในแงตาง ๆ  ของสงัคม โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมตาง ๆ สวนลักษณะความไมเจริญหรือไมพัฒนาทางวัฒนธรรม จะเรียกในทางกลับกันวา 
อนารยธรรม แปลวา ไมมีอารยธรรม คือไมมีความเจริญอันเนื่องดวยระบบคุณธรรม ศีลธรรมและกฎหมาย 
ที่พัฒนาใหสูงสุด

6.  อารยธรรมสากลตามหลักคําสอนในศาสนา 
หลักการอารยธรรมสากล มคีวามสอดคลองสมัพนัธกนั เปนเหตุเปนผลของกันและกัน มจีดุประสงค

อนัเดียวกนัคอื สนัตสิขุ สนัตภิาพของชีวติและสังคมโดยรวม ดงัคาํกลาวท่ีวา “อารยธรรมสากล คอื สนัตภิาพ
โลก” เชนเดยีวกบัหลกัธรรมคําสอนของศาสนาตางๆสามารถนอมนาํมาประพฤติปฏบัิตไิดทกุชาติ ทุกภาษา 
ทุกชนช้ันของสังคม หากประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกน้ีไดอยางมีความสุข 
โลกเกิดความสงบ ไมเบียดเบียน ไมทํารายซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดสงคราม อันจะสงผลเสียหายตอมวล
มนษุยชาต ิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม จะเหน็วา ศาสนาทกุศาสนายอมอบุตัข้ึินมาเพือ่เจตนารมณ 
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และอุดมคติที่ตรงกัน คือ เพื่อแกปญหา (ทุกข-สุข) ของชีวิตและเพ่ือการดํารงชีวิตรวมกันดวยดีในสังคม
มนุษย พิจารณาความสอดคลองกันของคําสอนทั้ง 4 ศาสนาที่จะกลาวตอไป ดังแผนภูมิแสดงนี้
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6.1  อารยธรรมในคําสอนสากล 
   6.1.1 สอนเร่ืองความสุขสูงสุดในชีวิตไวทํานองเดียวกัน คือ ความหลุดพนทุกขจากชีวิตใน

ปจจุบันไปสูชีวิตที่เปนอมตะ ไมตองเวียนวายตายเกิดอีก ซึ่งศาสนาพราหมณ-ฮินดู เรียกวา โมกษะ ศาสนา
พุทธเรียกวา นิพพาน ศาสนาคริสตและอิสลามเรียกวา ชีวิตนิรันดร

   6.1.2 สอนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิดความสงบสุข ความดีงามและความเจริญแก ปจเจกชน
และสังคมดวยการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ ที่จะตองนําไปประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกันเชน

     - หลักแหงการไมเบียดเบียน ทุกศาสนาสอนใหเวนการฆา การลักขโมย และการ
ประพฤติผิดในกาม

     -  หลกัสงัคมสงเคราะห ทัง้ 4 ศาสนา เนนคณุคาของการบรจิาคทาน การเสยีสละและ
การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสวนรวม ตลอดจนความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

     -  หลักการพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษย เชน ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตย 
ความยุติธรรม ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบตอหนาที่และการศึกษาหาความรู 

   6.1.3 สอนหลักปฏิบัติ (พิธีกรรมตางๆ) เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตดวยการฝกสมาธิ 
เวนทาํความช่ัว ทําแตความด ีและการชาํระจิตใจใหบรสิทุธิค์ณุลักษณะในคาํสอนของศาสนาพราหมณ-ฮนิดู 
พทุธ ครสิต และอสิลาม นอกจากจะสอดคลองกนัในหลกัการสาํคญัๆ ดงักลาวแลว ยงัมลีกัษณะเปนคาํสอน
ที่สอดคลองกันกับหลัก “จริยธรรมสากล” (Summum Bonum) อันเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของมนุษย
ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกสังคมอีกดวย คือ 
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 1.  เพื่อความสุขของชีวิต (ทั้งปจจุบันและอนาคต) 
 2.  เพื่อความเต็ม (ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ) 
 3.  เพื่อหนาท่ีบริสุทธิ์ (หนาที่เพื่อหนาที่) 
 4.  เพื่อความรักสากล (รักเพื่อนมนุษยและส่ิงมีชีวิตทั้งปวง)

7.  อารยธรรมแนวพุทธ 
พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมคําสอนที่เปนสากล 3 ระดับ คือ 1) หลักการสากล 2) วิธีการสากล 

และ 3) เปาหมายสากล มีดังนี้
7.1  หลักการสากล คือ คําสอนที่เปนไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
   7.1.1 หลักความเปนกฎธรรมชาติ ไดแก ความจริงนั้นเปนกฎธรรมชาติ เปนสิ่งที่มีอยูตาม

ธรรมดาของมัน พระพุทธเจามีฐานะเปนผูคนพบ หมายความวา กฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยูเองโดย
ธรรมดา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธรรมชาติก็เปนธรรมชาติอยูอยางนั้นไมมีใครฝนกฎ
ของธรรมชาติไปได ซึ่งหลักการนี้ถือวาเปนสากล เชน หลักไตรลักษณ

    หลักไตรลักษณ (The Three Characteristics) เรียกอีกอยางหนึ่งวา สามัญลักษณะ 
แปลวา ลักษณะที่ทั่วไปหรือเสมอเหมือนกันแกสิ่งท้ังปวงประกอบดวย

     1)  อนิจจตา (Impermanence) ไดแก ความเปนของไมเท่ียง ความไมคงที่ ความไม
ยั่งยืน ภาวะที่เกิดข้ึนแลวเสื่อมและสลายไป 

     2)  ทุกขตา (State of suffering) ไดแก ความเปนทุกข ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดวยการเกิด
ขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดันฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้น
เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพน้ันไมได ภาวะท่ีไมสมบูรณ มีความบกพรองอยูในตัวไมใหความพึง
พอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เชน อยากไดสิ่งของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตไมไดตามที่ตองการก็เกิดความทุกข เปนตน

     3)  อนัตตตา (Soullessness or State of being non-self) ไดแก ความเปนของไมใช
ตัวตน ความไมมีตัวตนที่แทจริงของมันเอง ความไมเปนตัวของตัวเอง แตเปนไปตามเหตุปจจัย เชน คนเรา
เมื่อเกิดมาตองแก ตองเจ็บ และตองตาย เราไมสามารถจะบังคับไมใหเกิดข้ึนตามความตองการของเราได 
เพราะมีเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความแกความเจ็บและความตายเปนตน (สํ.สฬ.18/1/1.)

    ผูที่มองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุข (สุขท่ีไมตองอาศัยเครื่องลอ
ดวยวัตถุสิ่งของหรือกามคุณ) เปนหลักประกัน แมจะยังเสพกามสุขก็ไมมืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือ
ถลาํลกึจนเกดิโทษรนุแรง โดยเฉพาะจะไมเกนิเลยจนกลายเปนเหตแุหงการเบยีดเบยีนตนและผอูืน่ และแม
เมื่อความสุขนั้นผันแปรไปก็จะไมถูกความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติอยูได

    มีความกระทบกระเทือนใจแตนอย เปนผูพรอมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยาง
สมบูรณเต็มอิ่มเต็มรสและคลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเงื่อนปมหรือเปนเครื่องกีดขวางที่คอย
รบกวนอยูภายใน และยิ่งกวานั้น ทั้งที่สามารถเสวยสุขท้ังหลายไดอยางสมบูรณท่ีสุด แตก็ไมติดในความสุข
เหลานั้น ไมวาจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใด 
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   7.1.2  หลักความเปนเหตุเปนผล ไดแก ความเปนเหตุปจจัยแบบอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย 
เรียกวา “กฎปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอวา อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ. 
- เมื่อส่ิงน้ีมี สิ่งนี้จึงมี เมื่อส่ิงนี้ไมมี สิ่งน้ีก็ไมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. 
- เพราะส่ิงนี้เกิด สิ่งน้ีจึงเกิด เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งน้ีก็ดับ (สํ.นิ.16/37/79.) หมายความวา เมื่อมีผลอยางหนึ่ง 
ก็มีเหตุปจจัยกอใหเกิดผลเชนนั้น เชน เมื่อเราปลูกตนมะมวง ตนมะมวงงอกงามขึ้นมาก็เปนผล และมีเหตุ
ปจจัยที่กอใหเกิดเปนตนมะมวง เชน อาศัยดิน อาศัยนํ้า อาศัยออกซิเจน อาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะ อาศัย
ปุยเปนตน

   7.1.3  หลักศรัทธา ไดแก หลักความเชื่อท่ีนําเขาสูปญญา หมายถึง ความไมเชื่ออะไรงายๆ 
จะตองเช่ือความจริงท่ีพสิจูนได ทดลองได หลกัธรรมนีไ้ดแก “กาลามสูตร” เชนอยาเชือ่เพราะไดฟงตามกัน
มา เพราะไดเรียนตามกนัมา เพราะไดถอืปฏิบตัสิบืตอกนัมา เพราะเสียงเลาลอื เพราะอางตาํรา เพราะตรรกะ 
เพราะอนุมานเอา เพราะคิดตรองตามแนวเหตุผล เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน เพราะมีรูปลักษณะนา
เชือ่ และเพราะเหน็วาสมณะนี ้เปนครอูาจารยของเรา (อง.ฺตกิ.20/66/257.) ดงันัน้จากหลกัธรรมขอนีแ้สดง
ใหเห็นวาบุคคลทุกคนไมควรเช่ืออยางไรเหตุผล การจะเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะตองมีการพิสูจนตรวจสอบ
คิดไตรตรองดวยสติปญญา เปนตน 

   7.1.4  หลกัการแกปญหาการกระทําของมนุษย ไดแก หลกัท่ีมนษุยสามารถแกปญหาดวยการ
กระทําและดวยสติปญญาของตนเอง ไมใชหวังออนวอนจากปจจัยภายนอกหรือสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เชน 
ภูตผีปศาจ รุกขเทวดา เทพเจา ทั้งหลาย เปนตน สมดังพุทธพจนท่ีวา “มนุษยท้ังหลายถูกภัยคุกคามแลว 
พากันถึงเจาปา เจาเขา เจาภูผา ตนไมศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีพึ่งแตสิ่งเหลานั้น ไมใชสรณะอันเกษม ไมใชสรณะอัน
สงูสุด เมือ่ยดึเอาส่ิงเหลาน้ันเปนสรณะ ยอมไมสามารถหลุดพนจากความทุกขทัง้ปวงได” “แตชนเหลาใดถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ รเูขาใจอริยสจั 4 เห็นปญหา เหตุเกิดแหงปญหา ภาวะไรปญหา 
และวิธีปฏิบัติใหถึงความสิ้นปญหาจึงจะสามารถ หลุดพนจากทุกขท้ังปวงได”(ขุ.ธ.25/24/40.)

