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บทคัดย่อ

	 บทความวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม 

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	2)	เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	ของผูน้�าชมุชนทีม่ี

เพศ	ระดบัการศกึษา	และสถานภาพแตกต่างกนั	และ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของ

ผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	

กลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก่	ผู้น�าชมุชนในเขตรบัผดิชอบสถานีต�ารวจภูธรกดุชุม	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวัดยโสธร	จ�านวน	

198	 คน	 โดยใช้สูตรในการค�านวณของทาโร	 ยามาเน	 (Taro	 Yamane)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	22	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นที่	.89	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบ	ค่าที	(t-test)	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-way	ANOVA	F-test)

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตาม

ประเมินผล	 2)	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ผู้น�าชุมชนท่ีมีเพศ	 ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกัน	 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	

โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	ไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้	และ	3)	ผูน้�าชมุชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม

 1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	ล�าดับตาม

ความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ารวจ

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงิน 

เพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้น�าชุมชนกับต�ารวจบ่อย	 ๆ	 เพื่อเตรียมพร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและ

เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจกับผู้น�าชุมชน

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วม	2.	ผู้น�าชุมชน	3.	การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	thematic	paper	were	to:	1),	to	study	community	leaders’	

participation	in	Kutchum	Police	Station’	crime	Kutchum	district,	Yasothon	Province,	2)	to	

compare	 variables	 of	 the	 former’s	 genders,	 educational	 and	 status	 levels	 with	 their	 

participation	 in	crime	prevention	and	suppression	 in	 its	authorized	area,	3)	 to	 regulate	 

suggestions	for	the	former’s	participation	in	the	latter’s	crime	prevention	and	suppression	

in	the	authorized	area.	The	sampling	group	following	Taro	Yamane’s	table	comprised	198	

community	 leaders	 in	 its	 authorized	 area.	 The	 instrument	 used	 for	 the	 research	was	 

Likert-type	questionnaires	of	twenty-two	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	 

for	 the	whole	 entry	 at	 .89.	 The	 statistics	 for	 data	 analyses	 encompassed	 percentage,	 

arithmetic	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test.

	 Results	of	the	research	manifested	the	following	findings:	1)	Community	leaders’	

participation	 in	Kutchum	Police	Station’	crime	Kutchum	district,	Yasothon	Province	was	

rated	‘high’	in	the	overall	aspect.	Given	a	single	aspect,	all	four	aspects	were	also	scored	

‘high’.	These	aspects	ranked	in	descending	order	of	arithmetic	means	included	those	of	

participation	 in	1)	support,	2)	planning,	3)	operations	and	4)	 follow-up	and	assessment	

respectively.	2)	The	hypothesis	 testing	 results	confirmed	that	variables	of	 the	 former’s	

genders,	 educational	 and	 status	 levels	 showed	 in	 the	 overall	 aspect	 no	 significant	 

differences	 in	 their	 participation	 in	 the	 latter’s	 crime	 prevention	 and	 suppression	 and	 

prevention	in	its	authorized	area,	hence	not	conforming	with	the	reformulated	hypothesis.	

3)	 Community	 leaders’	 suggestions	 for	 their	 participation	 in	 police	 officers’	 crime	 

prevention	 and	 suppression	 in	 its	 authorized	 area	 in	 Kutchum	 Police	 Station’	 crime	 

Kutchum	district,	Yasothon	Province.	were	 recommended	 in	descending	order	of	 three	

frequencies.	Firstly,	the	latter	should	have	the	former	assess	their	crime	prevention	and	

suppression	 in	 communities	 and	villages.	 Secondly,	 the	 former	 should	 support	or	 give	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

money	 for	 communities’	 activities	 concerning	 crime	 prevention.	 Finally,	 community	 

relation-oriented	 activities	 between	 community	 leaders	 and	 police	 officers	 should	 be	 

frequently	held	in	order	to	prepare	readiness	and	forces	to	combat	crimes	and	strengthen	

good	relationship	between	the	former	and	the	latter.

Keywords :	1.	Participation	2.	Community	Leaders	3.	Crime	Prevention	and	Suppression

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	พ.ศ.	2555-2560	ได้ให้ความส�าคัญของงาน 

ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และเสริมสร้าง

ความสงบสุขในสงัคม	ซึง่เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการป้องกนัอาชญากรรม	เน้นการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในทุกภาคส่วน	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอย่างกว้างขวางใน

การควบคุมอาชญากรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555,	หน้า	4-5)	

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของต�ารวจและนกัอาชญาวทิยาทีว่่า	หากประชาชนร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีอ่ย่างจรงิจงั	

จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน	 และหากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือ

โครงการใดในกระบวนการยตุธิรรม	แล้วกจ็ะท�าให้กจิกรรมหรอืโครงการนัน้ๆ	มปีระสทิธิภาพในการควบคมุ

อาชญากรรมมากขึ้นด้วย

	 ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาลซ่ึงแนวโน้มของ

อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น	 ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต	 และทรัพย์สินของ

ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชาตท่ีิส�าคญั	คอื	มผีลกระทบต่อจติใจของประชาชน

อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุขสุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน	 เกิดความสูญเสีย

หลาย	 ๆ	 ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพ	 ในการพัฒนาประเทศ	 จากอิทธิพลของกระแส 

โลกาภิวัตน์เป็นโรคยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล	ท�าให้มีความเจริญ	ทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียก

ว่าวัตถนิุยมแต่ในขณะเดียวกนัความเจรญิทางด้านจิตใจและศลีธรรมของประชาชนกลบัลดน้อยลง	ประกอบ

กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ในปัจจุบัน	 ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน	

และมจี�านวนเพิม่มากขึน้ดงัปรากฏเป็นข่าวอยูเ่สมอในสือ่มวลชน	สร้างความหวัน่เกรงและสะเทอืนขวญัแก่

ประชาชนโดยทัว่ไป	(สดุธดิา	เวยีงโอสถ,	2547,	หน้า	12)	การป้องกนัอาชญากรรมยคุใหม่	จ�าเป็นต้องมกีาร

แสวงหาความร่วมมือ	จากประชาชนชุมชน	ตลอดจนหน่วยราชการต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม	 ร่วมกันคิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรม	และเข้าร่วมด�าเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง	

	 อ�าเภอกดุชมุ	จังหวดัยโสธร	ต้ังอยูใ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	มพ้ืีนท่ีประมาณ	544	ตารางกโิลเมตร	

มีประชากรทั้งสิ้น	66,085	คน	เพศชาย	33,747	คน	(ร้อยละ	51.07)	เพศหญิง	32,338	คน	(ร้อยละ	48.93)	

แบ่งเขตปกครองออกเป็น	9	ต�าบล	128	หมูบ้่าน ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกจิ

ความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	ยังไม่ประสบความส�าเร็จเนื่องจาก
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ขาดความร่วมมือจากประชาชน	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่	ยังมีความรู้สึกห่างเหินกับต�ารวจ	เพิกเฉย	ไม่สนใจ	

ไม่ให้ความร่วมมือ	 และไม่สนับสนุนกิจการของต�ารวจเท่าท่ีควร	 โดยถือว่าไม่ใช่ธุระหน้าท่ี	 นอกเสียจาก

อาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นกับตนเองหรือญาติพี่น้องเท่านั้น	ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วกบัตวัคนร้ายผูก้ระท�าผิดและสถานทีห่ลบซ่อนตวัคนร้าย	ตลอดจนแหล่งมัว่สุม่ในการกระท�าความผดิ

ยงัไม่เพียงพอทีจ่ะท�าให้การป้องกนั	และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกจิความรบัผดิชอบไม่ประสบ

ความส�าเร็จ	จึงจ�าเป็นที่อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้น�าชุมชนไม่ว่าจะเป็น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 ในการเพ่ิมความพึงพอใจ	 ของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีด่�าเนนิงาน	น�าความสงบสขุมาสูค่รอบครวัในชมุชนต่อไป	(จตพุร	บานชืน่,	2552,	หน้า	

9-10)

	 ตามยุทธศาสตร์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้นจะประสบผลส�าเร็จมากน้อย

เพียงใด	ส่วนหนึ่งขึ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นประการส�าคัญ	การที่ประชาชนในชุมชน

จะเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการดงักล่าวอาจขึน้กบัปัจจยัทีแ่ตกต่างกันได้	เช่น	ประโยชน์	ทีต่นเองจะได้รบัใน

รปูของรางวลัค่าตอบแทนหรอืการท�าตามความสามารถทีต่นถนดั	หรอืความต้องการการยอมรบัจากหมูค่ณะ

และความศรัทธาจากบุคคล	

	 ดงัน้ัน	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	เพือ่น�าผลการวจิยัในครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทาง

ปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตั	ิเพือ่ให้แจง้ข่าวอาชญากรรม	หรอืประชาชนทัว่ไป	เข้ามามีส่วนร่วมต่อการป้องกนั

อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถาน	ี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร

		 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี	ต�ารวจภูธร

กุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธรของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	ระดับการศึกษา	และสถานภาพแตกต่างกัน

	 2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร

3.  สมมติฐานการวิจัย 

	 3.1	 ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจ

ภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน

	 3.2	 ผู้น�าชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน

	 3.3	 ผู้น�าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน
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4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 4.1	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ารวจภูธร

กดุชุม	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	จาก	9	ต�าบล	ประกอบด้วย	1)	ก�านนั	จ�านวน	9	คน	2)	ผูใ้หญ่บ้าน	จ�านวน	

128	คน และ	3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน	256	คน รวมทั้งหมดจ�านวน	393	คน (ส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอกดุชมุ,	2559,	หน้า	12)	กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ผูน้�าชมุชนในเขตรบัผดิชอบสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอ

กุดชุม	จังหวัดยโสธร	จ�านวนทั้งสิ้น	198	คน	โดยใช้สูตรของยามาเน	(Taro	Yamane)	(สุจินต์	ธรรมชาติ,	

2549,	หน้า	48)

	 4.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	3	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที่	1	เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	ตามแบบของลิเคิร์ต	 (Likert	Scales)	ห้าระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	

มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2552,	หน้า	100)

	 	 ตอนที่	 3	 เป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด	 (Open–ended	Question)	 สอบถามเกี่ยวกับข้อ

เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูร

กุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	ทั้ง	4	ด้าน

	 4.3	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติเชิง

อนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	 (One-way	

ANOVA)

5.  ผลการวิจัย

	 5.1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 74.46	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา	 คิดเป็น 

ร้อยละ	45.46	และมีสถานภาพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	คิดเป็นร้อยละ	65.15	

  5.2	 ผลการวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สีด้่าน	เรยีงตามค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการ

มส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	ตามล�าดับ	ดังนี้

  5.2.1	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 โดยรวม	 อยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสถานีต�ารวจกุดชุมเกี่ยวกับจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุดคือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“ร่วมกับสถานีต�ารวจกุดชุมในการก�าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน”

  5.2.2		ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภธูรกดุชมุในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในงานเทศกาลประเพณต่ีาง	ๆ 	ในหมูบ้่าน/ชมุชน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมในการตั้งจุดตรวจ-จุด

สกัดเพื่อป้องกันและปราบอาชญากรรมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชุมชน”

  5.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนบัสนนุ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ได้ชักชวนหรือสนับสนุนคน	ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าร่วม

เป็นสมาชกิโครงการในการป้องกนั	อาชญากรรม	เช่น	โครงการสมาชกิแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชมุชน

เข้มแข็ง	ปลอดภัยจากยาเสพติด”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	6	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กิจการสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมด้วยการให้ความร่วมมือในการเป็นพยานบอกข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรม

ต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล”

  5.2.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบอาชญากรรมในหมู่บ้าน/

ชุมชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม	เช่น	โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	

โครงการต�ารวจบ้านต้านยาเสพติด”

 5.3	 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี	 ต�ารวจ

ภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	พบว่า	ผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกันที่มี

เพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	

จังหวัดยโสธร	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 5.4		ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	พบว่า ผู้น�าชุมชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	

ล�าดับตามความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของต�ารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาค

เงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	 และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัต�ารวจบ่อย	ๆ 	เพือ่เตรยีมพร้อมและเตรยีมก�าลงัในการช่วยกนัปราบปรามอาชญากรรม

และเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจกับผู้น�าชุมชน
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6.  อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 6.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชนมีส่วนร่วม	และการให้	ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 แต่ยังมีระดับการมี

ส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ผู้น�าชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชมุชน/หมูบ้่าน	และมส่ีวนร่วมในการเป็น

กรรมการในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม	เช่น	โครงการ

สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	โครงการต�ารวจบ้านต้านยาเสพติด	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	

สรุยทุธ	บบุผาพลิา	(2557)	ได้วจัิย	“การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ของสถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	การมีส่วน

ร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธร	

ศรีสมเดจ็	อ�าเภอศรสีมเด็จ	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยู่ในระดบัปานกลาง	เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน	สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	ยังมีส่วน

ร่วมและให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการร่วมวางแผนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในหมูบ้่าน/ชมุชน	โดยมส่ีวนร่วมในการรวบรวมข้อมูลปัญหา	เพือ่การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน	 และการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูล

การจดัท�าแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพตดิภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	ยงัมรีะดบัการมส่ีวนร่วม

หรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ดาบต�ารวจ	 สุรยุทธ	 

บบุผาพลิา	(2557)	ได้วจิยั	“การมีส่วนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

พืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรสีมเดจ็	จงัหวดัร้อยเอด็”	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของ

ผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	

อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านมีส่วนร่วมในการวางแผน	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.1.2	 ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตในเขตรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	ผู้น�าชุมชน	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้ช่วย

ผูใ้หญ่บ้านได้ให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการรกัษา



Vol.6 No.2 July - December 20178

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	 ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการ

ป้องกนัอาชญากรรม	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	ผูน้�าชมุชน	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านยงัขาดการมส่ีวนร่วม

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุในการต้ังจดุตรวจ-จดุสกดัเพือ่ป้องกนัและปราบอาชญากรรมเพิม่

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิให้แก่ชมุชน/หมูบ้่าน	สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ	ร้อยต�ารวจโท	อาทติย์	

พัฒนสระคู	 (2558)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด”	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการ

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.1.3		ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชน	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ได้มีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 โดยก�านัน	 ผู้ใหญ่

บ้าน	 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 ได้ชักชวนหรือสนับสนุนประชาชนในหมู่บ้าน/	 ชุมชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	และเข้าร่วมกจิกรรมหรอืโครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์	พัฒนสระคู	(2558)	ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด”	 พบว่า	

การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 6.1.4	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	โดยรวม	อยูใ่น

ระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ผู้น�าชุมชน	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 

มส่ีวนร่วมในการติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสถานตี�ารวจ

ภูธรกุดชุม	 ยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	แต่สถานีต�ารวจภูธรกุดชุมก็ให้ผู้น�าชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ารวจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในหมูบ้่าน/ชมุชน	และได้เชญิชวนให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้ความร่วมมอืและให้ข้อมลู

อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	สุรยุทธ	บุบผาพิลา	(2557)	ได้

วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	

จังหวัดร้อย	ด้านมีส่วนในการติดตามและประเมินผล	อยู่ในระดับปานกลาง

	 6.2	 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	

	 	 6.2.1		ผูน้�าชุมชนทีมี่เพศต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	

ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 เพศของผู้น�าชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม	 ท้ังนี้เป็นเพราะว่าการด�าเนิน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

งานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 และผู้น�าชุมชน	 

ได้ร่วมมกีนัวางแผนป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที	่ทกุฝ่ายให้ความร่วมมอืกนั	ไม่ว่าจะเป็นจะ

เป็นการมีส่วนร่วมในด้านร่วมคิดก�าหนดความต้องการ	ด้านร่วมจัดท�าแผนพัฒนา	ด้านร่วมปฏิบัติ	และด้าน

ร่วมติดตามผล	และประเมินผล	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	สุรยุทธ	บุบผาพิลา	(2557)	ได้วิจัย	

“การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี

ต�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	จงัหวดัร้อยเอด็”	พบว่า	ผูน้�าชุมชนทีม่เีพศต่างกนั	มมีส่ีวนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 6.2.2	 ผู ้น�าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	มีการประสานงานกับผู้น�าชุมชนใน

การมาช่วยกันท�างานเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบสุข	

การดแูลความสงบหมูบ้่าน/ชมุชน	เข้าร่วมในกจิกรรมโครงการการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโทอาทิตย์	พัฒนสระคู	(2558)	ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วม

ของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภมู	ิอ�าเภอสวุรรณภูม	ิจงัหวัด

ร้อยเอ็ด”	พบว่า	ผูน้�าชมุชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 6.2.3		ผูน้�าชมุชนทีม่สีถานภาพต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้	ผลปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	สถานภาพของผูน้�าชมุชนไม่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วม	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผูน้�า

ชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	พื้นท่ีและได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�า	

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ดาบต�ารวจ	สรุยทุธ	บบุผาพลิา	(2557)	ได้ท�าวจิยั	“การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชน

ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรี

สมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	ผู้น�าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดย

รวมไม่แตกต่างกัน

7.  ข้อเสนอแนะ 

	 7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมทั้งสี่ด้าน	อยู่ในระดับ	ปานกลาง	ดังนั้น	สถานี

ต�ารวจภธูรกุดชมุ	ควรปรบัปรุงการท�างานเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมูบ้่าน	

และก�าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที	่ส่งเสรมิผูน้�าชมุชนให้มส่ีวนร่วมกบัเจ้า
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หน้าทีต่�ารวจการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยค�านงึถงึด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 7.2	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.2.1	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	 

และรายละเอยีดต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมของผูน้�าชุมชนดา้นการมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมินผล	เพือ่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก	และน�าผล

การวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของผู้น�าชุมชน	เพิ่มมากยิ่งขึ้น

	 	 7.2.2	 ควรได้วิจัยเชิงปริมาณ	 เรื่อง	 ความพึงพอใจของประชาชนที่ต่อการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	
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9.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบพระคุณ	 รองศาตราจารย์อุดม	 พิริยสิงห์	 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก	 ดร.ประพิศ	 โบราณมูล	 

ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	และ	พันต�ารวจเอกวิโรจน์	สีน�้าเงิน	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	

ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จนเสร็จสมบูรณ์	

	 ขอขอบคณุ	ผูก้�ากบัสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็

รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีด้้วยด	ีและขอขอบคณุผูน้�าชมุชนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทกุท่านทีช่่วยกรณุาตอบ

แบบสอบถามด้วยดี

	 ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์	ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ร้อยเอด็ทกุท่านทีอ่นเุคราะห์	และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ทีใ่ห้ค�าชีแ้นะ	