  7.1.5 ความดีที่เปนสากล ไดแก สิ่งที่ดีท่ีสุดที่มนุษยควรจะไดรับ ใหนึกถึงสิ่งท่ีเรียกวา ธรรมะ 
หรือ พระเจา นี้เปนของสากล เปนของศาสนาไหนไมได พระเจาตองเปนของทุกคน จะเปนของศาสนาไหน 
โดยเฉพาะไมได เชนเดียวกับธรรมะ ตองเปนของทุกคนในโลก จะเปนธรรมะของคริสตศาสนา หรือธรรมะ
ของพุทธบริษัทไมได ตองเปนของสากล ทุกคนจะตองรูจักสิ่งนี้ จะตองถึงสิ่งนี้ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะ
ไดรับ อยาหลงผิดคิดวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับคือ ความสุขสนุกสนาน ทางเนื้อหนัง ทางกามารมณ 
อยางน้ันไมมีสอนในลัทธิไหนในศาสนาไหน สิ่งที่ดีที่สุด ตองเปนผลของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองและดี
ที่สุด 

   7.1.6  สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยมี 4 อยางไดแก 
     1)  ความสุข (happiness) หมายถึง ความสุขท่ีถูกตอง ความสุขท่ีเปนความสุข จริง ๆ 

ในภาษาไทย มีคําที่ชวยใหเขาใจไดงายอยู 2 คํา คือ สุก ก สะกด กับ สุข ข สะกด 
     2)  ความเปนมนษุยทีส่มบรูณ (perfection) หมายถึง ความเปนมนษุยในขณะทีเ่รายงั

ไมมีความเปนมนุษยที่เต็ม เรายังไมพอใจ ยังไมหยุด ยังจะวิ่ง ยังจะกาวไปขางหนาอยูเรื่อย เราจะตองทําให
มีความเต็มเปยมของความเปนมนุษย ที่มีจิตใจสูงสุด มีความดี ความงาม ความถูกตอง ความจริง 
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ความยุติธรรม หรือความสงบสุข ในท่ีสุดซึ่งเปนความเต็มเปยมของความเปนมนุษย 
     3)  หนาที่เพื่อหนาที่ (duty for duty’s sake) หมายถึง หนาที่สําหรับประโยชนตอ

หนาที่ หรือพูดวา ทําหนาท่ีเพื่อหนาที่ ทํางานเพื่องาน นี้เปนอุดมคติอยางยิ่ง ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ไมใชทํา
หนาที่เพื่อรางวัล ไมใชเพื่อความชอบใจ ไมใชเพื่อเงิน

     4)  ความรักสากล (universal love) หมายถึง มีความรักชีวิตผูอื่น ไมเลือกหนา ไมมี
ขอบเขตจํากัด ไมมีเขา ไมมีเรา ทุกศาสนาตองการอยางนี้ 

   7.1.7  หลักธรรมและวินัยที่เปนสากล ไดแก หลักของธรรมและวินัยหรือคําสั่งและคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปนสากลสามารถนําไปปฏิบัติไดทุก ๆ คนคือ สอนใหพึ่งตนเอง ใหทําความดีดวย
การเสียสละ ใหเอาชนะใจตนเอง ใหลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหรแูจงเหน็จรงิ ใหถือความถูกตองเปนหลกั ใหกาวหนา
ในความดีเสมอ ใหรักษากาย วาจา ใจ ดวยศีล ใหจําแนกแจกแจงตามเหตุผล ใหคํานึงถึงความแตกตางของ
คน ใหเห็นเปนระดับโลกิยะ และโลกุตระ ความไมโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลูบุญคุณทาน ถือความบริสุทธิ์ 
มีความเห็นอันบริบูรณ มีปญญาดี

7.2  วิธีการที่เปนสากล 
   คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนหลักความจริงที่มีอยูแลว ที่ยึดทางสายกลางท้ังความคิดและ

การกระทํา ตามธรรมชาติที่พระองคไดทรงคนพบดวยตนเองโดยชอบ หลักคําสั่งสอนท่ีพระพุทธองคทรง
เผยแผ ตลอดระยะเวลา 45 ป เหมาะสมแกบคุคลทุกระดบัช้ัน ใครกต็ามนาํไปประพฤตปิฏบัิตยิอมไดรบัผล
ตามสมควรแกการปฏิบัติ พระพุทธศาสนามีหลักคําสั่งสอนที่เปนหลักการและมีเหตุผล เปนที่ยอมรับท่ัวไป
วาเปนกฎสากล เชน อริยมรรค 8 และอริยสัจ 4 เปนตน 

  อริยสัจ 4 มีความหมายในเชิงสากล คือ ความสมดุลของเหตุกับผล ในลักษณะตอไปนี้
  1)  ชีวิตและโลกนี้มีปญหา (ทุกข) ชีวิตท่ีเกิดมาในโลกนี้ลวนมีปญหาทั้งสิ้น ปญหาที่มนุษย

ตองเผชิญ มีทั้งปญหาที่เปนปญหาสากล เชน ปญหาการเกิด แก เจ็บ ตาย ความไมสมปรารถนา 
ความพลัดพรากจากบุคคล สัตว สิ่งของ

  2)  ปญหามีสาเหตุ มิไดเกิดขึ้นลอย ๆ (สมุทัย) ปญหาที่มนุษยเผชิญอยูดังกลาวขางตน มิใช
เกิดขึ้นลอย ๆ หรือเกิดข้ึนโดยบังเอิญ โดยไมมีเหตุปจจัย ทุกปญหาเกิดขึ้นอยางมีสาเหตุท้ังสิ้น

  3)  มนษุยสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง (นโิรธ) เนือ่งจากปญหาทุกปญหายอมมีสาเหตุการ
จะแกปญหาไดตองสืบสาวหาสาเหตุใหพบแลวแกที่สาเหตุนั้นซึ่งเรื่องนี้พระพุทธศาสนาไดสอนไววา มนุษย
มีศักยภาพหรือความสามารถเพียงพอที่จะแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยสติปญญาของมนุษยเอง

  4)  การแกปญหานั้นตองใชปญญาและความเพียร (มรรค) ในกระบวนการแกปญหานั้น 
จําเปนตองใชปญญา (ความรู) และวิริยะ (ความเพียร) อยางเก้ือหนุนกัน จึงจะสามารถแกปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปได

  มรรค 8 มีความหมายในเชิงสากล คือ ยึดความพอดี ความสมดุลของความคิดและการกระทํา 
แมในการแกปญหาใหสําเร็จผล นอกจากจะตองใชปญญาและความเพียรอยางตอเนื่องแลว จะตองปฏิบัติ
โดยยึดถือความเปนสากล 8 ประการนี้ 

  1)  สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เชน เห็นวาทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว
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  2)  สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ ไดแก คิดที่จะไมโลภอยากไดของผูอื่น คิดท่ีจะไม
พยาบาทอาฆาตผูอื่นและคิดที่จะไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน

  3)  สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ หมายถึง การพูดจาที่เวนจากลักษณะของการพูดชั่ว 4 
ประการ ไดแก การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ และการพูดเพอเจอ โดยพูดแตสิ่งที่จริงมี
ประโยชน พูดดวยเมตตา พูดวาจาไพเราะ และพูดในเวลาที่ควรพูด

  4)  สัมมากัมมันตะ คือ การทํางานชอบ หมายถึง การประพฤติหรือการทํางานอยางใดอยาง
หนึ่งโดยเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย 3 ประการ คือ การฆาสัตว การลักทรัพย และการประพฤติผิดใน
กาม

  5)  สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ เวนจากการเล้ียงชีพในทางท่ีผิด เชน การหลอกลวง
เขากิน การปลนเขา การบังคับผูอื่นใหคาประเวณี การคายาเสพติด เปนตน

  6)  สมัมาวายามะ คอื ความเพียรพยายามชอบ หมายถึง ความเพยีรพยายามทาํในส่ิงทีถ่กูตอง
ไดแก ความเพยีรพยายามระมดัระวงัตนมใิหทาํความชัว่ เพยีรพยายามละความชัว่ท่ีเกดิขึน้ในตน เพยีรพยายาม
ทําความดีใหเกิดขึ้นในตน และเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีท่ีเกิดขึ้นในตนใหอยูตลอดไป

  7)  สัมมาสติ คือความระลึกชอบ หมายถึง การต้ังสติกําหนดพิจารณาใหเห็นส่ิงท้ังหลายท่ี
ปรากฏตามสภาพความเปนจริง ไดแก การพิจารณากาย ความรูสึก จิต และธรรมใหเห็นตามสภาพที่เปน
จริง

  8)  สัมมาสมาธิ คือความตั้งจิตชอบ ไดแก การตั้งจิตแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การปฏิบัติตามหลักทั้ง 2 ประการน้ี ถือวาเปนการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมขั้นสูง เปนปจจัย

ใหผปูฏบิตัไิดบรรลถุงึความดีสงูสดุได โดยการประพฤติใหครบถวนท้ัง 8 ขอ ซ่ึงถอืวาเปนวถิทีางท่ีปฏบิตัอินั
ประเสริฐ 8 ประการอันเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคล เพ่ือใหเกิดความดีสูงสุดหรือวิถีทางปฏิบัติของพระ
อริยบุคคลคือผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึกภายใน เปนจริยธรรมขั้นสูงสุด ผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขั้นนี้ 
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมยกยองสรรเสริญ”

  ฉะนั้น มรรค 8 เรียกยอวา ปญญา ศีล สมาธิ อันเปนหลักปฏิบัติขั้นสําคัญท่ีจะนําตนเองไปสู
ความเปนสากลไดคือ ความเปนสากลทางดานสตปิญญา ดานกฎระเบียบทางสงัคม ดานความมัน่คงในจิตใจ
และดานการกระทําซึ่งไมวาใครก็ตามหากปฏิบัติตามหลักมรรค 8 ประการน้ี ยอมมีความเปนสากลเหมือน
กันไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถ

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) นักปราชญทางพระพุทธศาสนาไดใหทัศนะเกี่ยวกับความเปน
สากลไวในหนังสือชื่อ มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน ไว 3 อยางคือ

  1)  ความจรงิทีเ่ปนสากล เชนวา การทําความดเีปนเหตใุหไปสวรรค การทาํชัว่เปนเหตใุหไป
นรก แตแทนที่จะถือเปนกลางๆ อยางนี้ ก็กลับมีการจํากัดวา ตองเปนการทําดีที่ทานผูนั้นผูนี้โปรดปราน
ยอมรับจึงจะทําใหไปสวรรคได หรือแมจะทําช่ัว ถาทานผูนั้นผูนี้ยกโทษให ก็ไมตองไปนรก ใครเปนเจาของ
สวรรค ใครจะตัดสินใหไปสวรรคไดหรือไมได เปนตน

  2)  ความเปนมนุษยที่เปนสากล เชนวา การทําลายชีวิตมนุษยเปนบาปหรือเปนความไมดีไม
สมควร (ทัง้น้ัน) แตแทนทีจ่ะถอืเปนกลางๆ อยางนี ้ก็มกีารจาํกดัวา ฆามนษุยพวกนีจึ้งจะเปนบาป ฆามนษุย
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พวกน้ันอยูนอกศาสนา ไมเปนบาป แตกลับไดบุญ เปนตน
  3)  เมตตาท่ีเปนสากล คอื ใหทกุคนแผความรูสกึรักใครไมตรีตอเพ่ือนมนุษยทัว่ไป โดยไมแบง

แยกวาเปนกลมุไหนพวกใด นบัถอืลทัธศิาสนาใด แตแทนทีจ่ะตัง้ความรสูกึเปนกลางๆ อยางนี ้ก็มกีารจาํกดั
ใหมีเมตตาตอคนกลุมนี้นับถือศาสนาน้ี แลวใหเกลียดชังคนพวกโนน หรือคนนอกศาสนาของตน ถึงโลกจะ
พัฒนาแตมนุษยยังลาหลังไกลในวิถีทางแหงสันติภาพ 

     วิธีการที่เปนสากล มีความสัมพันธกับศีล 5 ตามแนวพระพุทธศาสนา เพราะมีความเปน
สากลในเชิงสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม และอารยธรรม ไมวาผูนั้นจะนับถือศาสนาใด เช้ือชาติใด ภาษาใด 
วัฒนธรรมใด มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยางใด ยอมสามารถนําหลักศีล 5 ประการน้ี ไปใชในสังคมและ
ชีวิตประจําวันได เพราะจริยธรรมสากล สามารถเขาถึง ปรมัตถธรรม คือธรรมะเพื่อความหลุดพนจากทุกข
ทั้งปวง

7.3  เปาหมายที่เปนสากล 
   เปาหมายของชีวติทีท่กุคนตองการและปรารถนามีความคลายๆกัน มเีปาหมายอยู 2 ประการ 

คือ เปาหมายชั้นโลกิยะ(โลกนี้) และเปาหมายชั้นโลกุตตระ (เหนือโลก) สําหรับเปาหมายชั้นโลกิยะนั้น ทุก
คนรูดี โดยมิตองใหศาสนามาแนะนํา สั่งสอน เพราะคนสวนใหญตองการมีความรูความสามารถ มีงานทําที่
เปนหลักฐาน ตลอดท้ังที่อยูอาศัย มีปจจัยตางๆ มาบํารุงบําเรอชีวิตอยางเพียงพอ ตองการมีชีวิตอยูอยาง
อบอนุ ตองการคูชวีติเพยีบพรอมไปดวยคณุสมบตัทิีถู่กใจ มลีกูหลานสืบสกลุทีฉ่ลาดและมีคณุธรรม เปนตน 
สวนเปาหมายสูงสุดและเปนขั้นสุดทายของชีวิตจริง ๆ เปาหมายชนิดนี้ ทุกศาสนา สอนไวอยางชัดเจนและ
มีลักษณะสําคัญๆ คลายคลึงกันคือ 1)มีลักษณะเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต เปนเปาหมายสุดทาย เปน
อุดมคติสูงสุดในชีวิตและ 2)มีลักษณะเปนความสุขอันประเสริฐ ไมมีสุขใดในโลกแหงโลกิยะน้ีจะเทียมเทา
และเปนนิรันดรอยูเหนือกาลเวลา

  ลกัษณะรวมของเปาหมายสูงสดุของชีวติ ตามทัศนะของศาสนาตางๆ ถากลาวถึงในรายละเอียด
แลวก็มีประเด็นที่แตกตาง คือ เร่ืองของสถานภาพของเปาหมาย ซึ่งเปาหมายท่ีทุกคนปรารถนาจะไดมี
2 ประการ ดังนี้ 1)เปาหมายในโลกนี้ 2)เปาหมายในโลกหนาหรือพูดอีกสํานวนวา เปาหมายทางโลก 
(ความสุข) กับเปาหมายทางธรรม (ความหลุดพน) 

   1.  เปาหมายในโลกน้ี ไดแก สิ่งที่ปรารถนาจะมีไว เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ มีความรับผิด
ชอบ มีความสุจริต มีระเบียบวินัย มีความซ่ือตรงตอหนาที่ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการควบคุมตนเอง
มีดุลพินิจที่ดี มีจิตใจท่ีเปดกวาง มีทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหนาที่
การงาน มีความอบอุนในครอบครัว มีสติปญญา เปนตน

   2.  เปาหมายในโลกหนา เปาหมายในโลกหนานั้น ขึ้นอยูกับความเช่ือ ที่สืบเนื่องมาจากการ
นับถือศาสนาของแตละคนอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งมีความเปนสากลท่ีใกลเคียงกันมากแตมีชื่อ
เรียกแตกตางกันออกไปตามหลักศาสนานั้นๆ เปาหมายของชีวิตในโลกหนานั้นคืออะไร พระพุทธศาสนา
เสนอเปาหมายของชีวิตไว 2 ระดับ ตามความสามารถ คือ เปาหมายคือความสุขและเปาหมายคือความหลุดพน

     2.1) เปาหมายคือความสขุ ชวีติในแงของความสุข พระพทุธศาสนาไดจดัใหมนษุยเลอืก
ความสุขไดใน 2 ประการคือ ความสุขทางโลก กับความสุขเหนือโลก
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      ความสขุทางโลก หมายถงึ เปนความสขุของมนษุยท่ีจะพงึมพีงึไดจากความดคีวามงาม
ตามแบบทีช่าวโลกสมมตกินัข้ึนมา เปนความสขุทีเ่ปนความพอใจทีต่องอาศยัเหยือ่ลอทีเ่ปนวัตถแุละกามคณุ 
ความสุขประเภทนี้มนุษยสามารถเสพได 2 ทางคือ สุขทางกาย กับสุขทางใจ

    2.2) เปาหมายคอืความหลดุพน ความมงุหมายสงูสดุสาํหรบัวถีิชาวพทุธคอืความเปนผท่ีูพน
จากวัฏสงสาร หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาการบรรลุธรรมคือผล 4 ซ่ึงมีระดับตางๆ 4 ระดับ หรือเรียกวา 
สามัญญผล 4 ไดแก โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล

8.  บทสรุป ความรักในทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ
อารยธรรมแนวพุทธในทรรศนะของความรัก คือ ขั้นตอนของความรักในหลากหลายบริบท 

โดยการประยุกตหลักธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถพัฒนาความรัก ได 3 ระดับ คือ 
1.  พัฒนาความรักตนเอง โดยการรักษาศีล 5 มนุษยควรใชเปนหลักประพฤติปฏิบัติ และควรเปน

หลักประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับเพื่อความเปนระเบียบของสังคม ไมเบียดเบียนกันชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
มวีนิยั ไมทาํรายกนัและกนัดวยกาย วาจาและใจ ทัง้ตอหนาหรอืลบัหลงัอยรูวมกนั อยางมคีวามสขุ ทาํใหตน
เองไมไปในทางที่เสื่อมพรอมกับ ชี้หนทางแหงความเจริญ อยางถูกตองเปน จริง 

2.  พัฒนาความรักผูอื่น โดยการนําหลักธรรม ทิศ 6 เปนหลักธรรมท่ีใชอนุเคราะหและบํารุงที่ควร
ปฏิบัติตอกันซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ เชน มารดาบิดา และบุตร สามีภรรยา เพื่อน เพื่อเรา
จะไดทราบวาเราควรวางทาทีอยางไร และเราควรประพฤติ อยางไรใหเหมาะสม 

3.  พัฒนาความรักระดับสูง พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่ใชพัฒนา “เมตตา” เปน
“เมตตาอัปปมัญญา” เพราะไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ แผไปท่ัวในสรรพสัตวโดยเสมอภาคกัน 

  ดังนั้น ความรักทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ จึงเปนความรักท่ีประกอบดวยคุณธรรมและศีล
ธรรม ในระดบัสากล (Universal love) ดงัทีท่านพทุธทาสภกิข ุไดใหความหมายไววา “ศลีธรรม” เปนความ
รักสากล คือไมเห็นแกตัวหรือไมทําอะไรเพ่ือตัวกู ซึ่งเปนสาเหตุของการแกงแยง แขงขันเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกนั ถาหากจะมตีวักกูข็อใหเปนตวัเดียวกนัทัง้โลก ท้ังจกัรวาล หรอืเอกภพ คอืมคีวามรกัทีเ่สมอกนัยอม
ถือวาเปนความรักสากล (พุทธทาส, รักผูอื่น : แกปญหาไดทุกเรื่อง บทคัดยอจากชุดสิ่งสําคัญที่พากันมอง
ขาม, 2540.)
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กระบวนการจัดการเรียนรู : 5 ขั้น สอนเด็กปฐมวัยใหรูจักคิด

เตือนใจ ผางคํา*
Tuenjai phangkham

1.  บทนํา
B-R-A-I-N เปนกระบวนการเรยีนรขูองสมองอยางเปนขัน้ตอน เปดโอกาสใหเดก็ไดลงมือกระทาํสิง่

ตางๆ ดวยตนเองผานประสาทท้ังหา ทบทวน เช่ือมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม เพ่ือหา
คําตอบ รวมทั้งใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิด

2.  การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) เชื่อวา 

การเรียนรูเกิดขึน้เม่ือมกีารสงขอมลูเช่ือมตอระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมีลกัษณะเฉพาะ
ตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและซีกขวามีการทํางานที่
ประสานกนั อารมณเปนปจจยัสาํคัญทีส่รางแบบแผนการคดิ สมองแสวงหาความหมายจากสิง่ทีเ่รยีนร ูการ
เรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่ไรสํานัก การเรียนรูสิ่งที่ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณนั้นมีความทาทายและ
ไดมปีฏิสมัพันธทางสงัคม แตการเรยีนรูจะหยดุชะงกัหรอืลดนอยลงเมือ่สมองอยใูนภาวะเครยีด ซึง่การจดัการ
เรยีนรทูีส่อดคลองกบัการทาํงานของสมองสามารถกระทาํไดโดยใหเด็กเรยีนร ูโดยไมรสูกึหวาดกลวัแตกระตนุ
ทาทายใหเดก็ตืน่ตัวทีจ่ะเรยีนรู การจดักระบวนการเรยีนรูท่ีใหประสบการณทีห่ลากหลาย การออกแบบการ
จดัการเรยีนรูใหสอดคลองกบัความสนใจของเด็ก และทําใหการเรยีนรมูคีวามหมายตอเดก็ ดงันัน้ การจดัการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย ตองยึดหลักการตื่นตัวแบบผอนคลาย โดยจัด
กิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมอง และกระตุนการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผานประสาทสัมผัสท้ังหา มีเวลา
คิดไตรตรอง และนําเสนอความหมาย ความเขาใจ หรือขอคนพบดวยตนเองภายใตบรรยากาศท่ีเด็กรูสึก
ผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู

รปูแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลมุ (Group Investigation 
Instructional Model) เปนรปูแบบทีส่งเสรมิทกัษะในการสบืสอบเพือ่ใหไดรบัความร ูความเขาใจ โดยอาศยั
กลมุมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดาํเนนิงานการแสวงหาความรูหรอืคาํตอบท่ีตองการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนแสวงหาความรู การดําเนินการแสวงหาความรู การ
วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ดังนั้น 
การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันาความสามารถทางการคดิของเด็กปฐมวยั ตองยดึหลกัการแกปญหา โดยใหเดก็

*ครูโรงเรียนวัดคูบอน (วัฒนานันทอุทิศ) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
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ไดคนพบและตระหนกัถึงปญหา วางแผนหาวธิกีาร ลงมอืแกปญหา สรปุทบทวน ไตรตรองและประเมนิเกีย่ว
กับผลที่เกิดขึ้น

3.  กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
กติตศิกัดิ ์เกตนุติุ (2557, หนา 168-169) ไดนาํเสนอการจัดการเรยีนรูตามรปูแบบการเรยีนรูแบบ 

B-R-A-I-N เปนการจัดการเรียนรูอยางขั้นตอน ประกอบดวย
1.  ขัน้ปลกุสมอง (Boosting = B) เปนข้ันตอนท่ีเดก็เคลือ่นไหวรางกายดวยการทาํทาบรหิารสมอง 

(Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของสมอง
กอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้งเปนการปรับคลื่นสมองเพื่อชวย
ใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม โดยการเคล่ือนไหว
รางกายดวย การทําทาบริหารสมอง ประกอบดวย

  1.1  กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายดวยทาทาง
ที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองไดอยางเต็มที่

  1.2  กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกาย
ขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพื่อใหสมองซีกซายและซีกขวาถาย
โอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายท้ังสองขางใหทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น

  1.3  กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกาย
ที่เนนการยืดเหยียดกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวน
หลัง ลดการตึงตัวของกลามเน้ือ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย

  1.4  กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายดวยทา
ที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพื่อชวยใหเด็กเกิดสมาธิและ
จดจอในการทํากิจกรรม

2.  ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถามและระบุ
ปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเช่ือมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือประเด็นที่จะ
เรยีนรนูัน้มีความสมัพนัธเกีย่วของและ/หรอืสาํคัญกบัตวัเดก็อยางไร อกีท้ังเปนการกระตนุความสนใจใหเดก็
เกดิความตองการเรยีนรแูละเหน็คณุคาของสิง่ทีจ่ะไดเรยีนรนูัน้ผานกจิกรรมสงัเกต สือ่และ/หรอื สถานการณ
โดยใชประสาทสัมผสัทัง้หา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรอืสรางเปนชิน้งานท้ังเด่ียวหรือกลุม 

3.  ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตาง ๆ โดย
การวางแผนวาเรือ่งหรอืประเด็นนัน้ควรจะเรียนรดูวยวธิกีารใด และลงมอืปฏบัิตเิพือ่แกไขปญหาหรอืคนหา
คําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกิดการ
เรยีนรโูดยการคนพบ รวมทัง้เปดโอกาสใหเดก็มปีฏสิมัพนัธและทาํงานรวมกบัคนอืน่ ๆ  โดยผานกจิกรรมการ
คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การระดมสมองการทัศนศึกษา การทดลอง การสัมภาษณ และ
การทํางานรวมกับผูอื่น
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4.  ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนท่ีเด็กไดทบทวน และคิดไตรตรองเก่ียวกับสิ่งท่ีไดจาก
การสบืคนคําตอบ แลวพจิารณาความรทูีไ่ดเพือ่ประเมนิวาผลทีไ่ดวานาเชือ่ถอืมจีดุด ีหรอืจดุทีค่วรปรบัปรงุ 
โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลงใหเกิดสิ่ง
ใหม หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกบัผอูืน่ไดรบัร ูโดยผานกิจกรรมการอธบิายผลงาน 
การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งท่ีเรียนรู การแสดงนิทรรศการ ทามกลางบรรยากาศที่
สนุกสบายและพึงพอใจ

4.  บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ B-R-A-I-N
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดประสบการณตามรปูแบบการจัดการเรียนรแูบบ B-R-A-I-N 

นั้นผูใชรูปแบบจะตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเปดโอกาสให
เด็กมีอิสระ และแสดงความสามารถทางความคิดนอกจากนี้ ผูใชรูปแบบจะตองรูจักใชคําพูดท่ีเหมาะสมใน
การชี้นํา กระตุน เปนแบบอยางและสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก โดยใชคําพูดในลักษณะการตั้งขอสังเกต 
การใชคําถามปลายเปดรวมทั้งการใชคําพูดใหเด็กไดใชคําพูดในการอภิปราย ถามคําถาม แสวงหาวิธีการ 
และคาํตอบทีต่องการรู รวมถงึถามคาํถามทีส่งเสรมิความสามารถทางการคิดใหเดก็ไดเรยีนรจูากการคนพบ
ดวยตนเอง การสงัเกต การสาํรวจ การสบืคน และการทดลอง เปนการสรางองคความรโูดยการลงมอืปฏบัิติ
จรงิผานกระบวนการคดิอยางเปนขัน้ตอน ซึง่ครูมบีทบาทหนาทีอ่าํนวยความสะดวก จดัสภาพแวดลอมและ
ใชคําถามตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเด็กไดลงมือกระทําสิ่งตาง ๆ ไดคิดหาคําตอบสรางองคความรูดวยตนเอง 
รวมทั้งนําเสนอผลงานท่ีไดจากประสบการณจริงในบริบทท่ีเปนธรรมชาติ และสอดคลองกับพัฒนาการ 
การจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้จะชวยสงเสริมความสามารถทาง
การคิดของเด็กปฐมวัยตอไป

สรปุวารปูแบบการจดัการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N เปนกจิกรรมทีเ่ปดโอกาสใหเดก็ไดเรยีนรจูากการ
ลงมือกระทํา ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชกระบวนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูแบบ B-R-A-I-N รวมกบัการบรหิารสมองสามารถพฒันาความสามารถทางความคดิได ในขัน้ปลกุสมอง 
(Boosting = B) เปนข้ันตอนทีเ่ดก็เคลือ่นไหวรางกายดวยการทาํทาบรหิารสมอง (Brain Gym) ซึง่การบรหิาร
สมองเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวงาย ๆ และมีผลตอการทํางานของสมอง ในขั้นนี้พบวา ในการทํากิจกรรม
เดก็จะน่ิง ใหความสนใจ มคีวามสนุกสนาน และใหความรวมมือในการทํากิจกิจกรรมเปนอยางดี สอดคลอง
กับ พอล อี เดนนิสันและเกล อี เดนนิสัน (Paul E.Dennison and Gail E.Dennison, 2546, หนา 2) ที่วา
ถาครูจดักจิกรรมใหเด็กไดบรหิารสมอง จะเปนเสมือนการกระตุนกลามเน้ือสมองของเด็ก เดก็รสูกึไดวาสมอง
ทุกสวนต่ืนตัว ทําใหเด็กพรอมที่จะเรียนรูและเกิดสมาธิ และเด็กยังมีโอกาสได สังเกต ทดลอง สืบคน จาก
การลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดวยตนเอง สามารถเชือ่มโยงประสบการณเดมิและประสบการณใหม เดก็สามารถ
หาคําตอบไดอยางสมเหตุสมผลดวยตนเอง ผานกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการกระทําอยางอิสระ
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1. บทนํา
มนษุยเปนสตัวสงัคม ไมชอบท่ีจะอยูโดดเด่ียวตามลําพงั จงึตองรวมกันอยใูนลักษณะเปนกลุมกอน 

ที่เรียกวา “สังคม” ซึ่งการอยูรวมกันเปนสังคมดังกลาว จําเปนตองมีการจัดระบบระเบียบในการอยูรวมกัน 
ภายใตกฎกติกาที่รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อความสงบเรียบรอย และอยูรวมกันอยางผาสุก และเพื่อใหการใช
กฎกติกาที่กําหนดขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยุติธรรม จึงจะตองมีฝายปกครองฝายหนึ่ง และฝาย
ที่อยูภายใตการปกครองหรือถูกปกครองอีกฝายหนึ่ง การจัดระบบสังคมในลักษณะนี้ เรียกวา การปกครอง 
ซึง่การปกครองไมวาจะเปนลกัษณะใดกต็ามถอืวาเปน “การเมอืง” เพราะการเมอืงเปนเรือ่งของการปกครอง 
ความสมัพันธระหวางผปูกครองกบัผทูีอ่ยภูายใตการปกครองจะผกูโยงสมาชกิท้ังหมดในสงัคมเขาไวดวยกนั 
โดยมีกฎกติกาท่ีรวมกันกําหนดข้ึนนั้นเปนเคร่ืองรอยรัดสมาชิกในสังคมใหอยูรวมกันดวยความผาสุก สงบ 
สันติ เสมอภาคและยุติธรรม