และบริการด้วยดีเสมอมา

	 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวน 

ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 

Police Officers’ Morale and Motives for their Duty Performance under 

Narathiwat Provincial Police’s Investigation Superintending Division

สิบต�ารวจโท	วิรุต	มีชัย1

Pol.Cpl.Wirut	Meechai

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์2

Assoc.	Prof.	Udom	Phiriyasing

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 บทความวจัิยน้ี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เพือ่ศกึษาขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 ท่ีมีอายุราชการ	 

ชัน้ข้าราชการต�ารวจ	และระดบัการศกึษาต่างกนั	และ	3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทาง	การเสรมิสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	รวม	

213	คน	โดยใช้สูตรการค�านวณ	ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย	คือ	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.91	สถิติที่ใช้

ในการวิจัย	 ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	 t-test	

และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA	:	F-test)	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 

ท้ังสีด้่าน	เรียงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน	ด้านความเหมาะสม 

ในต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	ด้านความส�าเร็จของงาน	 และด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับ

บญัชา	ตามล�าดบั	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิาน	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสบืสวนต�ารวจภธูร

จังหวัดนราธิวาสที่มีอายุราชการ	ชั้นข้าราชการต�ารวจ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	มีขวัญและก�าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าที่	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	และ	3)	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวน

1 นกัศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตร้อยเอด็.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	 การเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	เรียงล�าดับตามความถี่จากสูงไป

หาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรกลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม	 เมื่อย้ายออก

จากพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อบ่งบอกถึงการเสียสละและเพื่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจต่อเจ้าหน้าที่	 และผู้บังคับบัญชา	ควรให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ภายหลัง

จากการได้รับบาดเจ็บ

ค�าส�าคัญ :	1.	ขวัญและก�าลังใจ	2.	การปฏิบัติหน้าที่	3.	ข้าราชการต�ารวจ

ABSTRACT

	 This	thematic	paper	identified	3	objectives	as	follows:	1)	to	study	police	officer’s	

morale	 and	motives	 for	 their	 duty	 performance	 under	 Narathiwat	 Provincial	 Police’s	 

Investigation	Superintending	Division	2)	to	compare	the	relationship	between	the	first	ob-

jective	and	its	differences	in	years	on	duty,	ranks	and	educational	backgrounds	and	3)	to	

gather	suggestions	in	order	to	promote	the	first	objective.	The	sampling	group	of	213	police	

officers	under	Narathiwat	Provincial	Police’s	Investigation	Superintending	Division	was	based	

on	Taro	Yamane’s	sample	calculation.	The	reliability	of	the	instrument	was	found	using	a	

five	 point	 Likert	 scale	 with	 its	 value	 of	 0.91.	 The	 statistics	 used	 for	 this	 study	 are	 

percentage,	mean,	and	standard	deviation	included	statistical	hypothesis	test:	t-test	and	

F-test	(One	Way	ANOVA).	The	data	was	analyzed	by	computer	system.

	 The	results	of	the	study	determined	that	1)	police	officer’s	morale	and	motives	

for	their	duty	performance	under	Narathiwat	Provincial	Police’s	Investigation	Superintending	 

Division	 indicated	the	high	 level	 in	overall	components.	Each	of	 four	components	was	

shown	 at	 high	 level	 and	 ranked	 by	 ascending	 order	 as	 follows:	 relationship	 with	 

companions,	 aptitude	 for	 duty,	 achievement,	 and	 superiors’	 policy.	 2)	 The	 findings	 of	 

assumption	found	that	there	was	no	significant	difference	in	the	first	objective	despite	of	

its	differences	in	years	on	duty,	ranks	and	educational	backgrounds	in	both	overall	and	

individual	components.	3)	The	police	officers’	top	three	suggestions	in	order	to	promote	

the	first	objective	were	ranked	ordered	by	frequency	i)	double	years	on	duty	scheme	should	

be	re-operated,	ii)	the	certificate	to	praise	their	devotion	should	be	granted	when	moving	

out	of	the	area	of	three	Southern	provinces,	and	iii)	the	superiors	should	fully	support	their	

subordinates	in	case	of	injury.

Keywords :	1.	Morale	and	Motives	2.	Their	Duty	Performance	3.	Police
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 จากความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่พีืน้ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัปัตตาน	ียะลา	นราธวิาส	

และสี่อ�าเภอในจังหวัดสงขลาคือ	อ�าเภอเทพา	อ�าเภอจะนะ	อ�าเภอนาทวี	และอ�าเภอสะบ้าย้อย	ซึ่งเริ่มเกิด

ความรุนแรงมาตั้งแต่	พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบันยังไม่มีท่าทีว่าปัญหาความรุนแรงจะสงบลง	ท�าให้เกิดผลก

ระทบต่อสังคม	เศรษฐกิจ	และความเสียหายต่อภาครัฐเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ภาครัฐ	ได้ส่งก�าลังหลายฝ่าย

ลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 บุคคลากรส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทช่วยในการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายภาคใต้ก็คือ	 ข้าราชการต�ารวจ	 ดังน้ัน	 การปฏิบัติหน้าท่ีจ�าเป็นต้องมี

ขวัญและก�าลังใจเป็นพิเศษ	 การขาดขวัญและก�าลังใจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจเป็นอย่างมาก	 (งานนโยบายและแผนกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส,	 2559,	 

หน้า	5)	

	 การสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่บคุลากรในหน่วยงานภาครฐัมปัีจจยัหลายประการ	ซึง่นกัวชิาการ

ได้เสนอทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก�าลังใจอย่างหลากหลายท้ังท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกัน	

อาทิ	ทฤษฎีสององค์ประกอบ	 (Two	Factors	Theory)	ของเฮิร์ซเบิร์ก	และคณะ	 (Herzberg	 and	 the	

others)	ได้เสนอว่า	ปัจจัยส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจและเกิดขวัญก�าลังในการปฏิบัติงานได้แก่	ปัจจัยจูงใจ	

(Motivation	 Factors)	 กับปัจจัยค�้าจุนหรืออนามัย	 (Hygiene	 Factors)	 โดยเฉพาะปัจจัยท่ีเก่ียวกับงาน

โดยตรงที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานชอบและรักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนคือปัจจัย	 จูงใจห้า

ด้าน	ได้แก่	ความส�าเรจ็ของงาน	การยอมรบันบัถอื	ลกัษณะของงาน	ความรบัรบัผดิชอบ	และความก้าวหน้า

ในต�าแหน่งหน้าที่	

	 กองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภธูรจังหวัดนราธวิาส	เป็นหน่วยงานหนึง่ทีม่ภีาระงาน	มมีากกว่าก�าลงัพล 

มภีาระหน้ีสินเป็นจ�านานมากเนือ่งจากสวสัดกิารและค่าตอบแทนน้อย	และความไม่ปลอดภยัจากเหตกุารณ์

ความไม่สงบท�าให้ขาดแคลนก�าลังพล	ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวช้ีวัดได้ว่า	 มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการต�ารวจ	ดังนั้นผู้วิจัย	จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน

การเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศกึษาขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวน

ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

	 2.2	 เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	ที่มีอายุราชการ	ชั้นข้าราชการต�ารวจ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

	 2.3	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
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3.  สมมุติฐานการวิจัย 

	 3.1		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวดันราธวิาสทีม่อีายรุาชการต่างกัน	

มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

	 3.2		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสืบสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสท่ีมช้ัีนข้าราชการต�ารวจ

ต่างกัน	มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

	 3.3		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภูธรจังหวดันราธวิาสทีมี่ระดบัการศกึษาต่างกนั 

มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวน

ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	

	 4.2	ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจใน

กองก�ากับการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวัดนราธวิาส	ท่ีมอีายุราชการ	ช้ันข้าราชการต�ารวจ	และระดับการศกึษา

ต่างกัน

	 4.3	ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	

	 4.4		ท�าให้สามารถน�าผลของการวจัิย	เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใช้เป็นข้อมลู

สารสนเทศในการปรบัปรงุและเสรมิสร้างขวญัก�าลงัใจให้กบัข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนราธิวาส	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 5.1	ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจทีป่ฏิบตัหิน้าทีใ่นกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนราธิวาส	ปีงบประมาณ	2559	จ�านวน	455	คน	 (งานนโยบายและแผนกองก�ากับการสืบสวน

ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส,	2559,	หน้า	8)

	 5.2	 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจท่ีปฏบัิตหิน้าท่ีในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดั

นราธิวาส	ปีงบประมาณ	2559	จ�านวน	213	คน	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของยามาเน	(Taro	

Yamane)	 และค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนระดับการศึกษาโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ใช้ตัวแปรอิสระคือ

ชั้นต�ารวจ	

	 5.3	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งเป็นสาม	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที	่1	เป็นแบบสอบถามข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย 

อายุราชการ	ชั้นข้าราชการต�ารวจ	และระดับการศึกษา

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ซึ่งมีเกณฑ์การ

พิจารณาห้าระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	 (Open-ended	 Questionnaires)	 โดยให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ	 ในกองก�ากับ

การสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	

	 5.4	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบ	ความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจใน

กองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวดันราธวิาส	พบว่า	ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน

อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ	ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	ด้าน

ความเหมาะสมในต�าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	ด้านความส�าเร็จของงาน	และด้านนโยบายและการบรหิาร

ของผู้บังคับบัญชา	เมื่อแยกออกเป็นรายด้านมีผลการวิจัยดังนี้	

	 	 1)		 ด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชา	 ข้าราชการต�ารวจมีขวัญและก�าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากเมือ่พจิารณาเป็นรายข้ออยูใ่นระดบัมากหกข้อ	และปานกลางสองข้อ	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	

คอื	ข้อ	5	ทีว่่า	“ผูบ้งัคบับญัชาได้จดัสรรวสัดอุปุกรณ์ทีอ่�านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างทนัสมยั

และมีความมั่นใจ”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชาก�าหนดนโยบายในการโยก

ย้ายก�าลังพลมีความเหมาะสมและยุติธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่”		

	 	 2)		 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการต�ารวจมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งข้อ	และระดับมากเจ็ดข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	

ข้อ	8	ทีว่่า	“ครอบครวั	ญาตพิีน้่อง	ให้การยอมรบัการปฏบิตัหิน้าท่ีและความรบัผดิชอบ”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอ

มา”

	 	 3)		 ด้านความเหมาะสมในต�าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ข้าราชการต�ารวจมขีวญัและก�าลงั

ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายข้ออยูใ่นระดับมากท่ีสดุหนึง่ข้อ	และระดบัมากหกข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	4	ทีว่่า	“มคีวามภมูใิจในภารงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด	คือ	ข้อ 1	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชาให้ความส�าคัญกับสภาพร่างกายและจิตใจก่อนมอบหมายภารกิจ”	

	 	 4)		 ด้านความส�าเร็จของงาน ข้าราชการต�ารวจมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณา

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งข้อ	และระดับมากหกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	

“รับผดิชอบงานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามค�าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเตม็ที”่	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	
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ข้อ	6	ที่ว่า	“การช่วยเหลือและแนะน�าจากผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านท�างานผิดพลาด”	

	 6.2	 ผลการเปรียบเทียบขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับ

การสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดั

นราธิวาส	ทีม่อีายรุาชการ	ชัน้ข้าราชการต�ารวจ	และระดบัการศกึษาต่างกนั	มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

หน้าที่ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 6.3	 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภูธรจังหวดันราธวิาส	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบั

การสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสมข้ีอเสนอแนะแนวทางการเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิติั

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธิวาส	เรยีงล�าดบัตามความถีจ่าก

สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	ควรกลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม	 เมื่อย้าย

ออกจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อบ่งบอกถึงการเสียสละและเพื่อให้

เกิดความภาคภูมิใจต่อเจ้าหน้าที่	 และผู้บังคับบัญชาควรให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มท่ีภาย

หลังจากการได้รับบาดเจ็บ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 7.1	 จากผลการวิจัย	 ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	พบประเด็นน่าสนใจซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 ผลการวิจัยโดยรวม	พบว่า	ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจใน	กองก�ากบั

การสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธิวาส	โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	เน่ืองจากพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาสมสีถติกิารก่อเหตมุากทีส่ดุนบัแต่เดอืนมกราคม	พ.ศ.	2547	จนถงึเดอืน

มีนาคม	 พ.ศ.	 2559	 โดยเฉพาะเหตุการณ์ร้ายแรงมีปรากฏในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นข้าราชการต�ารวจ 

ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จ�าเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง	 และให้ความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน

ร่วมงานอย่างเต็มที่	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา	 

จงึท�าให้ขวัญและก�าลงัใจของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ	นิทัศน์	เพชรมณี	(2554)	ที่พบว่า	ขวัญ

และก�าลังใจในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	แต่สอดคล้องกับการวิจัยของ	เทพนรินทร์	เพชรรัตน์	(2551)	ที่พบว่า	ขวัญก�าลัง

ใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 	 7.1.1		ด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชา	พบว่า	 ข้าราชการต�ารวจมีขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลการวจัิยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบั	การสบืสวนต�ารวจ

ภธูรจงัหวัดนราธวิาสเหน็ด้วยกบันโยบายทีผู่บ้งัคับบัญชาได้จดัสรรวสัดอุปุกรณ์	ท่ีอ�านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างทันสมัยและมีความมั่นใจ	 นโยบายการปฏิบัติน้าที่	 ในพื้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
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สถานการณ์ที่เกิด	 ผู้บังคับบังบัญชาทุกระดับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ความ

สามารถ	และความภาคภมูใิจจากการได้รบัพจิารณาความดคีวามชอบอย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั	ดงันัน้

จึงท�าให้ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	 ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร

จงัหวดันราธวิาส	ด้านนโยบายและการบรหิารของผูบ้งัคบับญัชา	อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

ทรงวุฒิ	อังคะนาวิน	(2542)	ที่พบว่า	ขวัญในการท�างานของข้าราชการต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจในจังหวัด

ภาคใต้	ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง

	 	 7.1.2	 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	พบว่า	 ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเห็นด้วย

กบัด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน	ทีว่่า	ครอบครวั	ญาตพิีน้่อง	ให้การยอมรบัการปฏบิตัหิน้าที	่ความรบั

ผิดชอบ	มีโอกาสร่วมกิจกรรมส�าคัญในหน่วยงานอย่างเต็มภาคภูมิใจ	มีสมาชิกกลุ่มในหน่วยงานให้ก�าลังใจ

และช่วยเหลือด้วยด	ีสงัคมภายนอกหน่วยงานให้ความส�าคญัและยกย่องจากการปฏบิตัหิน้าที	่การได้รบัการ

ยกย่องชมเชยการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน	ส�านกึว่าเป็นผูม้คุีณค่าและความส�าคญั

ต่อเพือ่นร่วมงานและหน่วยงาน	มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีก่บัเพือ่นร่วมงานทกุระดบัได้เป็น

อย่างดี	 และผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีเสมอมา	ดังนั้นจึง

ท�าให้ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดั

นราธวิาส	ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน	อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	นติ	ิห่วงไทย	(2550)	

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์	

พบว่า	ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3	 ด้านความเหมาะสมในต�าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	พบว่า	ขวญัและก�าลงัใจในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาสเห็นด้วยกับด้านความเหมาะสมในต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	ที่ว่า	มีความภูมิใจในภารงานที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ	 มีการฝึกทักษะ

เฉพาะทางเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นท่ีเสี่ยง	 เข้าใจในภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก 

ผูบ้งัคบับญัชา	เมือ่ปฏบิตัหิน้าทีส่�าเรจ็ลลุ่วงผูบ้งัคับบญัชามอบรางวลัเพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ	ผูบ้งัคบับญัชาได้

ติดตามประเมินผลในภารกิจที่ได้มอบหมาย	 และผู้บังคับบัญชาให้ความส�าคัญกับสภาพร่างกายและจิตใจ

ก่อนมอบหมายภารกจิ	ดังน้ันจึงท�าให้ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับ

การสืบสวนต�ารวจภธูรจังหวดันราธวิาสด้านความเหมาะสมในต�าแน่งหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	อยูใ่นระดบัมาก	

ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทรงวุฒิ	อังคะนาวิน	(2542)	ที่พบว่า	ขวัญในการท�างาน

ของข้าราชการต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจในจังหวัดภาคใต้	มีขวัญในการปฏิบัติงานด้านลักษณะและสภาพ

การปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.4	 ด้านความส�าเร็จของงาน	พบว่า	 ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	โดยรวมอยู่ในระดับมา	ผลการวิจัยปรากฏเช่น



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 19

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

น้ีอภปิรายได้ว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสเห็นด้วยกบัด้านความ

ความส�าเร็จของงาน	 ที่ว่า	 รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่	 มีเป้า

หมายในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส�าเร็จ	มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	 มีการวางแผนศึกษาข้อมูลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งของผู้บังคับ

บัญชาเท่ากับมีความกระตือรือร้นต่องานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย	 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ

บญัชาแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าที	่และการช่วยเหลอืและแนะน�าจากผูบ้งัคบั

บัญชาเมื่อท�างานผิดพลาด	ดังนั้นจึงท�าให้ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกอง

ก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	ด้านความส�าเร็จของงาน	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงาน

วจิยัของ	ทรงวฒุ	ิองัคะนาวนิ	(2542)	ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง	ขวญัในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจประจ�า

สถานีต�ารวจในจังหวัดภาคใต้	พบว่า	ด้านการได้รับการยอมรับและรู้สึกประสบความส�าเร็จ	อยู่ในระดับสูง

		 7.2		ผลการเปรียบเทียบขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับ

การสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

	 	 7.2.1		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	ทีม่อีายรุาชการ

ต่างกนั	มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิติัหน้าทีท่ัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	อายุราชการไม่ส่งผลต่อระดับขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

ว่าการท�างานของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีความสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน	 มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 อีกท้ังผู้บังคับบัญชาได้ดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก

อายุราชการ	 ดังน้ันจึงท�าให้ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะ

มีอายุราชการต่างกัน	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาสทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เทพนรินทร์	เพชรรัตน์	(2551)	

ได้ศกึษาวิจัยเรือ่ง	ขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ	สงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช	 

ผลการเปรยีบเทยีบพบว่าข้าราชการต�ารวจสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดันครศรธีรรมราช	จ�าแนกตามประสบการณ์ 

ในการท�างานมีขวญัและก�าลงัในการปฏบิติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	ทัง้โดย

รวมและรายด้าน

	 	 7.2.2		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	ทีม่ชีัน้ข้าราชการ

ต�ารวจต่างกัน	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานทีต้ั่งไว้	(Null	Hypothesis)	ผลปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ชัน้ข้าราชการต�ารวจไม่ส่งผลต่อระดบั

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส	 ทั้งนี้เป็นเพราะการท�างานของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัด

นราธวิาสน้ันแบ่งชัน้ข้าราชการต�ารวจออกเป็นสองชัน้คอื	ชัน้ประทวนกบัชัน้สญัญาบัตรซึง่มกีารท�างาน	เบ้ีย

เลีย้งและสวัสดกิารต่าง	ๆ 	ไม่แตกต่างกนัมาก	ดังนัน้จงึท�าให้ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะมีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกอง

ก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ผลการวิจัยประเด็นนี้
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ไม่สอดคล้องกับงานวจัิยของ	เทพนรินทร์	เพชรรตัน์	(2551)	ท่ีพบการเปรยีบเทียบว่า	ข้าราชการต�ารวจสงักดั

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่มีระดับชั้นยศต่างกัน	 มีขวัญในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 7.2.3		ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 ที่มีระดับการ

ศกึษาต่างกนั	มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตหิน้าทีใ่นกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวัดนราธิวาสทัง้

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 (Null	 Hypothesis)	 ผลปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ

ในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธิวาส	ทัง้นีเ้ป็นเพราะการท�างานของข้าราชการต�ารวจในกอง

ก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสมีความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกัน	มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	มคีวาม

เคารพให้เกียรติกัน	 อีกทั้งผู้บังคับบัญชาได้ดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกระดับการศึกษา	 ดังนั้นจึง

ท�าให้ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่าง

กัน	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทั้งโดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เทพนรินทร์	เพชรรัตน์	(2551)	พบว่า	ข้าราชการ

ต�ารวจ	สงักดัต�ารวจภธูรจังหวดันครศรธีรรมราช	ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งานแตกต่าง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

8.  ข้อเสนอแนะ 

	 8.1	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 	 8.1.1	 ผลการวจิยัโดยรวม	พบว่า	ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

ในกองก�ากับการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสโดยรวมทัง้สีด้่าน	อยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	หน่วยงานและ

ผู้เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้ถึงระดับมากที่สุดต่อไป

	 	 8.1.2	 ด้านความสมัพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน ผลการวจิยัพบว่า	ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ดงัน้ัน	ผู้บงัคบับัญชาในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสควรรกัษามาตรฐานในการก�าหนด

นโยบายในด้านน้ีไว้	และส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมร่วมกนัเพือ่ให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาเกดิความสามคัค	ีมคีวาม

คุน้เคยกนัทกุสายงาน	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบั

การสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	มากที่สุดต่อไป	

	 	 8.1.3	 ด้านความเหมาะสมในต�าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า	 ขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	ดังนัน้	ผูบ้งัคับบญัชาในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาส	ควรรกัษา

มาตรฐานในการก�าหนดนโยบายในด้านนี้ไว้และส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อให้เหมาะสมกับ

ภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง	 มีการท�าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบมายภารกิจ	 และเมื่อปฏิบัติ

หน้าที่ส�าเร็จลุล่วงผู้บังคับบัญชามอบรางวัลเพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจ	 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	มากที่สุดต่อไป	
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	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป	

	 	 8.2.1	 ผลการวจิยั	พบว่า	“ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกอง

ก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวดันราธวิาส”	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	แต่ด้านนโยบายและการบรหิารของ

ผู้บังคับบัญชา	 ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน	 ๆ	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อวิจัยสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชาในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	

เพ่ือศกึษาข้อมลูเชงิลกึ	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจในกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มาก

ยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2		ในการรวบรวมข้อเสนอแนะ	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนราธิวาสมีข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจ	 ในกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 โดยข้อที่มีความถี่สูงสุด	คือ	“ควร

กลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม”	ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	(Participatory	Action	Research/PAR)	โดยให้ข้าราชการต�ารวจทกุคนเป็นผูร่้วมวจิยัเพือ่หาแนวทาง

การใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม

	 	 8.2.3		ควรท�าวจัิยเชงิคุณภาพเกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการสวสัดกิาร	ของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก

9.  เอกสารอ้างอิง

งานนโยบายและแผนกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส.	(2559).	แผนปฏิบัติงานของกอง
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10. ค�าขอบคุณ 

	 การศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส”	 ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับอนุเคราะห์จากท่าน	 รองศาสตราจารย	์ 

อดุม	พริิยสงิห์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์	

	 ขอขอบพระคุณ	พ.ต.อ.เจริญ	ธรรมขันธ์	นายศิริพงษ์	ลุนอุดม	และนางสุมาลี	ลุนอุดม	ผู้เชี่ยวชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	 ที่ได้กรุณาพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามการวิจัย	 

ขอขอบพระคุณ	 พ.ต.อ.เจริญ	 ธรรมขันธ์	 ผู้ก�ากับการกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 

ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	

	 ขอขอบคุณข้าราชการต�ารวจในกองก�ากับการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันราธวิาสทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง

ทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม	ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์	ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ทุกท่านที่อนุเคราะห์	 และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ให้ค�าชี้แนะ	 แนะน�าด้วยดีเสมอมา	 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	 

ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

Teachers’ and Educational Personnel’s Opinions on Academic Affairs 

Administration of School Administrators in the Authorized Area of 

Tambon Suwannaphum Municipality under Elementary  

Education Service Area Office 2

ต่อพงศ์	จริยศิลป์1

Torpong	Chariyasilp

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,	ดร.2

Ven.	Phrakhru	Vichitpanyaporn,	Ph.D.

ดร.กุศล	ศรีสารคาม3

Dr.Kusol	Srisarakham	

	ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	ศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ

บรหิารวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	2	และ	2)	เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีมี่ต่อการ

บรหิารวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ร้อยเอ็ด	เขต	2	จ�าแนกตามเพศ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การท�างาน	

	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ความคดิเหน็ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ต่ีอการบรหิารวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิอ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	5	ด้าน	อยู่ในระดับปานกลาง	1	ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย	 ได้แก่	 ด้านการนิเทศภายในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาด้าน

การจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรด้านสื่อการสอน	และแหล่งเรียนรู้	และด้าน

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม.



Vol.6 No.2 July - December 201724

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

การจัดกิจกรรม	ตามล�าดับ	2)	ผลการเปรียบเทียบพบว่า	ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ	ระดับการ

ศึกษา	 และประสบการณ์การท�างานต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็นของครู	2.	ความคิดเห็นของบุคลากร	3.	การบริหารงานวิชาการ

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	teachers’	and	educational 

personnel’s	opinions	on	school	administrators’	academic	affairs	administrations	at	Elementary 

Education	Service	Area	Office	2’s	schools	in	Tambon	Suwannaphum	Municipality’s	authorized 

area	in	Roi	Et	province’s	Suwannaphum	district,	2)	to	compare	their	opinions	as	such	to	

differing	variable	of	the	former’s	genders,	educational	levels	and	work	experiences.

	 Results	of	the	research	have	been	found	the	following	findings:	1)	Teachers’	and	

educational	personnel’s	opinions	on	school	administrators’	academic	affairs	administrations	

at	the	target	schools	have	been	rated	high	in	the	overall	aspect.	When	taking	a	single	aspect	

into	consideration,	five	aspects	have	been	found	rating	high,	but	another	one	moderate.	

Each	 of	 aspects	 placed	 in	 descending	 order	 of	 its	mean	 entails	 internal	 supervision,	 

measurement	and	assessments	of	learning	achievements,	learning	managements,	curricula	 

and	their	managements,	instructional	media	and	learning	sources,	and	)	activity	arrangements	 

respectively.	2)	The	comparative	results	have	been	found	that	differing	variables	of	their	

genders,	educational	levels	and	work	experiences	show	difference	in	their	opinions	in	the	

overall	aspect.

Keywords :	1.Teachers’	Opinions.	2.	Personnel’s	Opinions	3.	Academic	Affairs	Administration

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า	การแก้ปัญหา	 และการ

พัฒนาในด้านต่าง	ๆ	เพราะการศึกษามีความส�าคัญโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ให้เป็นผู้รู้จักคิด	

รู้จักท�า	 รู้จักแก้ปัญหาช่วยพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพของบุคคลให้สามารถพึ่งตนเอง	พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน	

และพัฒนาสังคมได้	 นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตส�านึกของบุคคลให้เห็นคุณค่าของ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการเห็นคุณค่า	ของการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข	การศึกษาจึง

เป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นรากฐานของการพัฒนาด้านอื่น	 ๆ	 ปัญหาที่

จ�าเป็นต้องปรับปรงุและพฒันาทัง้ด้านการส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชน	ด้านคณุภาพการศกึษา

โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน	สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศชาติ
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เกดิความเจรญิก้าวหน้าได้	จ�าเป็นต้องใช้การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาในทกุระดบัและ

ทุกรูปแบบ	 ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	 จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ	

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ	 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกของความ

เป็นไทย	มีระเบียบวินัย	ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,	2553,	หน้า	1)

	 งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิารสถานศกึษา	ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐาน

และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ	 เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ

หลกัสตูร	การจัดโปรแกรมการศึกษา	และการจัดการเรยีนการสอนซึง่เป็นหวัข้อของสถานศกึษาและเกีย่วข้อง

กบัผู้บรหิารสถานศกึษาและบคุลากรทกุระดบัของสถานศกึษา	ส่วนงานอืน่	ๆ 	นัน้ถอืว่าเป็นงานทีส่�าคญัรอง

ลงมา	 หรือเป็นงานสนับสนุน	 การบริหารงานวิชาการจึงหมายถึงการศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุก

อย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน	 ให้ได้ผลดี	 และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียน	(ปรียาพร	วงศ์อนุโรจน์,	2553,	หน้า	1)

	 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหารสถานศึกษา	 เพราะต้องเป็นผู้ก�าหนด

นโยบาย	 ก�าหนดจุดหมาย	 วางแผนเป้าหมาย	 ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานของโรงเรียน	 เพื่อให้การบริหาร

สถานศึกษาบรรลุผล	เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน�าความรู้	มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการ

ศกึษาของประชาชนให้กว้างขวางและทัว่ถงึ	โดยค�านงึถงึการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั	

ส่งเสรมิสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ความสมานฉันท์	สนัตวิธีิ	วถีิประชาธปิไตย	

พัฒนาคนไทยโดยคุณธรรม	 เป็นพื้นฐานของการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบัน

ครอบครัว	ชุมชน	สถาบันศาสนา	และสถาบันการศึกษา	โดยวิธีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา	

สถานศึกษา	และท้องถิ่น	รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคเอกชน	เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและ

สร้างความรู้สู่สังคม	คุณธรรม	คุณภาพ	สมรรถภาพ	และประสิทธิภาพ	(จีระ	งอกศิลป์,	2550,	หน้า	3)

	 ปัญหาทีพ่บในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมาของโรงเรยีนในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิพบว่านกัเรยีนของ

โรงเรียนมีจ�านวนลดลงซ่ึงอาจมีผลจากการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของเอกชน	 แสดงให้เห็นว่า

โรงเรียนด�าเนินการในการบริหารโรงเรียนมาในทิศทางที่ถูกต้องมีมาตรฐานที่ดี	 ตามสภาวการณ์ของความ

เจริญและทันสมัยในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองสังคมปัจจุบัน

ที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมินั้นจะพิจารณาและประเมินความรู้สึกหรือเจตคติด้วยตนเองจะไม่พบข้อบกพร่องในด้านการ

จดัการศึกษาซ่ึงอาจท�าให้โรงเรยีนก้าวหน้าไม่ทนัโรงเรยีนของเอกชน	ดงันัน้จงึต้องอาศยัผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	คือ	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	เป็นกระจก

เงาแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยส่งให้โรงเรียนได้รู้ถึงจุดบกพร่องอันควรที่จะพัฒนาให้เหมาะสมหรือทันสมัย

กับสังคมปัจจุบันว่าควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางใดและหัวใจหลักของการจัดการศึกษาก็

คืองานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต่างๆท่ีเป็นให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและจากการประเมิน

ผล	NT	ปีการศกึษา	2557	ของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



Vol.6 No.2 July - December 201726

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ร้อยเอด็	เขต	2,	2557,	หน้า	93)	พบว่าร้อยละของนกัเรยีนทีส่อบผ่านในระดบัดมีจี�านวนน้อยมากเมือ่เทยีบ

กับร้อยละของโรงเรียนที่สอบผ่านระดับปรับปรุงและ	พอใช้

	 ผูวิ้จยัจงึมองเหน็ว่า	ความส�าคญัในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนให้มคีณุภาพ	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในฐานะผู้น�าสูงสุดของโรงเรียน	 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	 มีความเป็นผู้น�าทางการศึกษา	 คือ	 มีวิสัยทัศน์	 

มีความรู้ความสามารถและให้ความส�าคัญกับการบริหารงานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ	การพัฒนาให้เกิดขึ้น

โดยตรงกับนักเรียน	 มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสังคม

ไทยต้องการ	 ข้าพเจ้าผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร	 สถานศึกษาใน

เขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	โดยคาดหวังว่าผลของการ

วิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับการบริหารสถานศึกษา	ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน	ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	

	 2.2	 เพ่ือเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของครแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีต่อการบรหิารวชิาการของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 จ�าแนกตามเพศ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์

การท�างาน

3.  สมมติฐานการวิจัย 

	 3.1		ครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่เีพศระดบัการศกึษาแตกต่างกนั	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ

บริหารวิชาการ	ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิแตกต่างกัน

	 3.2		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างานที่แตกต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยว

กับการบริหารวิชาการ	ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบความคดิเหน็ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาส่งเสริม	ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด�าเนินงานให้สอดคล้องเพื่อ

น�าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา

	 4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ท่ีมีต่อการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยจ�าแนกตามเพศ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์การ

ท�างานเพือ่หาแนวทางพฒันาการปฏบิตังิานวชิาการแก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ด้

รับมอบหมายในการบริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

	 4.3		ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาการปฏบิตังิานวชิาการแก่ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	และเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การบริหารจัดการศึกษาต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย 

           5.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	ประชากร	 ได้แก่	 ครู	 และบุคลากรทางการ

ศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิอ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	สงักดัส�านกังาน	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต	2	ประกอบด้วย	ครูจ�านวน	90	คน	และบุคลากรทางการศึกษา	จ�านวน	20	คน	

รวม	ทั้งสิ้น	 110	คน	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	ปีการศึกษา	2559	โดยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ	ทาโร่	ยามาเน	(Taro	Yamane)	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ	95	มคีวามคลาดเคลือ่น	

0.05	ได้จ�านวนของกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	86	คน	แล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	

	 5.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามแบบ	แยกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที	่1	เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด	(Close–ended)	เกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การท�างาน	

	 	 ตอนที่	2	แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีลักษณะมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2552,	หน้า	74)

									 5.3	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่ ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	

และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	

(One-way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

 6.1  ผลการวิจัยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	

อ�าเภอสุวรรณภมู	ิจังหวัดร้อยเอด็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาร้อยเอด็เขต	2	พบว่า	การ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านการนเิทศภายในด้านการวดัและประเมนิผลการศึกษา	ด้านการ

จัดการเรียนการสอน	ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้	และด้านการ

จัดกิจกรรมตามล�าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร	 พบว่า	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาในเขต

เทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	“ผูบ้รหิารกระตุ้นชกัชวน

ให้ครูร่วมกันจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน”	ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สุด	คือ	“หลักสูตรในแต่ละระดับชั้น	มีความยากเกินไปส�าหรับนักเรียน”

	 	 2)		 ด้านการจดัการเรยีนการสอน	พบว่า	ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมิ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	“ผู้บริหารจัดให้มีการน�าเสนอเทคนิค
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หรือวิธีการสอนแบบใหม่ให้กับครูและเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน	เป็นส�าคัญ”	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	“ผู้บริหารประสานความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกสมาคม	และมูลนิธิต่าง	ๆ	เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน”

	 	 3)		 ด้านการจัดกจิกรรม	พบว่า	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมูิ	

โดยรวมอยู่ในระดับ	มาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	“นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และความ

คดิเหน็กบัครแูละเพือ่น”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื“ผูบ้รหิารส่งเสรมิ	ให้นกัเรยีนมโีอกาสได้ท�ากจิกรรม

ที่เกิดประโยชน์	ต่อตนเอง	สังคมและโรงเรียน”

	 	 4)		 ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้	 พบว่า	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาล

ต�าบลสวุรรณภมู	ิโดยรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด	คอื	“มีส่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนา

และเผยแพร่การใช้สื่อการเรียนรู้ใหม่”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ“ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส�ารวจ

แหล่งเรียนรู้เพื่อน�านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น”

	 	 5)		 ด้านการนิเทศภายใน	พบว่า	ครูและบคุลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 “โรงเรียนให้การนิเทศภายในเพื่อช่วยให้

นักเรยีนเข้าใจในการจัดการเรยีนการสอน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีสุ่ด	คอื	“ผูบ้ริหารให้การนเิทศคณะครู

ในสถานศึกษาและพัฒนาไปในทิศทางที่สถานศึกษาต้องการ”

	 	 6)		 ด้านการวดัและประเมนิผลการศกึษา	พบว่า	ครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาล

ต�าบลสุวรรณภูมิ	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	“ผู้บริหารควบคุมดูแลให้ครู

ผู้สอนมีความรู้ความและสามารถก�าหนดแนวทางวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”	 ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	“นักเรียนได้น�าผลการเรียนแต่ละครั้งไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนอยู่เสมอ”

	 6.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�าบล

สวุรรณภูมิ	ทีม่เีพศ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การท�างานต่างกันพบว่ามคีวามคดิเหน็โดยรวมไม่แตก

ต่างกัน	ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก	ครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาล

ต�าบลสวุรรณภูมิส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ต่อการบริหารวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาไปในทิศทางเดยีวกัน	

คอื	ผูบ้ริหารสถานศกึษามคีวามเป็นผู้น�าทางวชิาการ	ตระหนกัถงึความส�าคัญของหลกัสตูรในฐานะท่ีเป็นตวั

ก�าหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี	และถูกต้องแก่ผู้เรียน	เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมี

คณุภาพตามทีสั่งคมมุง่หวงั	เร่งด�าเนนิการปรบัปรงุและส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาปรบัเปลีย่น

การเรียนเรียนการสอน	เพือ่สนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

	 7.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิโดยรวมทัง้	6	ด้าน	อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ผลได้ว่า	 เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีความตระหนักถึงความส�าคัญของ

การบริหารงานวิชาการ	ในฐานะที่เป็นงานหลักของโรงเรียน	และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน	ดังที่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานกล่าวว่า	“การบรหิารสถานศกึษาตามบทบาทภาระหน้าทีง่าน

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	งานวชิาการถอืเป็นงานหลกัผูบ้รหิารทีย่ดึงานวชิาการเป็นหลกัในการบรหิาร	และ

มีความเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 จะน�าโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จ”	ความส�าคัญของงานวิชาการ	 เป็นงานที่ผลิต

คนให้มีคุณภาพท�าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม	 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย

ของมานิตา	สุทธิหา	(2556,	หน้า	44)	ได้ศึกษาเรื่อง	“การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา	และครใูนโรงเรยีนปฐมศกึษา	อ�าเภอบางปะกง	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา	เขต	1”	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของวรีชาต	ิวรรณชยั	(2558,	

หน้า	81)	ได้ศกึษาเรือ่ง	“ความพงึพอใจของครผูู้สอนทีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา	

กลุ่มเครือข่ายที่	3	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	เขต	1”	

พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1)	 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร	พบว่า	ความคิดเห็นของครู	และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 โดยรวมและราย

ข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักสูตรในฐานะที่เป็นตัวก�าหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี	 และถูกต้องแก่ผู้เรียน	

หลักสูตร	 เป็นหัวใจของการศึกษา	 หลักสูตรที่เหมาะสม	 ทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพ	 ย่อมท�าให้ในคนใน

ประเทศมคีวามรู	้มคีณุภาพ	และศักยภาพในการพฒันาประเทศ	ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของวรีชาต	ิวรรณ

ชัย	(2558,	หน้า	81)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้

บริหารสถานศกึษา	กลุม่เครอืข่ายที	่3	อ�าเภอเมอืงปทมุธาน	ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปทุมธานี	เขต	1	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก	

	 	 2)	 ด้านการจดัการเรยีนการสอน	พบว่า	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษาในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมิ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ผู้บริหารจัดให้มีการน�าเสนอเทคนิคหรือวิธี

การสอนแบบใหม่ให้กับครูและเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เพื่อสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวีรชาติ	วรรณชัย	(2558,	หน้า	81)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	

ความพึงพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	กลุม่เครอืข่ายที	่3	อ�าเภอ

เมอืงปทมุธานี	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปทมุธาน	ีเขต	1	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัการ

ปฏิบัติด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

	 	 3)		 ด้านการจัดกิจกรรม	 พบว่า	 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ

บริหารวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิโดยรวมและรายข้อมกีารปฏบิตัอิยู่

ในระดับปานกลาง	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรม	 เป็นสิ่ง

ส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีน	ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องให้ความส�าคัญ	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้	 เพื่อให้ครู	และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความถนัด	และสามารถพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้จากการจดักจิกรรมได้อย่างดีซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ	มานติา	สทุธหิา	(2556,	หน้า	45)	ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง	การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	และครูในโรงเรียนปฐมศึกษา	

อ�าเภอบางปะกง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ท่ีพบว่า	 ระดับการ
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ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 4)		 ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ

การบรหิารวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภมู	ิโดยรวมและรายข้อ	มกีารปฏบัิติ

อยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาสื่อการสอน	สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	เป็นอีกด้าน

ที่ส�าคัญ	 โดยเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ	 ดารัตน์	 พิมพ์อุบล	 (2550,	 หน้า	 76)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 

การศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ตามความคดิเหน็ของคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาตราด	ที่พบว่า	ระดับการปฏิบัติ	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก	

	 	 5)		 ด้านการนิเทศภายใน	 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหาร

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสวุรรณภมู	ิโดยรวมและรายข้อมกีารปฏบัิติอยูใ่นระดบั

มาก	ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาตระหนกัถงึความส�าคญัของการนเิทศภายใน	ทีม่ต่ีอการ

ด�าเนินงานแก้ไข	ปรับปรุง	พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	และคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ	ภานุรัตน์	นันตา	(2556,	หน้า	77)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	

ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา	

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการนิเทศ

ภายในอยู่ในระดับมาก	

	 	 6)		 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา	 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	โดยรวมและรายข้อมีการ

ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	เนือ่งมาจากมกีารเปลีย่นหลกัสตูรการจดัการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	จากหลกัสตูรการศกึษา	พ.ศ.	2544	มาเป็นหลกัสตูรการศกึษา	พ.ศ.	2551	โดยทีย่งัไม่มแีนวทางในการ

จัดท�าคู่มือและระเบียบที่ชัดเจนในส่วนการวัดและประเมินผล	ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ต้อง

ท�าควบคู่กัน	 โดยปกติมีจุดมุ่งหมาย	 2	 ประการ	 คือ	 การประมวลผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน	 และ

ประเมนิผลเพือ่ตดัสนิผลการเรยีน	ดังนัน้	ผูบ้รหิารควรทีจ่ะส่งเสรมิให้มกีารจดัท�าคูมื่อ	และระเบยีบการวดัผล	

ประเมินผล	ให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวีรชาติ	วรรณชัย	(2558,	

หน้า	81)	ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง	ความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานเขตประเวศ	 กรุงเทพมหานคร	 ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้	อยู่ในระดับ	มาก	

	 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของคร	ูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมต่ีอการบรหิารวชิาการ

ของ	ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	สังกัดส�านักงานเขต	พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	 

จ�าแนกตามเพศ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์การท�างาน	 ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีความคิดเห็น 

โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ในเขตเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิส่วนใหญ่	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไป

ในทศิทางเดยีวกนั	คือ	ผูบ้รหิารสถานศึกษามคีวามเป็นผูน้�าทางวชิาการ	ตระหนกัถึงความส�าคญัของหลกัสตูร

ในฐานะที่เป็นตัวก�าหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีดี	 และถูกต้องแก่ผู้เรียน	 เพื่อให้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

นกัเรยีนเป็นคนดีมคุีณภาพตามทีส่งัคมมุง่หวงั	เร่งด�าเนนิการปรับปรงุและส่งเสรมิให้ครูและบคุลากรทางการ

ศกึษาปรบัเปลีย่นการเรยีนเรยีนการสอน	เพือ่สนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	ส่งเสริม	และสนบัสนนุ

ให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ควรส่งเสรมิให้ประยกุต์หลกัสตูรการเรยีนการสอนให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม	ชมุชน	เพือ่

เพื่อเป็นนโยบายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	เรียนรู้อย่างเหมาะสม	ต่อเนื่อง	และมีคุณภาพ

	 	 8.1.2		ควรส่งเสรมิให้ครูและบคุลากรได้พฒันาและฝึกผูเ้รยีนให้เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห์	

สังเคราะห์น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 8.2.1	 ด้านการจัดกิจกรรม	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	 ประยุกต์การเรียน	 และประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม	ชุมชน	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	เรียนรู้อย่างเหมาะสม	ต่อเนื่อง	และมีคุณภาพ

	 	 8.2.2		ด้านสือ่การสอน	และแหล่งเรยีนรู	้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรส่งเสรมิให้คร	ูและบคุลากร

ทางการศึกษา	ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์	เครือข่ายเน็ตเวิร์ค	ฯลฯ	ในการประกอบการเรียน

การสอนอย่างเหมาะสมให้มากขึน้	และใช้สือ่นวตักรรม	และเทคโนโลยปีระกอบการเรยีนการสอนให้เหมาะ

สมกบัผู้เรยีน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ	ต่อเนือ่ง	และเปิดมมุมองของการเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย	รวมทั้งจัดท�าแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา

	 8.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		ควรศกึษาเกีย่วกับปัจจยัการบรหิารงานวชิาการทีส่่งผลต่อการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียน

	 	 8.3.2		ควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของครผููส้อน	บุคลากรทางการศกึษาและผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในด้านการบริหารงานด้านอื่น	ๆ	ของโรงเรียน	เพื่อพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 8.3.3	ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร	ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
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ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.	 (2553).	แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559).	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

10.  ค�าขอบคุณ

	 กราบนมสัการขอขอบพระคณุ	พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,	ดร.	อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั	และ	ดร.กศุล	

ศรีสารคาม	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่ท่านทั้งสองกรุณาให้ค�าปรึกษา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	แนะแนวทางที่ถูก

ต้อง	 ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา	 ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง	 

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

	 ขอขอบพระคณุประธานกรรมการสอบสารนพินธ์และคณะกรรมการสอบสารนพินธ์	ทีก่รณุาตรวจ

สอบแก้ไขและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

	 กราบนมัสการขอบพระคุณ	ดร.พระมหาณรงค์	พลญาโณ	(พร้อมบัวป่า)	ครูโรงเรียน	การกุศลวัด

บ้านยางเครือ/เจ้าอาวาสวัดโพนสูง	 ดร.จิราภรณ์	 ผันสว่าง	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 มหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และ	รศ.ดร.สุเทพ	เมยไธสง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

มหาสารคาม	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยัท�าให้สารนพินธ์นีม้คีวาม

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ขอขอบพระคุณ	 นายเสนาะ	 วังคะฮาด	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต	2	และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลใน

การวิจัย เพื่อการท�าให้สารนิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์	ขอกราบขอบพระคุณ	เป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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Provincial Administration Organization’s Sport School

เบญจวรรณ	พงศ์สุวรรณ1
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 และ	 2)	 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�าแนกตามเพศ	

อายุ	 และระดับการศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

อยูใ่นระดบัมาก	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย	ได้แก่	ด้านการจดักจิกรรมการเรียน

การสอนด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านการวัดผลประเมินผลด้านการจัดการหลักสูตร	ตามล�าดับ	2)	ผล

การเปรยีบเทยีบพบว่า	ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนกฬีา	ทีม่เีพศ	ระดบัการศกึษา	และระดบัการศกึษาต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็น	2.	ผู้ปกครอง	3.	โรงเรียนกีฬา

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
3 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม.
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ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	study	student	guardians’	opinions	

on	learning	managements	of	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization’s	sport	school,	

2)	 to	 compare	 their	opinions	on	 learning	managements	of	 its	 sport	 school	 to	differing	

variables	of	their	genders,	ages	and	educational	levels.	Results	of	the	research	have	been	

found	the	following	findings:	1)	Student	guardians’	opinions	on	learning	managements	of	

its	sport	school	have	been	rated	high	in	the	overall	aspect,	as	has	a	single	aspect	taken	

into	consideration.	With	each	of	aspects	placed	 in	descending	order	of	 its	mean,	 they	

entail	 instructional	activity	arrangements,	 student	activity	arrangements,	measurements	

and	assessments,	and	curricula	managements	respectively.	2)	Comparative	results	have	

been	found	that	differing	variables	of	their	genders,	ages	and	educational	levels	show	no	

differences	in	their	opinions	as	such	in	the	overall	aspect.

Keywords :	1.	Opinions	2.	Student	Guardians	3.	Sport	Schools

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2553	การจดัการศกึษาส�าหรบับุคลท่ีมคีวามสามารถพเิศษ	

ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น	 มาตรา	 41	 องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม	 ความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	มาตรา	45	จัดท�ากิจกรรม

ใดๆ	อนัเป็นอ�านาจหน้าทีข่องราชการส่วนท้องถิน่อืน่ทีอ่ยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและกจิกรรมนัน้

เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันด�าเนินการ	หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�าพระราช

บญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2553	มาตรา	17	

การจัดการศึกษา	(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2545,	หน้า	5)

	 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา	 พ.ศ.	 2548	 หมวด	 1	 บททั่วไป	 มาตรา	 7	 ให้สถาบันการ

พลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษาการกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพนันทนาการและบุคลากรในด้านท่ีเก่ียวข้องมีภารกิจท�าการสอน

ท�าการวิจัยให้บริการทางวิชาการการให้บริการชุมชนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรูแ้ก่ท้องถิน่ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาส�าหรบับุคคลท่ีมคีวามสามารถพเิศษทางกฬีานนัทนาการ

และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา

ไทย	(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2550,	หน้า	5)

	 เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนส�าคัญท่ีสุด	 นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้	ส่งเสริมให้เกดิการพฒันาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ	ให้ความส�าคญัต่อความรูเ้กีย่วกบัตนเอง

และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม	ได้แก่	ครอบครัว	ชุมชนชาติ	และสังคมโลก	สอดคล้องกับกระทรวง
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ศึกษาธิการมีนยาบสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสู่การศึกษาให้สูงข้ึนในด้านการบริหารจัดการ	

การจดัการเรียนการสอน	และด้านคณุภาพนกัเรยีน	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานได้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาไว้	 คือ	 บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการ

จดัการศกึษา	ทัง้นี	้การด�าเนนิการดังกล่าวได้ค�านงึถงึผลกระทบต่อประสทิธผิล	ความคุม้ค่า	และการบรหิาร

จดัการอย่างมส่ีวนร่วมของบคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	องค์กรวชิาชีพ	

สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบันทางสังคมอื่น	ๆ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546,	หน้า	11)

	 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา	41	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม	 ความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น	 มาตรา	 42	 ให้กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ

จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ให้สามารถจดัการศกึษา	สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศกึษา	รวมทัง้การเสนอแนะการ

จดัสรรงบประมาณอดุหนนุการจัดการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่การจดัตัง้โรงเรยีนกฬีา	เป็นการ

กระจายโอกาสทางการศึกษา	 การจัดการศึกษา	 และการกีฬาส�าหรับเด็กและเยาวชน	 ท่ีมีความถนัด	 และ

ความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพแห่งตน	ให้ถึงขีดสูงสุด

ไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา	

จึงได้ก�าหนดให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดข้ึนท�าหน้าท่ีจัดการศึกษา

ด้านกฬีาเพือ่ผลติ	นกักฬีา	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนในท้องถิน่ได้รบัการพัฒนาและฝึกทกัษะ	ตลอดจนมคีวาม

รูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	มคีวามสามารถเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาในทกุระดบัและเพือ่

พัฒนาการกีฬาของประเทศ	(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2550,	หน้า	19)

	 ปัญหาที่พบของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เนื่องจากโรงเรียนกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นโรงเรียนที่เริ่มเปิดท�าการสอนใหม่	จึงมีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ารับ

การศึกษา	 แต่ก็ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจว่าโรงเรียนกีฬามีการด�าเนินการจัดการศึกษาอย่างไร	 

ผู้ปกครองจึงมีความสงสัยเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ว่าจะสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอยู่ร่วมในสังคมได้หรือไม่	 นอกจากน้ี 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ธุรกิจส่วนตัว	ค้าขายและรับจ้าง	ซึ่งต้องประกอบอาชีพทุก

วัน	 การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจึงไม่มีเวลาว่างในการพบปะกันระหว่างบุคคลในชุมชนและโรงเรียนเพื่อร่วม

ประชุมท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน	 โรงเรียนจึงต้องสร้างความ

เข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากดังนั้นจึงถือเป็นความจ�าเป็นและภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องมี

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน	 (โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	4)

	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญ

ยิ่งในการที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
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ให้มคีณุภาพดียิง่ข้ึนผูป้กครองนกัเรยีนต่อโรงเรยีนกฬีาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็สร้างความเชือ่ม่ัน	

อันจะเป็นแบบอย่างและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาอื่น	ๆ	ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองทีม่ีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรยีนกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�าแนกตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา	แตกต่างกัน

	 3.2		ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา	แตกต่างกัน

	 3.3		ผูป้กครองทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกฬีาแตก

ต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบความคิดเหน็ของผูป้กครองท่ีมต่ีอการจัดการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ดเพือ่ใช้ในการวางแผนพฒันาส่งเสรมิ	ปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง	

เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

	 4.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจ�าแนกตาม	 เพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษา	 เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ในการบริหารงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ต่อไป

	 4.3		ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้	เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน	เพื่อ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

 

5. วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 5.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ผูป้กครอง	คอื	บดิามารดาญาตหิรอืผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ลีย้งดใูห้การอุปการะ

เด็กนักเรียน	ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	130	คน		 	 	

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน	 คือ	 บิดามารดาญาติหรือผู้ท่ีท�าหน้าท่ีเลี้ยงด	ู

ให้การอปุการะเด็กนกัเรยีน	ทีศึ่กษาอยูใ่นโรงเรยีนกฬีาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	ปีการศกึษา	2558	

ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่	และ	มอร์แกน	(Krejcie	&	Mor-
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gan)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	97	คน	แล้ว	สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	

 5.2	 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกเป็น	 4	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 ด้านการจัดการหลักสูตร	 

2)	ด้านการจัดการเรียนการสอน	3)	ด้านกิจกรรมนักเรียน	และ	4)	ด้านการวัดผลประเมินผล

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งอยู่หมู่ที่	17	ต�าบลเหนือ

เมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งเป็นบริเวณสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที	่1	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อาย	ุและ

ระดับการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบตรวจรายการ	(Check	List)

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	มีลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบของ	ลิเคิร์ต	(Likert	Scales)	ห้า

ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	121)

	 5.5		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	

และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	

(One-way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

 6.1		ผลการวิจัยความคิดเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	การจดัการศกึษาของโรงเรียนกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ตามความ

คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน	ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน	ด้านการวัดผลประเมินผล	และด้านการจัดการหลักสูตร	เรียงตามล�าดับ	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านการจัดการหลกัสตูร	พบว่า	ผูป้กครองนกัเรยีนท่ีศกึษาอยูโ่รงเรยีนกฬีาองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 “วางแผน/ก�าหนดให้สร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	“สถานศึกษารายงานผล

การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปีการศึกษา”

	 	 2)		 ด้านการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน	พบว่า	ผูป้กครองนกัเรยีนทีศ่กึษาอยูโ่รงเรยีนกฬีา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 “มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	หรือผู้รู้ในชุมชนเข้าร่วม	เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้	

และทักษะในการนาไปปฏิบัติได้จริง”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 “มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง

เสริมให้มีการใช้	ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง	ๆ	เพียงใด”
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	 	 3)		 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน	พบว่า	ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ	 “โรงเรียนส่งนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายระดับภูมิภาคและระดับประเทศ”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 “การ

บริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้ความสะดวกปลอดภัย”

	 	 4)		 ด้านการวัดผลประเมินผล	 พบว่า	 ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	“ใช้เทคนิคหรือวิธีการ

วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	“มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของ

ค�าตอบเพื่อให้ทราบ	ผลการเรียนรู้”

	 6.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีเพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษาท่ีต่างกัน	 มีความคิดเห็นโดยรวมไม่

แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก	ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ไปในทิศทางเดียวกัน	 คือมองเห็น

ความส�าคัญของการศึกษา	และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน	ผู้ปกครองส่วนใหญ่ล้วนต้องการให้บุตร

หลานได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ด	ี และสามารถที่จะไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานแทนตนเองได้	 ผู้ปกครอง

จึงมีความไว้วางใจให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแล	 สนับสนุนด้านการศึกษา

ของนักเรียน

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 7.1		ความคิดเหน็ของผูป้กครองท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ดพบว่า	 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอด็	โดยรวมทัง้	4	ด้าน	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายผลได้ว่าผูป้กครองส่วนใหญ่มคีวาม