ในพระพุทธศาสนา มีประเด็นสําคัญที่นาศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะบทบาทท่ีเกี่ยวกับสังคม
ทางการเมือง กลาวคือ พระพุทธศาสนาไดอุบัติขึ้นมาในสมัยที่ประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติไดจารึกไววา 
มนุษยถูกกดขี่อิสรภาพ มีการถือชั้นวรรณะ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิ และหนาที่ของมนุษย ยังผลใหเกิดความ
เหล่ือมล้ําตํา่สงู ไมเทาเทียมกันในสังคม โดยอินเดียในสมัยนัน้ ไดตกอยูภายใตการปกครองของชนชาติอรยิกะ
(อารยัน) ซ่ึงเปนผูผูกขาดอํานาจแตเพียงเผาเดียว และไดมีการกําหนดสังคมชนช้ันดวยการแบงสมาชิกใน
สังคมออกเปน 4 กลุมที่เรียกวา “วรรณะ 4 คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร” พรอมทั้งกําหนดบทบาท
และหนาทีข่องแตละวรรณะอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กลาวคือพราหมณ มหีนาทีป่ระกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
และสั่งสอนศีลธรรม กษัตริย พวกนักรบมีหนาที่ปกครองประเทศ แพศย คือพอคาวานิชดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ และศูทร ซึ่งเปนชนชั้นตํ่าสุดในระบบวรรณะ จะเปนพวกชาวนาชาวไร และกรรมกรแบกหาม 
นอกจากน้ียังไดกําหนดกติกาเชิงสังคมไวดวยวา หากมีการแตงงานขามวรรณะโดยเฉพาะกับวรรณะต่ําสุด 
บตุรธดิาทีเ่กดิมาจะจดัเปนกลมุนอกวรรณะท่ีเรียกวา “จณัฑาล” (The Untouchable)  ซึง่มสีถานะไมตาง
จากสัตวเดรัจฉาน สภาพการณทางสังคมดังกลาว ไดดําเนินมาจนกระท่ังพระพุทธองคไดอุบัติข้ึนในโลก 
พระองคทรงปฏิเสธการถือชั้นวรรณะ และทรงสอนใหนํา “กรรม” หรือการกระทําของบุคคลมาเปนตัว
กําหนดสถานะของบุคคลในสังคมวา “ดี หรือ เลว” “สูงสง(พราหมณะ) หรือ ตํ่าตอย(วสละ)” นอกจากนี้ 
ในหมูพระสงฆสาวกของพระองค ระบบ “อาวุโส”(Seniority) ไดนํามาใชกําหนดสถานะเพื่อแสดงความ
คารวะตอกันและกันของพระสงฆ 
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2. ระบอบการปกครองในโลกปจจุบัน
ในโลกปจจุบันระบอบการปกครองสามารถแบงหยาบ ๆ ออกเปน 4 ระบอบดวยกัน คือ
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ซ่ึงเปนทีย่อมรบักนัวา เกดิข้ึนในสมยักรกีโบราณ ประมาณ 

508 ปกอนคริสตกาล หลังพุทธปรินิพพาน 35 ป (พุทธศักราชนับจากพุทธปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นกอนคริสต
ศกัราช 543 ป) ประชาธปิไตยยคุกรกีถอืวา เปนประชาธปิไตยทางตรง กลาวคอืพลเมอืงสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการบริหารบานเมืองไดโดยตรง ตอมาในสมัยคริสตวรรษที่ 18 ไดเกิดประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
ขึ้น กลาวคือพลเมืองมิไดแสดงความคิดเห็นโดยตรง แตเลือกผูแทนเปนปากเปนเสียงแทนในสภาโดยผาน
ระบบการโวต (Voting) โดยใชเสยีงขางมากเปนเกณฑตดัสนิ ประเทศท่ีไดช่ือวาเปนประชาธปิไตยในปจจบัุน
ตางใชระบบน้ี ซึ่งอาจรวมถึงประเทศในกลุมสาธารณรัฐอิสลาม (Islam Republic) ที่มีการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยดวย

ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) ซึง่แบงออกเปน 2 ประการ คอื 1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย
(Absolute Monarchy) เปนระบอบท่ีกษัตรยิจะเปนผมูอีาํนาจสงูสุดในการบรหิารประเทศ และ 2) ระบอบ
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งอาจเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริยเปน
ประมุข หรือเปนการปกครองแบบอื่นที่กษัตริยมิไดใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) ซึ่งอาจแยกเปน 1) เผด็จการคอมมิวนิสต (Communism) 
ประเทศที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสมบางประเทศอาจเรียกระบบการปกครองของตนเองวา ประเทศ
สังคมนิยม เชนประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียในอดีต และ 2) เผด็จการทหาร (Military Dictatorship) 
ซ่ึงนยิมใชกนัอยใูนประเทศกําลงัพัฒนา หรือประเทศดอยพฒันาท้ังหลาย (Developing/Less Developed 
Countries) 

ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) ซึ่งปกครองโดยกลุมชนชั้นสูงหรืออภิสิทธิชน (Privileged 
people) หรือกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรือกลุมติดอาวุธท่ีมีอํานาจทางการทหาร หรือ
อํานาจนอกระบบ

3. พระพุทธองคกับการเมือง
พระพทุธเจาทรงประสูตใินวรรณะกษัตรยิ โดยพระองคทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ 

กษตัรยิผูปกครองแควนสกักะซึง่เปนรฐัขนาดเลก็ตัง้อยทูางตอนเหนอืของชมพทูวปี (อนิเดยีโบราณ) ในสมยั
นั้น และในฐานะที่เปนเจาชาย ทรงไดรับการศึกษา และการฝกฝนในวิชาการดานการปกครองและยุทธวิธี 
เพื่อเตรียมตัวเปนกษัตริยสืบตอจากพระราชบิดา พระองคจึงทรงคลุกคลีอยูในแวดวงของกษัตริย เจาชาย
และเสนาบดทีัง้หลาย แตดวยเหตพุลกิผนัทางความคดิไมวาจะดวยสาเหตใุดกต็าม ทาํใหพระองคทรงตดัสนิ
พระทัยออกผนวช หันหลังใหกับการ “หมุนอาณาจักร กรงลอแหงอํานาจ” มาสูการ “หมุนธรรมจักร กงลอ
แหงพระธรรม” ซึ่งหมายถึงทรงหันหลังใหกับการตอสูเพื่อเอาชนะกันดวยอาวุธยุทโธปกรณ อันนําไปสูการสูญ
เสียชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมิใชเฉพาะชีวิตของผูที่เปนนักรบ แตรวมถึงการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่บริสุทธิ์ 
และไมรอูโิหนอเิหนเกีย่วกับเร่ืองสงครามเลย เชนเด็กและสตรี ซ่ึงสงผลเปนความวิปโยคโศกสลด และความ
ราวฉานแกสังคมมนุษย แลวทรงทุมเทพระองคแสวงหาแนวทางแหงสันติ และวิธีสรางปญญาใหแกมนุษย 
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ซึ่งพระองคทรงเห็นวา เปนวิธีที่ดีที่สุด และมีผลกอเกิดสันติภาพ ภราดรภาพ และเสรีภาพที่ถาวรแก
มนุษยชาติไดอยางแทจริง ซึ่งพระองคไดทรงยึดแนวทางแหงสันติ ท่ีเรียกวา “สันติวรบท” นี้ อยางมั่นคง 
และทรงสั่งสอนใหมนุษยชาติทั้งมวลดําเนินตามแนวทางนี้ ตลอดพระชนมชีพ

แมพระองคจะทรงสงักดัในวรรณะกษตัรยิ และเคยไดสมาคมกับบุคคลชัน้ปกครองมาแตกอนเสด็จ
ออกผนวช และแมภายหลงัผนวช แตพระองคกไ็มเคยใชอทิธพิลทางดานการเมอืงเพือ่มาใชสอนศาสนา และ
ก็ไมเคยอนุญาตใหมีการใชคําสอนของพระองคเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองแตอยางใด

แตในปจจุบนัมนีกัการเมอืงบางคน และนกัทฤษฎทีางการเมอืงเปนจาํนวนไมนอยทีไ่ดพยายามจะ
นําพระนามของพระพุทธเจาเขามาสกูารเมือง โดยบอกวาพระองคเปนคอมมวินสิตบาง เปนนกัทุนนยิมบาง 
เปนนักจกัรวรรดินยิมบาง พวกนกัการเมืองและนักทฤษฎีทางการเมืองเหลานีต้างลมืไปวา ปรชัญาการเมือง
อยางทีเ่รารกัูนมานีเ้ปนเรือ่งทีเ่พิง่จะไดมกีารพฒันาข้ึนมาในแถบโลกตะวนัตกภายหลงัจากสมยัพุทธกาลนาน
มาก พวกคนทีพ่ยายามทีจ่ะใชประโยชนจากพระนามของพระพทุธเจาเพือ่ผลประโยชนทางการเมอืงจะตอง
จดจําไวดวยวา พระพุทธเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนผูทรงอยูเหนือโลก และเหนือการเมืองแลว

4. ศาสนากับการเมือง
ไดมีความพยายามที่จะคลุกเคลาศาสนาเขากับการเมือง ท้ัง ๆ ท่ีศาสนาและการเมืองมีความแตก

ตางกัน กลาวคือรากฐานของศาสนาคือศีลธรรม ความบริสทุธิแ์ละศรัทธา สวนการเมืองเปนเร่ืองของอํานาจ 
ซึ่งอาจรวมถึงผลประโยชนที่จะพึงมีพึงไดทั้งแกตนและบริวาร หรือแกกลุมของตน แตในทางประวัติศาสตร 
ศาสนาก็มักถูกใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกผูที่อยูในอํานาจ และแกการใชอํานาจของพวกเขาเสมอมา 
เชน ศาสนาไดถูกใชเพื่อหาความชอบธรรมใหแกการสงคราม การพิชิตดินแดน การลงโทษ การสังหารโหด 
การกบฏ และการทําลายลางซึง่งานทางศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน เมือ่ศาสนาถูกนาํมาใชใหเปนประโยชน
ทางการเมืองเชนนี ้ศาสนาก็จงึไดถกูบิดเบือนจากอุดมคติทางศีลธรรมอันสงูสง และไดถกูเบีย่งเบนใหไปตาม
ความตองการทางการเมืองของชาวโลกไป ดังจะเห็นตัวอยางไดไมยากในสถานการณโลกปจจุบัน

อยางไรกต็าม คาํสอนของพระพทุธศาสนามไิดมจีดุมงุหมายเพือ่จะสรางสถาบนัทางการเมอืงแบบ
ใหม และมิใชเพือ่สถาปนาโครงสรางทางการเมืองใดๆข้ึนมา แตมจีดุมงุหมายเพ่ือหาทางแกปญหาของสังคม
โดยทาํการปฏรูิปความเชือ่ทีไ่มถกูตองและไมต้ังอยบูนหลกัเหตผุล ซึง่ครอบงาํบุคคลท่ีประกอบเปนสงัคมใน
ทกุยคุสมยั ใหหนัมาตระหนกัในเรือ่งของการใช “ปญญา” วเิคราะหหาเหตผุลทีถู่กตอง และเปนธรรม ผาน
กระบวนการศึกษาและพัฒนาจิต (ไตรสิกขา) เพื่อกาวสูความเปนสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based 
society) ทีจ่ะชวยใหสงัคมไดยดึหลกัมนษุยธรรมอนัยิง่ใหญ เพือ่ความผาสกุ และสวสัดขีองสมาชกิของสงัคม 
และเพื่อแบงปนทรัพยากรใหเปนไปอยางยุติธรรม