พอใจทีจ่ะส่งบตุรหลานเข้าเรยีนในโรงเรยีนกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ผูป้กครองส่วนใหญ่มอง

เห็นความส�าคัญของการศึกษา	 และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานค่อนข้างมาก	 เพราะการศึกษาเป็น

ปัจจยัส�าคญั	เป็นความจ�าเป็นของชวีติ	ช่วยให้ทกุคนมีชวีติ	ทีด่	ีมคีวามสุข	สร้างคนให้มคีวามรู	้ความสามารถ	

มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดารัตน์	พิมพ์อุบล	(2550,	หน้า	76)	ได้ศึกษาเรื่อง	“การ

ศกึษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาตราด”	พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระสุลิยา	สิริวณฺโณ	

(พระอาภัย)	(2558,	หน้า	252)	ได้ศึกษาเรื่อง	“ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็”	พบว่า	โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มาก	นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ภานรุตัน์	นนัตา	(2556,	หน้า	77)	ได้ศกึษาเร่ือง	“ความคดิเห็น

ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา	สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย”	พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 1)		 ด้านการจดัการหลกัสตูร	ความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายข้อมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้อง

กับการวิจัยของ	ดารัตน์	พิมพ์อุบล	(2550,	หน้า	76)	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตรอยู่ในระดับมากงานวิจัยของ	เพียรเพ็ญ	อินทร์เลิศ	(2550,	หน้า	44)	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้าน

งานวชิาการอยูใ่นระดับมาก	และสอดคล้องกบัการวิจยัของ	ภานรุตัน์	นนัตา	(2556,	หน้า	77)	ทีพ่บว่าระดบั

การปฏิบัติด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก

	 	 2)		 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับการวิจัยของ	ดารัตน์	พิมพ์อุบล	(2550,	หน้า	76)	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการ

จดัการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัมากงานวจิยัของ	เพยีรเพญ็	อนิทร์เลศิ	(2550,	หน้า	44)	ทีพ่บว่า	ระดบัการ

ปฏิบัติด้านประสานงานโรงเรียน	งานวิจัยของ	ภานุรัตน์	นันตา	(2556,	หน้า	77)	ที่พบว่า	ระดับการปฏิบัติ

ด้านการจัดการเรียนการสอน	อยู่ในระดับมาก	

	 	 3)		 ด้านการจดักจิกรรมนกัเรยีน	ความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	

สอดคล้องกบัการวจิยัของ	ดารตัน์	พมิพ์อบุล	(2550,	หน้า	76)	ทีพ่บว่าระดบัการปฏบัิติด้านการนิเทศภายใน

อยู่ในระดับมากงานวิจัยของ	ภานุรัตน์	นันตา	(2556,	หน้า	77)	ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้	อยู่ในระดับมาก	

	 	 4)		 ด้านการวัดและประเมินผลความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	

สอดคล้องกับการวิจัยของสอดคล้องกับการวิจัยของ	ดารัตน์	พิมพ์อุบล	(2550,	หน้า	76)	ที่พบว่าระดับการ

ปฏบิตัด้ิานการวดัและประเมนิผลการศกึษา	อยูใ่นระดบัมากงานวจิยัของ	ภานรุตัน์	นนัตา	(2556,	หน้า	77)	

ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา	อยู่ในระดับมาก	

	 7.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 ท่ีเป็น

เช่นนีเ้นือ่งจาก	ผูป้กครองส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีนกฬีาองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไปในทิศทางเดียวกัน	 คือมองเห็นความส�าคัญของการศึกษา	 และสนับสนุนการศึกษาของ

บตุรหลาน	ผูป้กครองส่วนใหญ่ล้วนต้องการให้บตุรหลานได้รับการศกึษาในโรงเรยีนทีด่	ีและสามารถทีจ่ะไว้

วางใจให้ดูแลบุตรหลานแทนตนเองได้	 ผู้ปกครองจึงมีความไว้วางใจให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแล	สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน
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8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ควรปรับปรุงด้านการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 เพื่อให้ผู้ปกครอง

ได้รับทราบกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร	และได้แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา

	 	 8.1.2		ควรปรบัปรงุด้านการสอน	การจดักจิกรรมท่ีให้ผูเ้รยีนได้ค้นคว้าจากแหล่งการเรยีนรูท้ี่

หลากหลายปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร	ข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้เรียน

	 	 8.1.3		ควรให้ครผููส้อนสนบัสนนุให้เดก็นกัเรยีนศกึษาการดูแลสขุภาพร่างกาย	และ	สิง่อุปโภค

บรโิภค	และให้ทางโรงเรยีนมกีารพฒันาในเรือ่งของความปลอดภยั	ความสะดวกของรถบรกิารรบั-ส่งนกัเรยีน	

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความไว้วางใจส�าหรับการเดินทางมาโรงเรียน

	 	 8.1.4		ควรให้ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างยุติธรรม	 และตรวจเช็คสมุด

รายงานประจ�าวนัอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ได้ท�าการปรบัปรุงแก้ไข	และพัฒนานักเรียนเป็นมาตรฐานแบบเดียวกนัทกุคน

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 8.2.1	 ด้านการจัดการหลักสูตร	 ผู้วิจัยเสนอแนะให้ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดประชุมคณะ

กรรมการโรงเรียน	ผู้ปกครอง	เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร	และ

ได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

	 	 8.2.2		ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้

เรียนได้ค้นคว้าจากห้องสมุด	 หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆท่ีหลากหลาย	 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน	รวมทั้งปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร	ข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้เรียน

	 	 8.2.3		ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน	 ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนได้มีการสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนได้ศกึษาถึงการดูแลสขุภาพทีดี่	ทัง้ทางด้านร่างกาย	และสิง่อปุโภคบรโิภค	เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัความ

ปลอดภัยของสุขภาพร่างกาย

	 	 8.2.4	 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา	 ผู้วิจัยเสนอแนะให้ครูผู้สอนได้มีการประเมินผล

การเรียนการสอนอย่างยุติธรรม	 และตรวจเช็คสมุดรายงานประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ทราบถึงข้อ

บกพร่องของตัวนักเรียนเป็นรายบุคล	เพื่อได้ท�าการปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้ที่

เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคน

	 8.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 8.3.1		ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน

	 	 8.3.2		ควรศกึษาความต้องการของผูเ้รยีน	เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนไปอย่างต่อเนือ่งและ

เป็นมาตรฐาน

	 	 8.3.3		ควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลในการส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู	้เพือ่พฒันาระดับ

การศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
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	 กราบนมสัการขอขอบพระคุณ	พระครวูจิิตรปัญญาภรณ์,	ดร.	อาจารย์ท่ีปรกึษาหลัก	และ	ดร.กฤตยา

กร	 ลดาวัลย์	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 ที่กรุณาให้ค�าปรึกษา	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 แนะแนวทางท่ีถูกต้อง	 

ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ 	ด้วยความละเอยีดถ่ีถ้วน	และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา	ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้

เป็นอย่างยิ่ง	 จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	 ขอขอบพระคุณ	 ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์และ

คณะกรรมการสอบสารนพินธ์	ทีก่รณุาตรวจสอบแก้ไข	และข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ	จนท�าให้สารนพินธ์

เล่มนีส้�าเรจ็สมบรูณ์	ขอขอบพระคณุ	นางสาวปรดีา	วรรณสโิรตม์	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนขีเ้หลก็พทิยาคม	

พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์	ชยรตโน,	ดร.	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	เมยไธสง	อาจารย์มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	

	 ขอขอบพระคุณบิดา	มารดา	ผู้ให้ค�าปรึกษา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	แนะแนวทางการท�าสารนิพนธ์	

เพื่อท�าให้สารนิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์เร่ืองน้ีมวีตัถปุระสงค์	คือ	1)	เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด		2)	เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจ

ภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการท�างาน	และ	3)	เพื่อ

รวบรวมข้อเสนอแนะของก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ดรวม	201	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้า

ระดับ	จ�านวน	20	ข้อมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.93	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	:	F-test)

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	ผลการวจิยัพบว่า 1)	พบว่า	ความคดิเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้าน

ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เรียงล�าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	 

ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานสายตรวจ	2)	ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	ก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีอายุ	 ระดับการศึกษา	 และระยะเวลาการต�ารงต�าแหน่ง	 

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิติัหน้าท่ีด้านงานป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)	 ก�านันผู้ใหญ่บ้านมีข้อเสนอแนะแนวทางการ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,มหาวทิยาลยัมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

เรยีงล�าดบัความถีจ่ากมากไปน้อย	สามอนัดับแรก	ได้แก่	ควรมกีารบังคบัใช้กฎหมายจบักมุการทจุรติคอรปัชัน่

อย่างจริงจัง	ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครอง	และองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม	

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็น	2.	ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	3.	งานป้องกันและปราบปราม	

 

ABSTRACT

	 The	purposes	of	 thematic	paper	were	as	 follows:	 1)	 to	 study	village	headman	

chiefs’	 and	 village	 headmen’s	 opinions	 on	police	 officers’	 duty	 performance	of	 crime	

prevention	and	suppression	under	Muang	Roi	Et	Provincial	Police	Station,	2)	to	compare	

the	former’s	 opinions	 on	 the	 latter’s	 duty	 performance	 as	 such	with	 variables	 of	 the 

former’s	 ages,	 educational	 qualifications	 and	 tenures,	 and	 3)	 to	 collect	 the	 former’s	 

suggestions	 for	 developing	 the	 letter’s	 such	 duty	 performance.	 The	 sampling	 group 

comprised	village	headman	chiefs	and	village	headmen,	numbering	201	individuals.	The	

research	instrument	was	the	five-rating	questionnaire	form	containing	25	questions,	each	

possessed	the	reliability	at	.93.	Statistics	used	for	the	research	included	percentage,	mean,	

standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA),	processing	data	with	the	computer	

software.	

	 Results	 of	 the	 research	 have	unveiled	 the	 following	 findings	 :	 1)	 The	 village	 

headman	chiefs’	and	village	headmen’s	opinions	on	police	officers	duty	performance	of	

crime	prevention	and	suppression	under	their	police	station	have	been	rated	as	‘moderate’ 

both	in	the	overall	aspect	and	every	singer	one.	All	aspects	placed	in	descending	order	of	

means	are:	law	enforcement,	crime	prevention	and	suppression,	and	car	patrols.	2)	The	

hypothesis	 test	 results	have	 confirmed	 that	 variables	of	 the	 former’s	 age,	 educational	

qualifications	and	tenures	show	no	significant	differences	in	their	opinions.	3)	The	former’s	

suggestions	for	developing	the	latter’s	crime	prevention	and	suppression	under	their	police	

station	are	in	descending	under	of	first	three	frequencies	that	police	officers	should	have	

to:	3.1)	stringently	enforce	laws	to	counter	corruption	and	arrest	culprits,	3.2)	collaborate	

with	administrative	sectors	and	civil	bodies	in	crime	prevention	and	suppression,	and	3.3)	

increase	car	patrol	frequencies	for	highly	risky	areas	prone	to	crimes.	

Keywords :	1.	Opinions	2.	Village	Headman	Chiefs	and	Village	Headmen	3.	Crime	Preven-

tion	and	Suppression	
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1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่หลักคือการป้องกันอันตรายต่าง	ๆ	ให้กับประชาชน	มีหน้าที่บ�าบัดทุกข์	

บ�ารุงสุขให้กับประชาชน	ปฏบิติัหน้าทีต่ลอด	24	ชัว่โมง	ปฏบัิตงิานรวดเรว็	โปร่งใส	ตรวจสอบได้และท่ีส�าคญั

คอื	ภารกจิของต�ารวจเป็นงานทีเ่ป็นกลไกในการควบคุมสงัคม	ซึง่ตามระเบยีบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ได้สรปุอ�านาจหน้าทีข่องต�ารวจไว้	คอื	รกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนภายในราชอาณาจกัร	ซึง่เป็น

อ�านาจหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์	ป้องกันมิให้มีผู้ละเมิดกฎหมาย	 และถ้ามีผู้ใดละเมิดก็มีอ�านาจ

หน้าที่ในการสืบสวน	สอบสวน	ตรวจค้น	ควบคุม	และปราบปราม	น�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ	ซึ่งหน้าที่นี้

เป็นหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมายส่วนหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง	โดยทั่ว	 ๆ	 ไปคือ	

การบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขให้กับประชาชน	และรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับข้าราชการ

ทุกประเภท	(อ�านาจ	ฉิมมา,	2545,	หน้า	31)	ต�ารวจยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษอีกมาก	และมี

อยู่ไม่น้อยที่ได้บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ	 เพื่อวัตถุประสงค์ได้มีการป้องกันอาชญากรรม	 เช่น	

พ.ร.บ.อาวธุปืน	พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ร.บ.สุรา	พ.ร.บ.การพนนั	พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณ	ีพ.ร.บ.โรงรบัจ�าน�า 

พ.ร.บ.โรงแรม	พ.ร.บ.การพิมพ์	 พ.ร.บ.จราจรทางบก	พ.ร.บ.ภาพยนตร์	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ามัน

เชื้อเพลิง	 และควบคุมการด�าเนินการตามกฎหมาย	 นอกจากนี้หน้าที่ในการจับกุมผู้กระท�าผิด	 และปราบ

ปรามอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้ว	ยังเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมในด้านอื่น	ๆ 	ด้วย	

	 บทบาทหน้าที่ส�าคัญงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 คือ	 การคุ้มครองสวัสดิภาพของ

ประชาชน	การรักษาความปลอดภยัของชาติ	การบรกิารโดยทัว่ไป	โดยต�ารวจมแีนวนโยบายเน้นหนกัป้องกัน

อาชญากรรมอันอาจเกิดขึ้นใน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	หน้าที่	ในการบังคับใช้กฎหมาย

จับกุมการเล่นการพนัน	 จับกุมยาเสพติดแต่ละประเภท	 จับกุมผู้ค้า	 และผู้เสพยาเสพติด	จับกุมการจราจร	

จับกุมอาวุธปืนเถื่อน	 จับกุมการค้าประเวณี	 จับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก	จับกุมการทุจริตคอรัปชั่น	 และ

จับกุมการเล่นหวยเถื่อน	เป็นต้น	2)	ด้านการป้องกัน	และปราบปรามอาชญากรรม	เช่นการจับกุมการเล่น

การพนัน	การจบักมุยาเสพติดแต่ละประเภท	การจับกมุผูค้้าและผูเ้สพยาเสพติด	การจบักมุผูก้ระท�าผดิจราจร	

การจับกุมอาวุธปืนเถื่อน	 การจับกุมการค้าประเวณี	 การจับกุมเผยแพร่วัตถุลามก	 การจับกุมการทุจริต

คอรัปช่ัน	 การจับกุมการเล่นหวยเถื่อน	 เป็นต้น	3)	ด้านสายตรวจ	 การออกตรวจตรา	 สอดส่องดูแล

อาชญากรรมอันจะเกิดขั้นในเคหสถาน	 ในเวลากลางคืน	 การออกตรวจ	สอดส่องดูแลอาชญากรรมอันเกิด

ขึ้นในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่าง	ๆ	การออกตรวจตราแหล่งอบายมุข	เช่น	บ่อนการพนัน	สถานบริการตู้ม้า	

ซีดีเถื่อน	โต๊ะสนุก	ซ่องโสเภณีการออกตรวจ	ดูแลจุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน	ชุมชน	และโรงเรียน	และออกตรวจ

ตราในเขตพื้นที่ล่อแหลม	(ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์,	2546,	หน้า	32)	

	 ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระดับต�าบลและหมู่บ้าน	 นอกจากเป็นหน้าท่ีโดยตรง

ของต�ารวจแล้ว	 ยังมีก�านันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าพนักงานปกครอง	 โดยฐานะตามกฎหมาย	

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	 (ฉบับที่	2)	 พ.ศ.	 2486	นั้น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านมีอ�านาจจับกุม 

ผู้กระท�าความผิดมีอ�านาจในการค้นยึดสิ่งของตามกฎหมายของศาล	หรือของเจ้าพนักงาน	 และฐานะใน

ทางการปกครอง	 ก�านันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารงานในส่วน

ภมูภิาคเพราะเป็นหน่วยราชการสดุท้ายน�านโยบาย	และงานของแต่ละกระทรวง	ทบวง	กรม	ไปสูป่ระชาชน	
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และเป็นหน่วยงานแรกท่ีน�าความต้องการ	 ของประชาชนมาสู่ราชการจึงมีฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ราชการกบัประชาชน	เป็นผูค้อยดแูลความทกุข์สขุของราษฎร	ดงันัน้	ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและ

ปราบปรามของต�ารวจ	 จึงมีการร่วมมือกับก�านันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด	 (สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด,	 

2558,	หน้า	10)		

	 ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการต�ารวจสงักดัสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีวาม

สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งผลของการวิจัยสามารถน�าเสนอเพื่อเป็นแนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม	ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1  เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่	 ด้านงานป้องกัน

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามอายุ	 ระดับการศึกษา	 และ

ระยะเวลาการท�างาน	

 2.3  เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของก�านนัผูใ้หญ่บ้านในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที	่ด้านงานป้องกนั

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับการศึกษา	มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและ

ปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ีระยะเวลาการท�างานต่างกัน	มคีวามคิดเห็นต่อการปฏบิัตหินา้ที่ด้านงาน

ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 4.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  4.1.1		ประชากร	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนทัง้สิน้	201	คน	

(ที่ท�าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	21)	

	 	 4.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน 

133	คน	 โดยเทียบตารางส�าเร็จรูปของ	 เครจซี	และมอร์แกน	 (Krejcie	and	Morgan)	(กัลยา	 วานิชย์

บัญชา,	2548,	หน้า	19)	
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	 4.2		ขอบเขตด้านเนือ้หา	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาตามความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอ

การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	สาม

ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	2)	ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	และ	3)	ด้านงาน

สายตรวจ

	 4.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	

	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะค�าถาม

มีค�าตอบให้เลือกตอบ	(Check	list)	ประกอบด้วยอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการท�างาน	

	 	 ตอนที	่2	แบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัความคดิเห็นของก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	ทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	100)	

	 	 ตอนที่	3	แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงาน

ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 4.5		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง

อนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	 (One-way	

ANOVA)

5.  ผลการวิจัย 

 5.1	 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	133	คนส่วนใหญ่มีอายุเกิน	45	ปี	และมีระยะเวลาการท�างาน

เกิน	10	ปี	จ�านวน	70	คน	

	 5.2		ความคดิเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกันและปราบปรามของ

สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สามด้าน	เรยีงล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบงัคบัใช้

กฎหมาย	ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	และด้านงานสายตรวจ	

	 5.3		ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธร

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ตามความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมี	อายุ	 ระดับการศึกษา	 และระยะ

เวลาการต�ารงต�าแหน่ง	ต่างกัน	ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้		

	 5.4		ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าที	่ด้านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมการทุจริต

คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง	ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม	
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6.  อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1	 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและ

ปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านมคีวามคดิเห็นว่าสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็ปฏบิตัิ

หน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปราม	ดังนี	้1)	ด้านการบังคบัใช้กฎหมาย	มกีารบังคบัใช้กฎหมายจบักมุการ

ท�าผิดกฎหมายจราจร		การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเล่นการพนัน	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้ค้ายา

เสพติด	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้เสพยาเสพติด	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก 

และอนาจาร	และการบงัคับใช้กฎหมายการกระท�าผดิกฎหมายด้านอ่ืน	ๆ 	2)	ด้านการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม		มีการจับกุมการท�าผิดกฎหมายจราจรจับกุมการเล่นการพนัน	จับกุมผู้ค้ายาเสพติด		จับกุม 

ผู้เสพยาเสพติด	จับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก	และอนาจาร	และ	 จับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายด้านอื่น	 ๆ	

และ	3)	ด้านงานสายตรวจการออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางวนั	มกีารออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางคนืและ

กลางคืน	การออกตรวจแหล่งอบายมุขต่างๆ	การออกตรวจช่วงเวลาจัดงานตามเทศกาล	การออกตรวจจุด

เสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชนและการออกตรวจพ้ืนท่ีล่อแหลมซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม	

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ท�าได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้อาจมาจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน	 ท�าให้

ต�ารวจท�างานจริงจังขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชน	แต่ยังไม่ถึงระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ประชาชนมจี�านวนมากขึน้	ประกอบกบัอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็มีบรเิวณกว้างขวาง	ส่วนจ�านวนข้าราชการต�ารวจ

ของอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดมีจ�านวนเท่าเดิม	 และลดลงเกือบทุกปีเพราะเกษียณอายุราชการ	 ส่วนข้าราชการ

ต�ารวจท่ีมอีายมุากไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีส่ายตรวจได้	ไม่ว่าการออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางคนื	การออก

ตรวจสถานที่ราชการทั้งกลางวันและกลางคืน	การออกตรวจจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชน	เป็นต้น	 ท�าให้

ผลการวิจัย	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจไมตรี	เศษโถ	(2550,	หน้า	88)	 

ได้ท�าการวิจัย	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของต�ารวจสายตรวจในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผล

การวจิยัของ	สรุศกัดิ	์ศวิกลุ	(2554,	หน้า	90)	ได้ท�าการวจิยั	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของต�ารวจต�าบลปากทรง	อ�าเภอพะโต๊ะ	จังหวัดชุมพร	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

 6.2 การทดสอบสมมติฐาน	จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าก�านันผู้ใหญ่บ้านที่

มีอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	ต่างกัน	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

    6.2.1	 อายุ	พบว่า	ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่

ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าก�านันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะมีอายุช่วงใด	มีความคิด

เห็นต่อ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่	ภายใต้

นโยบายของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	ไม่เลอืกปฏบิตัแิม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	เพราะต�ารวจรกัษาวนิยัในการปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมอีายชุ่วงใดมคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏบิตัหิน้าทีด้่านงาน
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ป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังาน

วจิยัของประสาท	กนัยาเลศิ	(2555,	หน้า	89)	ได้ท�าการวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อ	ต�ารวจสายตรวจ	

ในการท�าหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ของสถานีต�ารวจภูธรประโคนชัย	 อ�าเภอประโคนชัย	

จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ประชาชนท่ีมี	อายุ		 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อต�ารวจสาย

ตรวจ	ในการท�าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	ของสถานตี�ารวจภธูรประโคนชยั	อ�าเภอประโคนชยั	 

จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดาบต�ารวจ	 วาโยธา	 ท�านุสา	(2557,	 บทคัดย่อ) 

ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจหนองแวงควง	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจหนองแวงควง	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ของประชาชนที่มี	อายุ	ต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน	

    6.2.2	 ระดับการศึกษา	พบว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อ

การการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่

แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะดบั

การศกึษาใด	มคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน	 ใช้กฎหมายฉบับ

เดียวกันไม่	ภายใต้นโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ไม่เลือกปฏิบัติแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	เพราะต�ารวจ

รกัษาวนิยัในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษาใด	มคีวามคดิ

เห็นต่อ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจ	เอกชัยสิต		วงษ์ศิลป์	 (2547,	หน้า	79)	ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน	 และปราบปราม

อาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	ผลการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนั	และปราบปราม

อาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธร	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั	สอดคล้องกบังานวจัิยของประสาท	กนัยาเลศิ	(2555,	หน้า	89)	ได้ท�าการวจิยัความคดิเหน็ของประชาชน

ต่อ	ต�ารวจสายตรวจ	ในการท�าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	ของสถานตี�ารวจภธูรประโคนชยั	

อ�าเภอประโคนชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อต�ารวจสายตรวจ	 ในการท�าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ของสถานีต�ารวจ

ภูธร	ประโคนชัย	อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน

    6.2.3	 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 	พบว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่รีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมือง

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	ก�านนั

ผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเท่าใด	มคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏิบตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนั

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าที่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอ

ภาค	ความเท่าเทียมกัน	ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่	ภายใต้นโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ไม่เลือก

ปฏบิตัแิม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	เพราะต�ารวจรกัษาวินยัในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน

ไม่ว่าจะมรีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งใด	มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏิบัติหน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ	ส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาต	ิ(2557,	หน้า	9)	ทีก่�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจปฏบิตังิานชมุชน	งานชมุชน	และมวลชนสมัพนัธ์	รณรงค์

ต่อต้านอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท	

และงานของต�ารวจดขีึน้	รูจ้กัวธิกีารทีจ่ะป้องกนัตนเองมใิห้ตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม	แสวงหาความร่วมมอื

จากประชาชน	องค์กรภาคเอกชน	และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

7.  ข้อเสนอแนะ 

 7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกัน

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	และรายด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง	ดงัน้ัน	ผูบ้รหิารสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ควรมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	และยกระดบั

การพัฒนา	โดยเพ่ิมยุทธศาสตร์การการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม		ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย	ด้านการป้อกนัและปราบปรามอาชญากรรม	และด้านงานสายตรวจ	ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	

	 7.1		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

  7.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของของก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้าน

งานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	อยู่ใน

ระดับปานกลาง	และปรากฏว่า	ด้านงานสายตรวจ	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยผสม	

(Mixed	Research)	ทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

เพ่ือศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางการพฒันาการปฏบัิตหิน้าท่ี	ด้านงานสายตรวจของสถานตี�ารวจ

ภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 7.1.2		ควรมีการวิจัยรูปแบบบังคับใช้กฎหมายจับกุมการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตามข้อเสนอแนะ

ของก�านันผูใ้หญ่บ้านเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการปฏิบัตหิน้าทีด้่านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีค่าความถี่สูงสุด	
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9.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบคุณ	ดร.สุวัฒน์	 จิตต์จันทร์	 อาจารย์ท่ีปรึกษา	ท่ีได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	ตลอดจน

ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์	

	 ขอขอบคณุ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกยีรต	ิเกยีรตเิจริญ	อาจารย์ประจ�าหลักสตูรรฐัศาสตรมหา

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	นางวันเพ็ญ	ใหม่คามิ	ครูวิทยฐานะช�านาญ

การพเิศษ	โรงเรียนหลกัเมอืงมหาสารคาม	จังหวดัมหาสารคาม	และ	ดร.จริาพร	บารศิรี	อาจารย์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

	 ขอกราบขอบพระคุณนายอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ในการวจิยั

ครั้งนี้ด้วยดี	และขอขอบคุณก�านันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วย	ตอบแบบสอบถามด้วยดี	

	 ขอขอบพระคุณ	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์	 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วทิยาเขตร้อยเอด็	ทกุท่านทีอ่นเุคราะห์	และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวจิยั	ทีเ่กีย่วข้อง	ด้วย
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ดีเสมอมา	

	 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน	
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Opinions on Managements of Women’s Role Development Fund in  

Muang District, Roi Et Provence

พันจ่าอากาศเอก	จิระพันธ์	วินทะไชย1

FS.1	Jirapun	Wintachai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ2 

Asst.	Prof.	Dr.Somkiat	Kiatchareon
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ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1)	 เพี่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ

การบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ของคณะกรรมการจ�าแนก

ตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับ

แนวทางพฒันาการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง 

ทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรผีูป้ฏบิติัหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน	อ�าเภอ

เมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	144 คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	

Yamane)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบัโดยมค่ีาความเชือ่มัน่	

(Reliability)	 ทั้งฉบับเท่ากับ	 0.92	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถ่ี	 (Frequency)	 ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 และสถิติอนุมานหรือ

อ้างอิง	ได้แก่	การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	

	 ผลการวจัิยพบว่า	1)	ความคิดเห็นของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายข้อ	อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม.
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อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนด้านการจดัองค์การ	

ด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	ตามล�าดับ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	คณะกรรมการที่

มอีาย	ุระดบัการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดที่	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่

เป็นไปตามสมมติฐานของการวจัิยทีต้ั่งไว้	และ	3)	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการ

บรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่	

สามอันดับแรก	ได้แก่ ควรควบคุมบุคลากร	ตรวจสอบการบริหารจัดการ	และให้การติดตามประเมินผลใน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มากยิ่งขึ้น	 ควรอ�านวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และควรจดัองค์การในการบรหิารกองทนุพฒันาบทบาทสตรใีห้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ :	1.	ความคิดเห็น	2.	การบริหารจัดการ	3.	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ABSTRACT

	 The	substance	of	this	thesis	objective	is	as	follows:	1)	enable	study	of	the	opinions	

of	 the	 Committee	 on	women’s	 development	 fund	management	 role.	Mueang	 ROI	 et	 

province	of	Roi	Et,	2)	to	compare	the	political	participation	in	local	municipal,	et,	Mueang	

Roi	Et	province	et	public,	sex,	age,	educational	level	and	occupation,	and	3).	To	study	the	

suggestions	about	the	Board’s	comments	on	the	role	of	a	women’s	development	fund	

management.	 Mueang	 Roi	 Et	 province	 et	 samples	 used	 in	 research	 include	 the	 role	 

women	Development	Fund	Committee,	the	operating	fund	management	duties	,	Mueang	

Roi	 Et	 province	 Roi	 Et.	 The	 number	 of	 144	men	 determine	 the	 size	 samples	 using	 a	 

formula	of	taro	pharmaceuticals	come	to	Hakone	(Taro	Yamane)	group.	Tools	used	in	this	

research	is	the	query	scale	estimates	the	five	levels	of	valuable	confidence	(Reliability).	

Full	 equal	 to	 0.92,	 statistics	 that	 are	 used	 in	 the	 data	 analysis	 include	 frequency	 

(Frequency,	percentage	(Percentage)	average	(Mean)	standard	deviation	(Standard	Deviation),	 

and	statistical	inference	or	references	include	one-way	ANOVA	test	(One-way	ANOVA).	

	 The	 research	 found	 that	 the	 1)	 the	 opinions	 of	 the	 Committee	 on	women’s	 

development	fund	management	roles,	Mueang	Roi	Et	and	et	level	for	message	list	is	very.	

When	considering	a	list	of	side	is	negotiating	in	a	very	level	on	all	four	sides	from	the	side	

with	 the	 average	 descending	 include	 planning,	 organizing,	 side	 to	 side,	 and	 control,	 

respectively,	2)	hypothesis	test	results	found	that	the	Board	of	Directors,	education	and	

age	are	different	career.	There	are	comments	on	investment	management,	development,	

women’s	roles.	Mueang	Roi	Et	province	et	and	list	no	different,	which	is	not	in	accordance	
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with	the	hypothesis	of	the	research	area	3)	committees	make	recommendations	about	

management	development	fund	women’s	roles.	High	frequency	sequence	to	find	the	low	

The	first	three	include	should	control	personnel.	Monitoring	and	management,	evaluation	

in	women	role	Development	Fund.	Management	should	facilitate	women’s	role,	Development 

Fund,	has	a	more	powerful	and	should	be	held	in	the	organization	management	role	to	

have	women’s	Development	Fund.

Keywords :	1.	Articulation	2.	Local	Politics	3.	Participation	in	Local	Politics

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2554	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ได้แถลงนโยบายกับรัฐสภาโดยมีนโยบาย	

เร่งด่วนที่จะท�าในปีแรกในข้อ	1.10	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน	สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย	โดย

เฉพาะสนิเชือ่เพ่ือประกอบอาชพีให้แก่ประชาชนผูม้รีายได้น้อย	รวมถงึเพิม่สวสัดกิารของรฐัเพือ่เป็นการดแูล

สังคมในชุมชน	 จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน	 โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองอีกแห่งละ	1	ล้านบาท	จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ	100	ล้าน

บาท	“กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี”	เป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาล	โดยก�าหนดเป็นวาระเร่งด่วนท่ีจะด�าเนนิ

การในปี	 2555	 ส�าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียต�่าหรือปลอดดอกเบ้ียในการพัฒนาอาชีพ	

สร้างงาน	 สร้างรายได้	 เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี	 รวมถึงการพัฒนา

ศกัยภาพสตรี	และเครอืข่ายสตรกีารพฒันาบทบาทสตร	ีการสร้างภาวะผูน้�าและการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ	ิ

ทัง้น้ี	รฐับาลมุง่เน้นท่ีจะทางานร่วมกบัองค์กรสตรตีัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัประเทศ	เพือ่ให้โอกาสสตรี

ในทุกพ้ืนที่ทุกชุมชน	 ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท�า	 ร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน	 โดยความร่วมมือของ

หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน	และองค์กรสตรต่ีาง	ๆ 	ในการขบัเคลือ่นกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีเพือ่ให้สตรี

ไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	(ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2555,	หน้า	18)

	 จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรี	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 การขาด

โอกาสในสังคม	ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ	 และที่ส�าคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย	 จึงต้องส่ง

เสริมและพัฒนาอีกมาก	 ดังน้ัน	 “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”	 จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล	 โดยมี

วตัถปุระสงค์	เพือ่ยกระดบัและเสรมิศกัยภาพสตรใีนทุกมติ	ิโดยน�าศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างหญงิ

ชาย	 ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหน่ึง	 ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 ให้มีการน�ามาใช้อย่าง

สร้างสรรค์	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง	สามารถช่วย

น�าพาและร่วมสร้างสงัคมไปสู่ความเสมอภาค	อย่างสร้างสรรค์	และมสีนัตสิขุอย่างเคยีงบ่าเคยีงไหล่กับผูช้าย	

จากนโยบายของ	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในฐานะที่เป็นสตรี	อยากเห็นผู้หญิงมี

สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกับชาย	 ในสังคม	 เพราะเช่ือว่าประเทศไทยมีผู้หญิงเก่งท่ียังไม่ได้แสดงความ

สามารถอย่างเต็มที่ซึ่งเข้าใจผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และภรรยา	หรือผู้ตามของครอบครัว	 โดยนโยบายของ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รัฐบาล	 มีแนวนโยบายในการส่งเสริมสตรีในเรื่องสิทธิ	 บทบาท	 เพื่อให้เกิดความทัดเทียมในเรื่องของความ

เป็นมนษุย์	ความเป็นผูห้ญงิต่อครอบครวั	รวมทัง้การส่งเสรมิรายได้	อาชพี	และคณุภาพแรงงานของสตร	ีใน

การขบัเคลือ่นนโยบายดังกล่าว	คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบอนมุตัจิดัตัง้	“กองทนุพฒันาบทบาทสตรแีห่งชาต”ิ	

ตามนโยบายเร่งด่วน	ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี	ประกอบด้วย	การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

พัฒนาสตรีแบบดอกเบี้ยต�่า	 การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ	 การเพิ่มบทบาท	

และการสร้างภาวะผู้นา	 การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีช่วยเหลือเยียวยาสตรี	 การรณรงค์ให้สังคม

เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ”	

(ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2555,	หน้า	28)

	 ส�าหรบักองทนุพฒันาบทบาทสตรขีองอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีณะกรรมการจ�านวน	

224	คน	ที่มาจากการแต่งตั้งแต่ละต�าบล	และสมาชิกในกลุ่ม	จ�านวน	8,750	คน	ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีการกู้

ยืมเงินกองทุนเพื่อน�าไปประกอบอาชีพ	สร้างรายได้	สร้างงาน	ให้กับครอบครัว	ส่วนใหญ่จะน�าเงินไปลงทุน

ซื้อวัตถุดิบ	เพื่อน�ามาสานผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	เนื่องจากในอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีพื้นที่

ที่มีสินค้าส่งข้าวออกนอกประเทศและสินค้าอีกอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

พฒันาบทบาทสตร	ีและกองทนุพฒันาบทบาทสตรอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีวามเข้มแขง็ของ

สมาชิกในกลุ่ม	 และจัดกิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง	 (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,	

2554,	หน้า	3)	

	 ปัจจุบัน	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้บริหารจัดการในด้าน

การจัดองค์การ	 ด้านการวางแผน	 ด้านการอ�านวยการ	 และด้านการควบคุม	 เพื่อให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธภิาพสงูสดุ	และเพือ่ให้การบรหิารสอดคล้องกบัปัญหาของสตรใีนปัจจบัุน	แต่จากการบรหิารจัดการ

ที่ผ่านมายังไม่อาจทราบได้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 เพราะจากการรายงานการประชุมคณะ

กรรมการ	ยงัมข้ีอคดิเหน็ของคณะกรรมการบางส่วนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไข

อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยเฉพาะในด้านการควบคุม	ด้านการอ�านวยการ	ด้านการจัด

องค์การ	และด้านการวางแผน	ซึง่ต้องเร่งพฒันาการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู	่

	 จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี้	 ผู้วิจัยในฐานะมีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุนบทบาทสตรี	 จึงสนใจท่ีจะ

ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

เมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจัิยท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ	และพฒันาการบริหารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพีอ่ศกึษาความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีมี่ต่อการบริหารจดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของคณะกรรมการจ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการบรหิารจดัการกองทนุ
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พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		คณะกรรมการทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		คณะกรรมการที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ได้ทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.2		ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

อ�าเภอเมืองร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ของคณะกรรมการทีมี่อาย	ุระดบัการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกนั

	 4.3		ได้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจัดการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.4		สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ	และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1)		 ประชากร	(Population)	ได้แก่	คณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรผีูป้ฏบิตัหิน้าที่