จากประสบการณที่ผานมา ยอมเปนที่ประจักษวา มักมีขอจํากัดสําหรับระบบการเมืองที่จะสราง
เสรมิความผาสกุและความไพบลูยใหแกประชาชน เพราะวาไมมรีะบบการเมอืงใดทีแ่มวาจะมอีดุมการณอนั
สูงสงขนาดไหนจะสามารถสรางสันติสุขขึ้นมาได ตราบเทาที่บุคคลในระบบการเมืองนั้นยังถูกครอบงําดวย
ความโลภ ความโกรธและความหลงอยู นอกจากนั้นแลว ไมวาระบบการเมืองใดจะถูกนํามาใช ก็จะยังมี
องคประกอบทั่วไปบางอยางที่สมาชิกของสังคมนั้นๆ จะยังตองประสบอยูตอไป คือ ผลของกรรมดีและ
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กรรมชัว่ แมวาระบบการเมอืงทีด่แีละมคีวามยตุธิรรมจะใหหลกัประกนัสทิธมินษุยชนช้ันพืน้ฐาน และมีระบบ
การถวงดุลในการใชอํานาจซึ่งเปนเง่ือนไขที่จะสรางความสุขในสังคมไวไดแลวก็ตาม แตมนุษยก็ไมสามารถ
มีอิสรภาพอยางสมบูรณได เพราะวาตามหลักศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดระบุวา การมีอิสรภาพที่
สมบูรณน้ันจะไมสามารถหาพบไดในระบบการเมืองใดๆ เพราะน่ันเปนอิสรภาพภายนอก (External 
freedom) แตจะหาไดเฉพาะในจิตใจที่มีอิสรภาพจากการครอบงําของกิเลสแลว ท่ีเรียกวาอิสรภาพภายใน 
(Internal freedom) เทานัน้ และการทีจ่ะมีอสิรภาพทีแ่ทจรงิไดนัน้ มนษุยเราจะตองมองลงไปในจติใจของ
ตน และจะตองมุงมั่นที่จะปลดปลอยตนเองออกจากโซตรวนของกิเลส และตัณหาที่มีอวิชชาเปนรากใหได 
เพราะการมีอสิรภาพในความหมายท่ีแทจรงินัน้ จะเปนไปไดกต็อเมือ่บคุคลไดใชธรรมะเพ่ือพฒันาและทาํการ
ฝกตนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพือ่ใหเพิม่ศกัยภาพทางจิตของตนใหเขมแข็ง และบริสทุธิ ์กระท่ัง
เกิดดวงตา เกิดญาณ เกิดปญญา เกิดวิชชา และเกิดอาโลกะ(แสงสวาง)  เพ่ือใหรูแจงเห็นจริงในธรรม 
จนบรรลุพระนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 

5. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกื้อกูลตอการปกครอง
ในพระพทุธศาสนามหีลกัคาํสอนทีเ่กือ้กลูตอระบบการปกครอง หรอืการเมอืงแมในสมยัปจจุบนัที่

อาจนํามากลาวคือ 
5.1 หลักความเสมอภาค พระพุทธเจาไดตรัสถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติไวกอนอับราฮัม 

ลินคอลน (Abraham Lincoln) และไดตรัสถึงระบบชนช้ันและวรรณะวา เปนความอัปยศท่ีถูกสรางขึ้นมา
เพ่ือการกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบกันของบุคคลในสังคม การแบงช้ันวรรณะของคนเราตามทัศนะของ
พระพทุธเจาจะมไีดกด็วยการใชเกณฑการแบงเพยีงอยางเดยีวคอื “กรรม” หรอืคณุภาพของพฤตกิรรมทาง
ศีลธรรมเทานั้น ดังที่พระองคไดตรัสไววา “กัมมุนา วสโล โหติ กัมมุนา โหติ พราหมโณ” (บุคคลจะเปนคน
ตํ่าตอย หรือสูงสงก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเทานั้น)

 นอกจากนี ้พระพทุธศาสนายงัไดยกระดบัสถานภาพสตรีใหสงูขึน้สคูวามเปนปูชนยีบคุคล เชน
เดยีวกบัสุภาพบรุุษ ดังจะเหน็ไดจากการอนญุาตใหสตรบีวชเปนภิกษุณ ีและไดรบัยกยองในเอตทคัคะ(ความ
เปนเลิศเฉพาะทาง) เชนเดยีวกบัพระภกิษ ุทัง้ทีใ่นยคุสมยัของพระพทุธเจานัน้ สถานภาพของสตรไีมไดแตก
ตางจากความเปน “วัตถุทางเพศ” (Object of Sex) เทานั้น หรือแมแตในสมัยปจจุบัน สตรีในบางสังคม 
หรือในบางศาสนายังถูกกดข่ีขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และถูกกีดกันขัดขวางในดานการศึกษา และแมแต
ความเปนอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง แตพระพุทธศาสนาไดกาวขามสิ่งกีดขวางนี้ เม่ือกวา 2,500 ป
มาแลว

5.2 หลักการกาวเขาสูความมีอํานาจในทางการเมือง พระพุทธศาสนาไดวางหลักการคัดกรอง
บุคคลที่จะกาวเขาสูอํานาจวา จะตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม 7 ประการคือ 1. เปนผูท่ีเลี้ยงดู
มารดาบิดา 2. มีความเคารพตอผูที่มีอาวุโสสูงกวา 3. เปนผูที่พูดจาไพเราะออนหวาน 4. ไมพูดสอเสียดเพื่อ
ใหเกิดการแบงฝาย หรือแตกแยก 5. เปนผูที่รูจักสงเคราะหอนุเคราะหคนอื่นไมตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป 
6. เปนผูยึดมั่นในสัจจะ และ 7. เปนผูรูจักระงับความโกรธ ไมแสดงความเกรี้ยวกราด 
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 นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมความรวมมือและความมีสวนรวมอยางแข็งขันจากมวลชน พระพุทธ
ศาสนายังไดวางหลักสังคหวัตถุไวเปนแนวทางสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม คือ ทาน (การให 
หรอืการเสียสละ) ปยวาจา (การพูดวาจาท่ีด ีหรอืไพเราะตอกนั) อตัถจริยา (การรูจกับาํเพ็ญประโยชน) และ
สมานัตตตา (การรูจักวางตนอยางเหมาะสมทั้งตอสถานะของตนเอง และสถานะของบุคคลอื่น)

5.3  หลกัการกาํหนดหนาทีข่องบคุคลทีเ่กีย่วเนือ่งกนัในสงัคม พระพทุธศาสนาไดวางหลกัการท่ี
บุคคลที่เก่ียวเนื่องกันในสถานะตาง ๆ จะพึงปฏิบัติตอกันท่ีเรียกวา “ทิศ 6” ไวดังนี้ ในสิงคาลกสูตร 
(พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 3 ภาค 2 - หนา 88) พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักธรรมท่ีกอ
ใหเกิดความผูกพันระหวางบุคคลในสังคมโดยเปรียบกับทิศทั้ง 6 คือ (1) ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา) ไดแก 
มารดาบิดา (2) ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) ไดแก ครูอาจารย (3) ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง) ไดแก สามีภรรยา 
(4) อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย) ไดแก มิตรสหาย (5) อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน) ไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ 
(6) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องลาง) ไดแก ลูกจางกับนายจาง ซึ่งในทิศที่ 6 นี้ ก็คือความผูกพันระหวางองคการกับ 
พนักงาน โดยท้ังสองฝายพึงปฏิบัติตอกันเพ่ือสรางความผูกพันดังนี้ “พนักงาน ผูเปนทิศเบ้ืองต่ํา องคการ 
หรือนายจางพึงบํารุงดวยสถาน 5  คือ (1) ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง หมายถึงการใหทํางาน
ตามความถนดั หรอืตามวชิาชพี (2) ดวยใหอาหารและรางวลั หมายถงึการใหเบ้ียขยนั หรอืยกยองพนกังาน
ดีเดนในรอบเดือน หรือรอบปเปนตน  (3) ดวยรักษาในคราวเจ็บไข หมายถึงการใหสวัสดิการที่เหมาะสม 
(4) ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดให(การใหโบนัส หรือเล่ือนตําแหนง) และ (5)  ดวยปลอยใหหยุดงาน
ในสมัย หรือเทศกาล (การใหมีวันหยุด หรือสันทนาการตามความเหมาะสม)” เมื่อฝายพนักงานไดรับการ
บํารุงแลว ยอมอนุเคราะหนายจาง หรือองคการ ดวยสถาน 5 คือ “(1) ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย ไดแกเขา
ปฏิบัติงานตรงเวลา (2)  เลิกการงานทีหลังนาย หมายถึง เลิกงานตรงเวลา (3)  ถือเอาแตของท่ีนายให 
หมายถงึรบัคาจางแรงงาน และสวสัดกิารตามสิทธิ ์ไมเรยีกรองเกนิสทิธิ ์(4) ทําการงานใหดขีึน้ คอืรจูกัพฒันา
ฝมือ หรือทักษะการทํางานใหมีประสิทธิภาพ (5) นําคุณของนายไปสรรเสริญ หมายถึงการไมนําความลับ 
หรอืเคล็ดลบัขององคการไปเปดเผยซ่ึงถือวาเปนการทําลายองคการ” (จริาภรณ ผนัสวาง, 2556, หนา 18-19)

5.4 หลกัการทางประชาธปิไตย ขอน้ีจะเหน็ไดจากภายในประชาคมของสงฆเอง ทีส่มาชกิทกุคน
มีสิทธิที่จะตัดสินใจในเร่ืองทั่วๆ ไปดวยตนเอง แตในการพิจารณา หรือตัดสินปญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้นและจะ
ตองไดรับการพิจารณาเปนการพิเศษ จะตองมีการประชุมสงฆ ซึ่งจะกําหนดองคประชุม เปน 4 รูปบาง 
5 รูปบาง 10 รูปบาง มากกวา 10 รูปบาง ตามความสําคัญของเร่ืองแลวแตกรณี และเรื่องนั้นๆ จะนําเสนอ
ตอภิกษุสงฆ และมีการอภิปรายกันในลักษณะคลายคลึงกับระบบทางรัฐสภา แบบประชาธิปไตยที่ใชกันอยู
ในปจจุบัน จะมีภิกษุที่มีลักษณะคลายกับ “ประธานสภา” ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมวาระการ
ประชมุ มกีารนาํเสนอในรปูแบบของญตัต ิทีจ่ะเปดโอกาสใหมกีารอภปิรายกนั ซึง่ในบางกรณก็ีใชเพยีงวาระ
เดียว บางกรณีก็ใช 2 วาระ และบางกรณีก็ใช 3 วาระ ซึ่งเปนแบบเดียวกับการปฏิบัติของรัฐสภาที่จะตอง
ผานรางกฎหมายในวาระที ่3 ถงึจะประกาศใชเปนพระราชบญัญตัไิด หากการอภปิรายแสดงออกมาถงึความ
ตางของมติ ก็จะดําเนินการยุติความขัดแยงทางมตินั้นโดยการโหวตดวยเสียงขางมาก

5.5  หลกัการระงบัความขดัแยง พระพทุธเจาไมทรงเหน็ดวยกบัการใชความรนุแรงหรอืการทาํลาย
ลางชีวิต และทรงประกาศวา ไมมีสิ่งใดที่จะเรียกไดวาเปนสงครามแหงความยุติธรรม (Just War) พระองค
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ทรงสอนวา “ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข ผูท่ีสละไดท้ังความมีชัยชนะและความพายแพยอม
นอนเปนสุข”

 พระพุทธองคไมเพียงแตจะทรงสอนในเรื่องความไมใชความรุนแรงและเรื่องสันติภาพเทาน้ัน 
แตพระองคยังทรงเปนศาสดาองคเดียวที่ไดเขาไปสูสมรภูมิรบเพื่อปองการมิใหเกิดสงคราม โดยพระองคได
เขาไปถอดชนวนความตงึเครียดระหวางพวกศากยะและพวกโกลยิะพระญาตทิัง้สองฝายของพระองค ทีก่าํลัง
จะทําสงครามกันเพ่ือแยงนํ้าจากแมนํ้าโรหิณี นอกจากน้ันแลวพระองคก็ยังไดโนมนาวพระเจาอชาตศัตรูมิ
ใหทําการโจมตีราชอาณาจักรของชาววัชชี

 ในจักกวัตติสีหนาทสูตร พระพุทธเจาตรัสไววา ศีลธรรมและอาชญากรรม เชน การลักขโมย 
การพูดปด การใชความรุนแรง การจองเวร การโหดราย เปนตน สามารถเกิดขึ้นมาไดจากความยากจน 
พระราชาและรัฐบาลอาจจะพยายามปราบปรามอาชญากรรมโดยวิธีลงโทษ แตก็จะไรผลที่จะกําจัด
อาชญากรรมโดยใชความรุนแรง

 ในกูฏทันตสูตร พระพุทธเจาทรงแนะนําใหใชวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจแทนท่ีจะใชความรุนแรง
ในการลดอาชญากรรม รัฐบาลควรจะใชทรพัยากรของประเทศเพ่ือปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ควรใชการพัฒนาทางเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท ใหการสนับสนนุทางการเงินแกพอคาและและนักธุรกจิ 
ตลอดจนใหคาจางที่เพียงพอแกกรรมกรผูใชแรงงานเพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิตท่ีดีงามและเกียรติภูมิของความเปน
มนุษย

5.6 หลักแหงภาวะผูนํา พระพุทธเจาทรงตรัสถึงความสําคัญและเงื่อนไขของรัฐบาลที่ดี โดยได
ทรงแสดงใหเห็นวาประเทศชาติจะเหลวแหลก ตกตํ่า และไมมีความสุข เมื่อประมุขของรัฐบาลเหลวแหลก
และไมมคีวามยุติธรรม พระองคไมทรงเห็นดวยกับการคอรัปชัน่และทรงตรัสวารฐับาลท่ีดนีัน้จะตองทํางาน
โดยยึดหลักของความมีมนุษยธรรม 

 พระพุทธศาสนาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําไวใน อุมมาทันตีชาดก (พระไตรปฎก เลมท่ี 
28 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 หนา 6-13) โดยยอมรับความสําคัญของภาวะผูนําของบุคคลที่เปนผูบริหาร 
ดังนี้ “ถาเมื่อฝูงโควายขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงวายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วายไปคดฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉัน
นั้น ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐ (หมายถึงผูนํา หรือผูบริหาร) ถาผูนั้นประพฤติอธรรม จะปวยกลาว
ไปไยถึงประชาชน  นอกนี้  รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนทุกข ถา พระราชาไมทรงตั้งอยูในธรรม เมื่อฝูงโควายขาม
ฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปตรง โคทั้งหมดน้ันก็วายไปตรง  ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับยกยอง
วาเปนผูประเสริฐ  ถาผูน้ันประพฤติธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกน้ี รัฐท้ังหมดยอมอยูเปนสุข 
ถาพระราชาทรงต้ังอยูในธรรม”  (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 34)

  พระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยุตโฺต) (2540) ไดใหคาํจาํกดัความของคาํวา “ภาวะผนูาํ” วา ภาวะ
ผูนํา “ก็คือคุณสมบัติ เชนสติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม” และไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําไววา ผูนํา จะ
เปนผูประสานใหพากันไป กลาวคือผูนํามีความสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ ในการนํา 6 อยางคือ

 1.  ตนเองจะตองมีคุณความดี ความรู ความสามารถเปนตนอยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปน
แบบอยาง ซ่ึงทําใหเขาเกิดศรัทธา คือมีความม่ันใจในตัวผูนํา เช่ือวาจะสามารถแกปญหา นําพาไปถึงจุด
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หมาย ซ่ึงทําใหพอใจ เต็มใจและอยากจะไปรวมดวย
 2.  ผูนําจะทําใหเขา (บุคลากรในองคการ) เกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุน

แหงความสามารถที่จะเอามาปรับ มาจัด มาพัฒนาใหสามารถทํากิจการงานใหสําเร็จ
 3.  ผูนําชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิดความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ท้ังประสาน

มือและประสานใจ หรือรวมมือรวมใจกัน
 4.  ผูนําชวยประสานคนกับสิ่งที่จะทํา หรือประสานคนกับงานใหเขามีความมั่นใจในงาน หรือ

สิง่ทีจ่ะทาํวาส่ิงนีด้แีน จนเขาอยากจะทาํและเกดิความรกังาน เมือ่เขาเกดิความรักงานแลวก็จะตัง้ใจทาํงาน
 5.  ผูนําชวยประสานความต้ังใจทํางานนั้นเขากับความมีกําลังใจในการทํางาน คือใหเกิดกําลังใจ

ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความต่ืนตัว ที่ทางพระเรียกวา มีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
 6. ผนูาํจะตองหาวธิสีงเสริมสนบัสนุนเอือ้โอกาสใหเขาพฒันาตวัเองใหมคีวามเจริญงอกงามข้ึน 

เชนวา เกงขึ้น ดีข้ึน ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากข้ึน มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุประโยชนสุขท่ีแทจริงมาก
ย่ิงขึ้น (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 35)

พระพุทธเจาไดตรัสวา “เมื่อผูนําของประเทศเปนคนมีความยุติธรรมและเปนคนดี เสนาบดีก็จะ
เปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี; เมือ่เสนาบดีเปนคนมีความยุตธิรรมและเปนคนดี เจาหนาทีช้ั่นสงูก็จะเปนคน
มคีวามยตุธิรรมและเปนคนด;ี เมือ่เจาหนาทีร่ะดบัสงูเปนคนมคีวามยตุธิรรมและเปนคนด ีเจาหนาทีใ่นระดบั
ลางกจ็ะเปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี; เม่ือเจาหนาทีร่ะดบัลางเปนคนยุตธิรรมและเปนคนดี ประชาชนกจ็ะ
เปนคนที่มีความยุติธรรมและเปนคนดี (อังคุตตรนิกาย)

ในชาดก พระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงกฎเกณฑของรัฐบาลท่ีดี ทีเ่รยีกวา ทศราชธรรม หรอื ทศพธิราชธรรม
ซึ่งกฎเกณฑ 10 ประการ เหลาน้ี สามารถนํามาใชกับรัฐบาลในปจจุบันที่มุงหวังที่จะปกครองประเทศใหมี
สันติสุขได ทศราชธรรม 10 ประการมีดังนี้ 

 1.  ทาน มีความเอ้ือเฟอและไมเห็นแกตัว
 2.  ศีล มีความประพฤติดี
 3.  ปริจจาคะ พรอมที่จะเสียสละความสุขสําราญของตนเพ่ือความสุขของประชาชน
 4.  อาชวะ มีความซื่อตรง
 5.  มัททวะ มีความออนโยน
 6.  ตปะ ดําเนินชีวิตที่เรียบงายเพ่ือเปนตัวอยางแกประชาชน
 7. อักโกธะ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความโกรธ
 8.  อวิหิงสา ไมใชความรุนแรง
 9. ขันติ มีความอดทน
 10. อวิโรธนะ เคารพในมติมหาชนเพ่ือสงเสริมสันติภาพและความปรองดอง
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของผปูกครองนัน้ พระพทุธเจาไดทรงแนะนาํตอไปวา 1. ผนูาํทีด่พีงึกระทาํการ

สิง่ใดโดยไมมกีารลําเอียงหรือมีอคติระหวางคนกลุมตางๆ 2. ผนูาํทีด่พีงึไมมคีวามเคียดแคนตอประชาชนคน
ใดหรือกลุมใด และ 3.  ผูนําที่ดีไมพึงกลัวที่จะบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความยุติธรรม (จักกวัตติสีหนาท
สูตร)
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 ในมิลนิทปญหา มขีอความตอนหน่ึงวา “หากบุคคลใดเปนผท่ีูไมมคีวามเหมาะสม เปนผไูรความ
สามารถ เปนผไูรศลีธรรม เปนผูไมมคีวามสมควร เปนผท่ีูไมมคีวามสามารถ และเปนผูไรคาท่ีจะเปนพระราชา 
เมื่อไดรับการสถาปนาใหเปนกษัตริยหรือเปนผูนําที่มีอํานาจมาก บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกทรมาน ถูกลงโทษ
โดยประชาชน เพราะเหตุที่เขาเปนบุคคลท่ีไมมีความเหมาะสมและเปนบุคคลที่ไรคา บุคคลที่ข้ึนสูตําแหนง
ของความมอีธปิไตยทีไ่มเปนธรรม ผนูาํซึง่ลวงละเมดิกฎเกณฑทางศลีธรรมและกฎเกณฑพืน้ฐานของกฎหมาย
ทางสังคม ก็จะถูกลงโทษเชนเดียวกัน นอกจากนั้นแลว ประชาชนก็จะตองคอยคัดคานผูนําท่ีประพฤติตน
เปนโจรปลนแผนดินดวย” ในชาดกเรื่องหนึ่ง มีการกลาวถึงผูนําที่ไดลงโทษผูบริสุทธิ์และไมลงโทษผูกระทํา
ผิดวาเปนผูนําที่ไมสมควรที่จะปกครองประเทศ