บริหารจัดการกองทุน	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 224	คน	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร	ี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด,	2554,	หน้า	3)

	 	 2)		 กลุ่มตัวอย่าง	(Sample)	ได้แก่	คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่

บริหารจัดการกองทุน	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	144 คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	19)

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใน	4	ด้าน	คือ	1)	การวางแผน	2)	การจัดองค์การ	

3)	การอ�านวยการ	และ	4)	การควบคุม	

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 ตอนที	่1	ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ลกัษณะปลายปิด	(Close-ended	Ques-

tionnaire)	และแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 	 ตอนที่	2	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	แบ่งออก

เป็น	สี่ด้าน	คือ	1)	ด้านการวางแผน	2)	ด้านการจัดการ	3)	ด้านการอ�านวยการ	และ	4)	ด้านการควบคุม	

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.5		การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 ใช้การหาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity) 

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination	 Power/DP)	 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

(Reliability)	ตามขั้นตอนดังนี้

  5.5.1	 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 น�าข้อค�าถามฉบับร่าง	 ที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	หาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity)	 ทั้ง

โครงสร้างเนื้อหา	(Content	and	Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนี

ความสอดคล้องระหว่าง	ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	ในเนื้อหา	(Index	of	Item	-	objective	Congruence	

/IOC)	จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพิจารณา	และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่าน	ด�าเนินการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 -	 objective	 Congruence	 /IOC)	 

(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)

  5.5.2		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	

IOC)	 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	 0.67	 ขึ้นไป	 จากข้อค�าถามท้ังหมด	 จ�านวน	 28	 ข้อ	 ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 เท่ากับ	 1.00	 จ�านวน	28	ข้อ	 ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมดไปหาค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)	

	 	 5.5.3	ตรวจสอบกบัประชากรไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกบัประชากร

ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึง่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในกองทนุพฒันาบทบาท

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบหาคุณภาพของ

เครื่องมือทั้งฉบับ	

	 	 5.5.4	 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	(Reliability)	น�าข้อทีม่ค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์

จากวิธีการหาค่า	 t-test	 แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α-coefficient)	 ตามสูตรของครอนบาค	 (Cron-

bach’s	Alpha	Coefficient)	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2548,	หน้า	35)	ผลจากการทดสอบค่า	ความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม	(Reliability)	เท่ากับ	0.92

	 5.6		สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 5.6.1		สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ได้แก่	ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์	 (Index	of	 Item	Objective	Congruence	หรือ	(IOC	)	(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	

หน้า	65)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	

	 	 5.6.2		สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 5.6.3		สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One–way	

ANOVA)/(F-test)

6.  ผลการวิจัย

 6.1		ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอายุ	36	–	50	ปี	จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.75	มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	71	

คน	คิดเป็นร้อยละ	49.30	และประกอบอาชีพเกษตรกรรม	จ�านวน	43	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.86

	 6.2		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคิดเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	และรายด้าน	อยู่ใน

ระดบัมาก	เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดับมากทัง้สีด้่าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	

ด้านการวางแผน	ด้านการจัดองค์การ	ด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	ตามล�าดับ	

 6.3		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 สมมติฐานที่	1	ผลการวิจัยพบว่า	คณะกรรมการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ทางสถิติที่

ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 สมมติฐานที่	2	ผลการวิจัยพบว่า	คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 สมมติฐานที	่3	ผลการวจิยัพบว่า	คณะกรรมการทีป่ระกอบอาชพีต่างกันมคีวามคดิเห็นต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 6.4	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสรุป	 ล�าดับตามความถ่ีสูงไปหาต�่า	 สามอันดับแรก	

ได้แก่ ควรควบคุมบุคลากร	 ตรวจสอบการบริหารจัดการ	 และให้การติดตามประเมินผลในกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีให้มากยิ่งขึ้น	ควรอ�านวยการในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น	และควรจัดองค์การในบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 7.1		การวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ที่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

มีประสิทธิภาพอยู่มากพอควร	 เพราะมีการบริหารจัดการเป็นไปตามรูปแบบของรัฐบาลได้ก�าหนดไว้	 โดย

กองทนุพฒันาบทบาทสตรี	ได้ร่วมกนัวางแผนขบัเคลือ่นตามนโยบายถูกต้อง	โดยเฉพาะในด้านการวางแผน	

ด้านการจัดองค์การด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคุม	อาจบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ	จึงท�าให้

คณะกรรมการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา	ปุณโณฑก	(2551,	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคิดเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบริหารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

ป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย”	ผลการวจิยัพบว่า	โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ด�ารงค์	

มากระจัน	(2551,	บทคัดย่อ)	ไดท้�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคิดเหน็ของสมาชิกกองทนุหมูบ่า้นต่อประสิทธภิาพ

การด�าเนินงานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในจงัหวัดกาญจนบุร”ี	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของ

สมาชกิกองทนุหมูบ้่านต่อประสทิธภิาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในจงัหวดักาญจนบรุ	ี

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านการวางแผน	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 กองทุนพัฒนา

บทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จังหวัดร้อยเอด็	ได้บรหิารจดัการกองทุนในด้านการวางแผน	มปีระสิทธภิาพ	

อยู่มากพอควร	 อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการวางแผน	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงผลอการวิจัยใน

ประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพ็ญโสภา	ปุณโณฑก	(2551,	บทคัดย่อ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความคิด

เหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย”	

ผลการวจิยัพบว่า	ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในพืน้ที่

ต�าบลป่าแงะ	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	ด้านการวางแผนการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 2)		 ด้านการจัดองค์การ	ความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอ

เมืองร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ด้านการจัดองค์การ	โดยรวม	อยู่ในระดบัมาก	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้บริหารจัดการกองทุนในด้านการจัดองค์การ	 

มีประสิทธิภาพ	 อยู่มากพอควร	 อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการกองทุนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการจัดองค์การ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

พันธ์ศักดิ์	 กลิ่นศรีสุข	 (2548,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการ

บริหารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรอี�าเภอเมอืง	จงัหวดัปราจนีบรุ”ี	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเห็นของ

กรรมการต่อการจดัการกองทนุหมูบ้่านกรณศีกึษา	:	ต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีด้านการ

จัดองค์การ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 3)		 ด้านการอ�านวยการ	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท 

สตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้บริหารจัดการกองทุน	 ด้านการอ�านวยการ	 
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มีประสิทธิภาพ	อยู่มากพอควร	อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ

กองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านการอ�านวยการ	โดยรวม	อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้	สอดคล้องกับการวิจัยของ	เยาวลักษณ์	แถมศิริ	(2553,	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	 “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต�าบลหัวขวาง	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม”	ผลการวิจัยพบว่า	การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต�าบลหัวขวาง	อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	ด้านการอ�านวยการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 4)		 ด้านการควบคุม	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ได้บรหิารจดัการกองทุนในด้านการควบคมุ	มปีระสทิธภิาพ	

อยู่มากพอควรอาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้คณะกรรมการ	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	อ�าเภอ	เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในด้านการควบคุม	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งผลการ

วิจัยในประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เรืองศิลป์	ภูแก้ว	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความ

คดิเหน็ของสมาชกิทีม่ต่ีอการบรหิารจัดการกองทนุหมู่บ้าน	บ้านโคกสทีองหลาง	ต�าบลโคกสทีองหลาง	อ�าเภอ

วาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม”	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของสมาชกิทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทนุ

หมู่บ้าน	บ้านโคกสีทองหลาง	ต�าบลโคกสีทองหลาง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	ด้านการควบคุม	

โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	

 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของคณะกรรมการ	ที่มีอายุ	 ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกัน	น�ามา

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

  7.2.1	 อายุ	พบว่า	คณะกรรมการ	ที่มีอายุต่างกัน	ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนหรือใครเกิดหลังเท่านั้น	 แต่คณะ

กรรมไม่ว่าจะช่วงอายใุดกต็าม	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	เรอืงศิลป์	ภแูก้ว	(2554,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจิยั

เร่ือง	 “ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสี

ทองหลาง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม”	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า	สมาชิกที่มีอายุ	

ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจัดการกองทนุหมูบ้่าน	บ้านโคกสทีองหลาง	ต�าบลโคกสทีองหลาง	อ�าเภอ

วาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ระดับการศกึษา	พบว่า	คณะกรรมการ	ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	ความคดิเหน็ต่อการ

บรหิารจดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนัทางสถติท่ีิระดบั	

.05	ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ระดบัการศกึษาเป็นเพยีงสญัลกัษณ์

เครื่องบ่งบอกให้ทราบถึงวิทยาฐานะที่มีระดับการศึกษาที่สูงหรือต�่าเท่านั้น	แต่ประชาชนไม่ว่าจะระดับการ

ศึกษาใดก็ตาม	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ในระดับการศึกษาระดับใด	แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีที่มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	คณะกรรมการ	ไม่ว่าจะช่วงระดับการศึกษาใดก็ตามต่าง	มีความคิดเห็นต่อการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่าง	ซึ่งสอดคล้องกับ

การวิจัยของ	เรืองศิลป์	ภูแก้ว	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสีทองหลาง	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัด

มหาสารคาม”	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า	สมาชิกที่มี	ระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 บ้านโคกสีทองหลาง	 ต�าบลโคกสีทองหลาง	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3	 ประกอบอาชีพ	พบว่า	 คณะกรรมการ	ที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 ความคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 ทางสถิติที่

ระดับ	.05	ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	อาชีพเป็นเพียงสัญลักษณ์

เครื่องบ่งบอกให้ทราบถึงการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน	 แต่ประชาชนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม	 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้น

อยู่ว่าจะประกอบอาชีพไหน	แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ	ดัง

นั้น	 คณะกรรมการไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามต่าง	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่าง	 ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ	 เพ็ญโสภา	

ปณุโณฑก	(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความคดิเหน็ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอป่าแดด	 จังหวัดเชียงราย”	 ผลการเปรียบเทียบพบว่าคณะกรรมการที่ม	ี

อาชีพ	ต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารจัดการกองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีอ�าเภอป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย	

โดยรวม	และด้านไม่แตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ 

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1	 ด้านการวางแผน	 พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร

กองทุนบทบาทสตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการพัฒนาการบริหาร

จดัการกองทนุพัฒนาบทบาทสตร	ีอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านการวางแผนให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น	

	 	 8.1.2		ด้านการจัดองค์การ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารกองทุน

บทบาทสตรี	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	ในด้านการจัดองค์การ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 8.1.3	 ด้านการอ�านวยการ	พบว่า	 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร

กองทนุบทบาทสตร	ีและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	จึงควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดบัการพฒันาโดยการบรหิาร

จดัการกองทนุพฒันาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการอ�านวยการ	ให้มปีระสทิธภิาพ
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มากยิ่งขึ้น

	 	 8.1.4		ด้านการควบคุม	พบว่า	ความคดิเห็นของคณะกรรมการทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารกองทุน

บทบาทสตรี	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดบัการพัฒนาโดยการบรหิารจดัการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการควบคุม	 ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	

 8.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ควรวิจัย	ความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 8.2.2		จากผลการวิจัยพบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการควบคุม	 ดังนั้น	 จึงควร

วิจยั	ปัญหา	อุปสรรค	การบรหิารจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี	ด้านการควบคมุ	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ	

และประสิทธิผล

	 	 8.2.3		จากผลการวจัิยพบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุในส่ีด้าน	คอื	ข้อ	6	ท่ีว่า	“ตดิตามประเมนิ

ผลการปฏบิตังิานแบบไม่เป็นทางการมปีระสทิธภิาพ”	ดงันัน้	จงึควรวจิยั	ประสทิธิภาพ	การตดิตามประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
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10.  ค�าขอบคุณ 

	 ขอขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมเกียรติ	 เกียรติเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ	 

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจ

แก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	 ขอขอบพระคุณ	 ดร.ประพิศ	 โบราณมูล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุรสิทธิ	์ 

ไกรสิน	และ	นายกองพล	ศิริเวช	ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	

	 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน	ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือใน

ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	

	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่เมตตา	กรุณาให้ความ

รู้ทางวิชาการ	ต�ารา	เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา	

ณ	โอกาสน้ี	ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	ให้ก�าลงัใจและคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ	คณุค่าและประโยชน์อนัพงึ

มีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา	ครู	อาจารย์	ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้

มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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Dr.Theeraphat	Thinsaendee

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน	 ท่ีมีต่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนเสือโก้ก

วิทยาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยจ�าแนกตามเพศ	 และระดับการศึกษา	 และ	 

3)	 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน

คร้ังน้ีเป็นผู้ปกครองนกัเรยีนโรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ปีการ

ศกึษา	2559	จ�านวน	205	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 5	 ระดับ	 มีอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง	 0.26–0.89	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วตัถปุระสงค์และนยิามศัพท์เฉพาะของการศึกษาโดยวธิกีาร	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	

มีค่าระหว่าง	 0.67-1.00	 และมีค่าความเชื่อม่ัน	 0.98	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถ่ี	 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
3 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม.
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ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า	t	–	test	(t	–	independent)	

และ	F–	test	(One	–	way	ANOVA)	เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติของ	

Scheffe	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1)		 ระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา	 รองลงมาคือ	 ด้านการส่งต่อ	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

ต�่าที่สุด	คือ	ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

	 2)		 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วย

เหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพบว่าผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี	 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3)	 ข้อเสนอแนะของผูป้กครองนกัเรยีนเกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน	สรปุ

ได้ดงันี	้ด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคลควรมกีารจดัท�าเอกสารรปูแบบอืน่ในการจดัท�าผลการเรยีนของ

นักเรียนในแต่ละรายวิชาด้านการคัดกรองนักเรียนควรมีความชัดเจนของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนด้าน

การส่งเสรมินกัเรยีนโรงเรียนควรมโีครงการ/กจิกรรมท่ีหลากหลายตามความถนดัและความสนใจของนกัเรยีน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีความหลากหลายด้านการส่งต่อควรรายงานในส่วนท่ีเปิดเผยได้โดยให้เกียรติ

และค�านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�าคัญ

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจของ	2.	ผู้ปกครองนักเรียน	3.	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ABSTRACT

	 This	research	aimed	1)	to	study	the	level	of	student	guardians’	satisfaction	with	

operations	 of	 student	 care	 and	 assistance	 system	 at	 Suakokwitthayasan	 School	 under	

Mahasarakham	Provincial	Organization,	2)	 to	compare	their	 satisfaction	with	 the	school	

operations	as	such	to	differences	in	genders	and	educational	levels,	and	3)	to	gather	their	

suggestions	about	school	operations.	The	sampling	comprised	of	205	student	guardians,	

whose	children	were	studying	in	academic	year	of	2016.	The	research	instrument	was	the	

Likert-type	scale	questionnaire	with	five	discrimination	between	0.26	and	0.89,	index	of	

item	objective	congruence	(IOC)	for	specific	study	from	0.67	to	1.00,	and	the	reliability	

amount	 at	 0.98.	 Statistics	 used	 in	 data	 analysis	 were:	 frequency,	 percentage,	mean,	 

standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).	In	case	of	encountering	differences	
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of	data,	they	would	be	examined	in	pair	through	Scheffe’s	statistics.

 The	research	results	found	that:

	 1)		 The	 level	 of	 student	 guardians’	 satisfaction,	 in	 the	 overall	 aspects,	 with	 

operations	 of	 student	 care	 and	 assistance	 system	of	 Suakokwitthayasan	 School	 under	

Mahasarakham	Provincial	Organization	was	rated	at	the	moderate	scale	from	the	highest	

to	 lowest:	 problem	prevention	 and	 solutions,	 student	 transfer,	 and	 intimacy	 between	

students	and	a	teacher.

	 2)		 The	comparative	results	of	their	satisfaction	with	the	school	operations	revealed	

that	 different	 genders	 show	 no	 difference	 in	 the	 satisfaction	with	 school	 operations;	

whereas	 their	 educational	 levels	 comprehensively	 prove	 the	 opposite	with	 statistical	 

significance	at	.05.

	 3)		 Student	 guardians’	 suggestions	 to	 strengthen	 school	 operations	 can	 be	 

concluded	as	follows	:

	 	 -	 To	be	intimate	with	individual	students,	there	would	be	carried	out	other	

forms	of	documents	rather	than	their	transcripts	of	each	subject.	

	 	 -	 In	respect	of	screening	procedures,	there	should	have	clear-cut	criteria	of	

group	divisions.	

	 	 -	 In	the	aspect	of	promoting	students’	activities,	there	should	have	a	variety	

of	projects/activities	 in	accordance	with	students’	aptitudes	and	interests	to	encourage	

them	to	show	their	abilities.	

	 	 -	 In	regard	to	preventing	problems	and	seeking	solutions,	the	school	should	

hold	 for	 students	 such	varieties	of	preventive	 for	 students	and	corrective	activities	 for	

students	

	 	 -	 As	with	referral,	teachers	should	only	report	students’	positive	information	

by	honoring	their	privacy	and	regarding	their	benefits	as	the	top	priority.