 การเนนยํา้ของพระพุทธเจาเกีย่วกบัหนาท่ีทางศลีธรรมของผูปกครองในการใชอาํนาจสาธารณะ
ในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนน้ี ไดเปนสิง่บันดาลใจใหพระเจาอโศกมหาราชในศตวรรษท่ี 3 กอน
คริสตกาลใหทรงกระทําตาม พระเจาอโศกมหาราชทรงมีแรงกระตุนจากหลักการท่ีวานี้ จึงไดทรงตัดสิน
พระทัยที่จะดําเนินชีวิตที่สอดคลองธรรมะและปฏิบัติคามธรรมะเพื่อรับใชพสกนิกรของพระองคเองและ
เพื่อรับใชมวลมนุษยชาติทั้งปวง พระองคไดประกาศวาจะไมใชความรุนแรงกาวราวตอประเทศเพ่ือนบาน
ของพระองค ทรงไดใหหลักประกันแกประเทศเหลานั้นวาพระองคมีความปรารถนาดีและไดสงคณะทูตนํา
สารแหงสันติภาพและการไมใชความรุนแรงของพระองคเดินทางไปยังดินแดนพระราชาตางๆ ในแดนไกล

 พระองคทรงไดใหการสนับสนุนการปฏิบัตอิยางแข็งขันในการสงเสริมคุณคาทางสังคมและทาง
ศาสนาตางๆ เปนตนวา ความซื่อสัตย ความสัตย ความกรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความไมใชความรุนแรง 
ความมนีํา้ใจตอบคุคลอืน่ ความไมวารายกนั ความไมละโมบในทรพัยของบคุคลอืน่ และความไมทาํอนัตราย
ตอสัตว พระองคไดสงเสริมอสิรภาพทางศาสนาและการใหความเคารพตอศาสนาหรือความเช่ือของกันและ
กนั ทรงเดินทางไปสอนพระธรรมะแกคนในชนบทดวยพรองคเองเปนครัง้คราว ทรงสรางสาธารณประโยชน 
เชน โรงพยาบาลสําหรับรักษามนุษย และโรงพยาบาลสําหรับรกัษาสัตว ทรงจัดหายารักษาโรคไวใหประชาชน 
ทรงใหสรางตนไมและสวนพรรณไมไวตามริมถนนหนทาง ทรงใหขุดบอนํ้า และใหสรางที่อาบนํ้าและบาน
พักอาศัย ทรงหามมิใหมีความโหดรายตอสิงสาราสัตวทั้งปวง

5.7  หลกัการวาดวยการแกไขปญหาของมนุษย คณุปูการของพระพุทธเจาท่ีมตีอมวลมนษุยชาติ
ที่ยิ่งใหญมากกวานักปฏิรูปสังคมคนอื่นๆทั้งกอนหนาและภายหลังพระองค ก็คือการที่พระองคทรงมี 
“พระอนาวรณญาณ” คือพระญาณอันไมติดขัด สามารถมองทะลุปญหาลึกเขาไปจนถึงรากเหงาของความ
ทุกข หรือเจ็บปวยทางจิตของมนุษย เมื่อจิตใจของมนุษยไดรับการแกไขแลว การปฏิรูปอยางแทจริงจึงจะ
เกิดผลขึ้นมาได 

 การปฏริปูทีเ่กดิจากพลงัของโลกภายนอกจะมคีวามยัง่ยนือยไูมนาน แตการปฏิรปูท่ีเกดิขึน้จาก
ผลของการเปลีย่นแปลงในจติสํานึกภายในของมนษุยจะลงรากลกึฝงอยนูาน ในขณะทีก่ิง่กานสาขาของตนไม
จะแผขยายออกไปไดนั้น ก็ตองอาศัยอาหารหลอเลี้ยงที่ไดมาจากรากของตนไมฉันใด การปฏิรูปจะเกิดข้ึน
มาไดกต็อเมือ่จติใจไดตระเตรยีมหนทางไวเพือ่การปฏริปู ฉนันัน้ และการปฏริปูนีจ้ะยนืยงคงมัน่อยไูดตอเมือ่
มนุษยเสริมสรางตนเองใหมีความรักในสัจจะ ความยุติธรรม และมีความรักตอเพื่อนมนุษยดวยกันเทานั้น
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 หลักการท่ีพระพุทธเจาทรงสอนน้ีมไิดตัง้อยูบนรากฐานของปรัชญาทางการเมือง และท้ังก็มไิด
เปนคําสอนท่ีสงเสริมใหมนุษยแสงหาความสุขในทางโลก แตเปนคําสอนท่ีจะนําไปสูการบรรลุถึงซ่ึงพระ
นิพพาน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็วา เปาหมายสูงสุดของคําสอนของพระพุทธเจา ก็คือการดับเสียซ่ึงตัณหาที่
จะผูกพันมนุษยใหติดอยูในโลกนี้ไว ดังมีขอความในพระธรรมบทที่สนับสนุนความในขอนี้วา “หนทางท่ีจะ
นาํไปสูประโยชนทางโลกเปนแบบหน่ึง และหนทางท่ีจะนาํไปสูนพิพาน (โดยการดําเนนิชวีติตามทางศาสนา) 
ก็เปนอีกแบบหนึ่ง”

 แตทัง้นีก้ม็ไิดหมายความวาชาวพทุธไมสามารถเกีย่วของหรอืจะไมเกีย่วของกบักระบวนทางการ
เมืองซึ่งเปนความเปนจริงทางสังคม เพราะถึงจะอยางไรชีวิตของสมาชิกของสังคมก็จะยังถูกกําหนดโดย
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจภายในสังคม และการจัดระเบียบของสถาบัน
ตางๆ ซึง่ท้ังหลายท้ังปวงเหลานีล้วนแลวแตไดรบัอิทธิพลมาจากการจัดระเบียบทางการเมืองของสังคมนัน้ๆ 
โดยแท

6. บทสรุป
จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการที่กลาวขางตน ยอมแสดงวา พระพุทธศาสนาเปน

รากฐานสําคัญตอการเมืองการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยใชหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาเปนหลกัการ หลกัคิด และเปนแนวทางในการประพฤตปิฏิบัตทิัง้ผปูกครองรฐัและประชาชน
ในรัฐ ที่สําคัญที่สุดเหนือศาสนาใด ๆ ก็คือ พระพุทธศาสนา อยูเหนือลัทธิการเมืองใด ๆ และบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาไมวายุคใด สมัยใด หรือในระบบการเมืองใด ก็มิไดนําคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาอํานาจแตอยางใด 

อยางไรก็ดี หากชาวพุทธตองการจะเขาไปเก่ียวของกับการเมือง เขาก็จะไมใชศาสนาในทางผิดๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง ทั้งจะไมแนะนําใหผูสละชีวิตทางโลกเขามาดําเนินชีวิตในทางศาสนาได
เขาไปยุงเก่ียวกับการเมืองอีกดวย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พระพุทธศาสนาจะสอนใหคนในทุก
ระบบการเมืองไมใหมุงเอาชนะบุคคลอื่นโดยสวนเดียว แตจะตองเอาชนะ “ใจ” ตนเอง พัฒนาใจตนเองให
หลุดพนจากกิเลสที่ครอบงํา ทั้งนี้ เพื่อความเปน “อิสรภาพ” อยางแทจริง ดังนั้น จึงควรท่ีเราจะชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาใหกระจายไปท่ัวโลก เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลก 
และนําสันติสุขมาสูมนุษยชาติไดอยางถาวรตลอดไป
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หลักเกณฑและวิธีสงตนฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป
เพ่ือลงพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร
1.1 ตองเปน บทความวิจยั บทความวิชาการ และบทความท่ัวไป ทางพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ
1.2  ตองเปนบทความที่ยังไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน
1.3  ตองเปนบทความที่เขียนตามแบบ (Modeling) ที่กําหนดไว
1.4  บทความท่ีจะไดรับการลงพิมพตองผานการตรวจสอบและประเมินโดยผูทรงคณุวฒิุในเรือ่งนัน้ 

ถามีการปรับปรุงแกไขก็ตองแกไขกอนจึงจะลงได
1.5  การไดลงบทความในวารสารหรือไมนั้น เปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตรอยเอ็ด
2. การเตรียมตนฉบับ

2.1 เขียนตามแบบ (Modeling) ที่กําหนดไว เชน ใชกระดาษ A4 พิมพเต็มหนา ความยาว 7-9 หนา 
พิมพดวย Microsoft for Windows ใชอักษร TH SarabunPSK  ชื่อเรื่อง และหัวขอใชตัว
อกัษรขนาด 16 ตวัหนา และกัน้หนาดานบนกบัดานซาย เทากนั 1.5 นิว้ สวนกัน้ดานขวาและ
ดานลางเทากัน 1 นิ้วและตารางใหมีขีดเสนบนและลางเทานั้น

2.2 การอางองิในเนือ้เรือ่งใหใชแบบนาม-ป (Name-Year) ระบชุือ่-นามสกุล ผแูตงปทีพ่มิพเอกสาร
และหนาไวขางหนาหรือขางหลังขอความนั้นก็ได เชน กุลธิดา ทวมสุข (2548, หนา 16) หรือ 
(กุลธิดา ทวมสุข, 2548, หนา 16)

2.3 การอางอิงเอกสาร ใหรวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใชอางอิงในบทความนี้เทานั้น จัดเรื่อง
ลําดับตามตัวอักษร เชน กุลธิดา ทวมสุข. (2548). การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร. กรุงเทพฯ : ชมรมผูสอนวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.

3. การสงตนฉบับ
3.1 ใหสงบทความวจัิย จาํนวน 4 ชดุ (3ชดุไมตองพมิพชือ่เจาของบทความวจิยัและสถานทีท่าํงาน)

พรอมแผน CD ที่ปลอด Virus
3.2 สงที่ บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลดงลาน 
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