Keywords :	1.	Satisfaction	2.	Student	Guardians	3.	Student	care	and	Assistance	System

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส�าคัญของ

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน	จงึจัดท�าระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนขึน้โดยความร่วมมอืจากกรมสขุภาพ

จิตกระทรวงสาธารณสุข	 มุ่งหวังให้สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริม

คณุภาพชวีติป้องกนัช่วยเหลอืและแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนซึง่ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	

เป็นการด�าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหา	 เพื่อให้นักเรียน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพืน้ฐานของความแตกต่างระหว่างบคุคลโดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ	

ร่วมคิด	 ร่วมปฏิบัติ	 และร่วมพัฒนาของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังบุคลากรของโรงเรียนทุกคน	 กรรมการ

สถานศึกษา	 ผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

กระทรวงศึกษาธิการ,	2552,	หน้า	4)

	 เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา	ปีละครั้งมี

รายได้น้อยต้องไปประกอบอาชพีรบัจ้าง	และด�ารงชวีติทีต่่างจงัหวดั	ซึง่ส่งผลต่อการอบรมดแูลนกัเรยีนขาด

ความเอาใจใส่	 ปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดาท�าให้นักเรียนขาดการเล้ียงดูท่ีดีนักเรียนขาดความรับผิด

ชอบ	ผลการเรียนต�า่ชอบหลบเรยีนขาดเรยีนอยูบ่่อยๆ	มพีฤตกิรรมทีเ่สีย่ง	เข้าไปเกีย่วข้องกบับหุรี	่การมคีูร่กั

ในวยัเรยีนโรงเรยีน	จงึต้องพยายามหาวธิทีีจ่ะช่วยเหลอื	และป้องกนัปัญหาต่างๆ	โดยโรงเรยีนได้จดัให้มกีาร

เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละภาคเรียนท�าให้มีโอกาสได้รับฟังปัญหา

ความคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเป็นประจ�า

	 จากเหตุผลความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัด

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เพ่ือน�าไปปรบัปรุงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมของนักเรยีน	

น�าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

ผู้ปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จส่งผลดีต่อผู้เรียนโรงเรียนชุมชน	 และประเทศ

ชาติในทุกด้านต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

	 2.2		เพือ่เปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	จ�าแนกตามเพศ	และระดับการ

ศึกษา

	 2.3		เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมุติฐานการวิจัย 

 3.1		ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสือโก้

กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

	 3.2		ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบระดับความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนเสอื

โก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

	 4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนเสอื

โก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน

	 4.3		ได้สารสนเทศในการบริหารงานของสถานศกึษาในการน�าไปพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น	ๆ	ในอนาคตต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1	 ประชากร	 (Population)	 ได้แก่	 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค	์

ต�าบลเสือโก้ก	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	438	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	 (Sample)	 ได้แก่	 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค	์

สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	ปีการศกึษา	2559	จ�านวน	205	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ใช้การเทียบจากตารางส�าเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan)	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	 2545,	

หน้า	43)	และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยการจับฉลาก

	 5.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศและระดับการศึกษา

	 	 ตอนที่	 2	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 เป็นแบบสอบถามมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	ตามวิธีของลิเคิร์ท	(Likert)	5	ระดับ

	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

 5.3		สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 5.3.1		สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 	 1)		การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์

เฉพาะของการศึกษาโดยวิธีการ	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	

	 	 	 	 2)		หาอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสทิธิส์หพันธ์อย่างง่ายระหว่าง

อ�านาจจ�าแนกรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ	(Item-total	Correlation)

	 	 	 	 3)		การหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเช่ือถือของแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน	 

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา	(	Alpha-coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)

	 	 5.3.2		สถติิพืน้ฐาน	ได้แก่	ร้อยละ(	Percentage)	ค่าเฉลีย่	(Mean)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 5.3.3		สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน	 ประกอบด้วย	 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

สองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน	โดยใช้	t	–	test	(t	–	independent)	และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว	(One	–	way	ANOVA)	โดยใช้	F	–	test	เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่

โดยใช้ค่าสถิติของ	Scheffe	

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวิจัย	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลอืนักเรียนโรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม	โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด	คือ	ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา	

รองลงมาคือ	ด้านการส่งต่อ	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	คือ	ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้าน	มีผลการวิจัยดังนี้	

	 	 1)		 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	พบว่า	ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดคือ	โรงเรียนมีการ

สมัภาษณ์นักเรยีนในด้านความสามารถสขุภาพการเรยีนและครอบครวั	อยูใ่นระดบั	ปานกลาง	รองลงมา	คอื	

โรงเรียนมีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	พฤติกรรมของนักเรียนขณะ

อยูบ้่านและสังเกตสภาพความเป็นอยูภ่ายในครอบครวัอยูใ่นระดบั	ปานกลาง	และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	คอื	

โรงเรียนมกีารจดัท�าระเบยีนสะสมหรอืเป็นเอกสารรปูแบบอืน่ในการจดัท�าผลการเรยีนของนกัเรยีนในแต่ละ

รายวิชาอยู่ในระดับ	ปานกลาง

	 	 2)		 ด้านการคัดกรองนักเรียนพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด	คือ	โรงเรียนให้ครูที่ปรึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท�าเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน	 อยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 รองลงมา	 คือ	 โรงเรียนมีการ

วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมนิพฤติกรรมนกัเรยีนให้ผูเ้กีย่วข้องได้เข้าใจตรงกนั	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	โรงเรียนมีความชัดเจนของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 3)		 ด้านการส่งเสรมินกัเรยีน	พบว่า	ข้อทีม่คีวามคดิเหน็สงูทีส่ดุ	คอื	โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรม

ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์	 ต่อกันและกันร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน	อยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 รองลงมา	 คือ	 โรงเรียนมีการบักทึกผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมและประเมินผล

การจัดกิจกรรมโดยจัดท�ารายงานกิจกรรมอยู่ในระดับ	ปานกลาง	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	คือ	โรงเรียนมี

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านอื่น	ๆ	เช่น	กีฬา	ดนตรี	ศิลปะ	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 4)		 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 พบว่า	 ข้อมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด	 คือ	 โรงเรียนมีการ

สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน	อยู่ในระดับปานกลาง	รองลงมา	คือ	โรงเรียนมีการใช้กิจกรรม

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนโดยค�านึงถึงประโยชน์และความต้องการของนักเรียนอยู่ใน

ระดบั	ปานกลาง	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอื	โรงเรยีนมคีรทูีป่รกึษาทีอ่ทุศิตนในการแก้ปัญหานกัเรยีนอยู่

ในระดับปานกลาง

	 	 5)		 ด้านการส่งต่อ	พบว่า	ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับสูงที่สุด	คือ	โรงเรียนมีการจัดท�าแบบ

บันทึกการส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น	อยู่ในระดับมาก	รองลงมา	คือ	โรงเรียนมีการจัดท�ารายงาน

แจ้งผลการจัดท�าการช่วยเหลือนักเรียนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับ	มาก	และ
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

สม�่าเสมอ	อยู่ในระดับ	ปานกลาง

 6.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วย

เหลือนักเรียนโรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคามจ�าแนกตามเพศและ

ระดับการศึกษา	พบว่า	ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน	มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ส่วนระดับการศึกษา	พบว่า	ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างต่างกัน	มีความ

พึงพอใจมีต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 6.3		ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามสรุปเป็น

รายด้าน	ดงัน้ี	1)	ด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล	ควรมกีารจดัท�าเอกสารรปูแบบอืน่ในการจดัท�าผลการ

เรียนของนักเรียนในแต่ละรายวชิาควรมกีารจดัท�าและใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในด้านการเรยีน

เช่นการเข้าเรียน	ความตั้งใจเรียน	การขาดเรียน	2)	ด้านการคัดกรองนักเรียน	ควรมีความชัดเจนของเกณฑ์

การแบ่งกลุ่มนักเรยีนควรมคีวามชดัเจนของตัวชีว้ดัของเกณฑ์การแบ่งกลุม่ควรให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการ

แบ่งกลุ่มนักเรียน	และควรมีการคัดกรองนักเรียนพิจารณาจากข้อมูลนักเรียนหลาย	ๆ	ด้าน	3)	ด้านการส่ง

เสรมินักเรยีนโรงเรยีนควรมโีครงการ/กจิกรรมทีห่ลากหลายตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียนเพือ่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ	ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามความ

สนใจมากยิ่งขึ้น	 4)	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

ให้มีความหลากหลายเช่นการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นจากครูท่ีปรึกษาการจัดกิจกรรมในห้องเรียนการจัด

กิจกรรมซ่อมเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนควรจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้ง/มอบ

หมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีจัดเจนรวมถึง

ประชุมวางแผนชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน	และ	 5)	 ด้าน

การส่งต่อ	ควรรายงานในส่วนทีเ่ปิดเผยได้โดยให้เกยีรตแิละค�านงึถงึประโยชน์ของนกัเรยีนเป็นส�าคญัครูควร

วางตัวเป็นกลางพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวไม่คาดคั้น	 ควรสร้างจิตส�านึกให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียน

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอจนนักเรียนรู้สึกไว้วางใจและไม่รู้สึกแปลก

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 7.1  การวเิคราะห์การศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ผลการวิจัยพบ

ว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักการจัดการศึกษาของไทยที่ถือว่านักเรียนมีความ

ส�าคัญที่สุด	กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ	และเต็มตาม

ศักยภาพท�าให้โรงเรียนเห็นความส�าคัญต่อการพัฒนาคน	จึงได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุก	ๆ	ด้าน	แต่ผู้

ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง	 ความส�าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	และเครื่องมือที่ใช้ไม่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน	ครูที่ปรึกษาให้ความ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�าคัญกับกิจกรรออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาน้อยท�าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ในการก�าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนขาดการมีส่วนร่วมทั้งครู

ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท�าให้เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่ไม่เป็นมาตรฐาน

และไม่ครอบคลุมปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กนกธร	วงษ์จันทร์	 (2552,	หน้า	89)	 ได้ท�าการวิจัย	

เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่า

แคลงจังหวดัจนัทบรีุ	พบว่า	ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง

	 	 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ	คอื	ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา	แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง	ที่

เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า	 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนความเชื่อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของนักเรียน	 ไปในทางที่เหมาะสมโดยการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดหาวิธีการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข

ปัญหานักเรียนโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพของสังคม	 และประสานงานกับผู้ปกครอง	 ในการติดตาม	 ดูแลและเอาใจใส่	 สอดคล้องกับงาน

วจิยัของ	มนต์ญฎา	บญุทนัเสน	(2556,	หน้า	82-83)	ได้ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อ

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	

พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	 คือ	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า 

มนัีกเรียนและผูป้กครองให้ข้อมลูทีไ่ม่ตรงกบัความเป็นจรงิและมคีรบูางคนออกเยีย่มบ้านนกัเรยีนไม่ครบทกุ

บ้านท�าให้ข้อมูลที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน	ท�าให้ผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นความส�าคัญของระบบดูแลช่วย

เหลอืนักเรยีนแตกต่างกันออกไปและอาจเป็นเพราะคร	ูมกีารใช้การใช้โปรแกรม	Scan	Tool	และโปรแกรม	

DMC	 ในการติดตามนักเรียน	 แทนการออกเยี่ยมบ้าน	 จึงท�าให้ผู้ปกครองบางส่วน	 ไม่เห็นความส�าคัญของ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	วรีะพงษ์	วนัทา	(2555,	หน้า	112	-114)	ได้ท�าการ

ศึกษาผลการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 29	 (อุบลราชธานี	 –	 อ�านาจเจริญ)	 ที่พบว่าการด�าเนินงานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 29	

(อบุลราชธานี–อ�านาจเจรญิ)	จ�าแนกตามสถานภาพบทบาทหน้าท่ีของผูบ้รหิารสถานศกึษาครแูนะแนวและ

ครูที่ปรึกษาโดยรวมมีผลการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก	

	 7.2		ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการด�าเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 

1)	ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรยีนโดยรวมไม่แตกตา่งกัน	ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ั้งไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะวา่	

ผู้ปกครองที่มีเพศชายและหญิงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน	ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนเท่ากัน	 และทางโรงเรียนก็มีการประสานงานติดต่อกับผู้ปกครองอย่างเท่าเทียมกัน	 จึงมอง

ระบบการช่วยเหลือดแูลนกัเรยีนของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	กนกธร	วงษ์จนัทร์	

(2552,	หน้า	89)	ได้ศึกษา	ความพึงพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน
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โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรี	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมท่าแคลง	จงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตามเพศโดยรวม	และรายด้านทกุด้านแตก

ต่างกัน	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 ระดบัการศกึษา	พบว่า	ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างต่างกัน	มคีวามพงึพอใจมต่ีอการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันแสดงความคิดเห็นต่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแตกต่างกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยกนกธร	 วงษ์จันทร์	 (2552,	

หน้า	 89)	 ได้ศึกษา	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรี	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีนโรงเรยีนมธัยมท่าแคลง	จงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตามระดบัการศกึษาโดยรวม	และรายด้าน

ทุกด้านแตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ควรมีการนิเทศก�ากับติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติ

งานการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

	 	 8.1.2		โรงเรียนควรจัดท�าโครงการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยการ

ประสานความร่วมมือจากหลาย	ๆ	 ฝ่ายจัดท�าระเบียบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีทุกคนเข้าใจตรงกันท้ัง 

ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียน

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 8.2.1		ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานระบบดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียน	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน

ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน

	 	 8.2.2		โรงเรียนและครูที่ปรึกษาควรอุทิศตนในการแก้ปัญหานักเรียนให้ความเอาใจใส่	 ช่วย

เหลือและสนับสนุนนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและโรงเรียนมีการประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัด

กิจกรรมส�าหรับป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน

	 8.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		ควรท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน

	 	 8.3.2		ควรศึกษาแนวทางการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยการศึกษาเชิง

คุณภาพกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
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กวทิยาสรรค์	ต�าบลเสอืโก้ก	อ�าเภอวาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม	ทกุท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในด้านการให้

ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

Residents’ Opinions On Public Service of Tambon Phu Kao Thong  

Administrative Organization in, Nong Pog District, Roi Et Province

ศักดิ์ชัย	เชื้อพึ่ง1

Sakchai	Chueaphueng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ2

Asst.	Prof.	Dr.Somkiat	Kiatchareon

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ของประชาชนจ�าแนกตามเพศ	 ระดับการศึกษา	 และการประกอบอาชีพ	 และ	 3)	 เพื่อรวบรวม 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	

จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชน	ที่มีอายุตั้งแต่	 18	 ขึ้นไป	 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

ภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	377	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	จ�านวน	27	ข้อ	มีค่าความเชือ่ม่ันท้ังฉบบัเท่ากบั	.90	สถิติท่ีใช้ในการวจิยั 

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	

Way	ANOVA	:	F-test)	

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ	 ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน	 เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก	่ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ	และด้านการจดัระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบ

เรียบร้อย	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพ

ต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด. 
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ประชาชนมีข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ทีมี่ค่าความถีส่งูสดุ	สามล�าดับแรก	ได้แก่	ควรสร้างถนนคอนกรตีทุกสายควรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของทางราชการ	 ควรส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติด	 และควรส่งเสริมการด�ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง	

ค�าส�าคัญ :	1.	ความคิดเห็นของประชาชน	2.	การด�าเนินงาน	3.	โครงสร้างพื้นฐาน

ABSTRACT

	 This	thesis	served	the	purposes:	1)	to	study	residents’	opinions	on	public	services	

of	Tambon	Phu	Khao	Thong	Administrative	Organization	in	Roi	Et	province’s	Nong	Phok	

distric,	2)	to	compare	their	opinions	on	its	public	services	to	variables	of	their	genders,	

educational	backgrounds	and	occupations,	and	3)	to	collect	their	suggestions	for	developing	 

its	public	services.	Samples	were	377	up	and	eighteen-year	 residents,	whose	domiciles	

were	in	its	authorized	area.	The	research	instrument	included	the	Likert-type	questionnaire	

with	twenty-seven	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	at	.90.	Statistics	used	

for	 conducting	 the	 research	 comprised	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test 

(One-way	ANOVA,	by	making	use	of	the	computer	software	package	for	analyzing	data.	

	 Research	results	have	found	the	following	findings:	1)	Residents’	opinions	on	its	

public	services	have	been	rated	as	‘moderate’	 in	the	overall	aspect,	as	the	same	as	a	

single	one	of	three	aspects	taken	into	account.	All	aspects	placed	in	descending	order	of	

its	mean	 comprised:	 public	 infrastructure,	 support	 of	 residents’	 life	 qualities,	 and	 

managements	of	keeping	community	orders	and	peace.	2)	The	hypothesis	testing	results	

have	confirmed	that	variables	of	their	genders,	educational	backgrounds	and	occupations	

show	no	significant	differences	in	their	opinions	on	its	public	services.	3)	Their	suggestions	

for	developing	its	public	services	have	been	recommended	in	descending	orders	of	first	

three	frequencies	that	the	aforesaid	organization	should:	build	concrete	roads	conducive	

to	official	specifications,	set	up	drug-free	villages,	and	realistically	promote	sustenance	of	

leading	residents’	lives	by	means	of	royal	self-sufficiency	economy.

Keywords :	1.	Residents’	Opinions	2.	Operations	3.	Infrastructures
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารส่วนท้องถิ่นโดย

บัญญัติไว้ในมาตรา	281	ภายใต้บังคับมาตรา	1	ว่า	รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น	 และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดท�าบริการสาธารณะ	 และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที	่

มาตรา	 283	 บัญญัติว่าองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�านาจโดยทั่วไปในการดูแลและจัดท�าบริการ

สาธารณะ	 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น	 การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง	ดังนั้น	จึงควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	ด้วยเหตุผล

ทีส่�าคญัคอื	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชดิกบัประชาชนในพืน้ทีม่ากทีส่ดุจงึได้รบัรู	้เข้าใจ

และตระหนักถึงปัญหาภายในพื้นที่ได้ดีกว่าหน่วยงานของรัฐระดับอื่น	 ๆ	 จึงท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้	 อีกประการหนึ่งองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นมีผู้บริหารและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างประชาชน

กับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดี	 และประการสุดท้ายการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบริการสาธารณะ

เองได้ท�าให้สามารถพึ่งตนเองได้ไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว	การพึ่งตนเองได้เป็น

สัญญาณที่ดีท�าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง	(โกวิทย์	พวงงาม,	2553,	

หน้า	202)	

		 จงึกล่าวได้ว่าการบรกิารสาธารณะเป็นภาระหน้าทีท่ี่มคีวามส�าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มคีวามส�าคัญทัง้ในด้านการสะท้อนถึงระดับการกระจายอ�านาจ	และความเป็นอสิระขององค์กรปกครองท้องถิน่	 

และสะท้อนถงึความสามารถขององค์กรปกครองท้องถ่ินอกีด้วย	การบรกิารสาธารณะท่ีเป็นหน้าท่ีต้องปฏบัิติ

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัมาก	เพราะเป็นภารกจิทีถ่กูก�าหนดโดยกฎหมายทีต้่อง

ปฏิบัติ	กล่าวคือ	พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่	5	พ.ศ.	2546	ได้ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ	ได้แก่	การจัดให้มี

และบ�ารงุรกัษาทางน�า้และทางบก	การรกัษาความสะอาดของถนน	ทางน�า้	ทางเดนิ	และท่ีสาธารณะรวมทัง้

ก�าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู	การป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ	การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	การส่งเสรมิ

การศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรมการส่งเสรมิการพฒันาสตร	ีเด็ก	เยาวชน	ผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิาร	การคุ้มครอง	

ดูแล	และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	การบ�ารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร 

งบประมาณหรอืบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและเหน็ควรอย่างไรกต็าม	ในการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลที่ผ่านมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย	ยังพบว่า	ยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	เพราะ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ประชาชนและพนักงานส่วนต�าบลส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ

ด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	เช่น	การประสานงานการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น	(วุฒิสาร	

ตันไชย,	2552,	หน้า	30)	

		 องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	 2537	 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 สภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทองได้แก่	 ด้าน

โครงการสร้างพืน้ฐาน	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การจดัระเบียบชุมชน	สงัคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย	

และการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว	ด้วยการมีงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ที่มีอยู่	

แต่ยงัปรากฏว่าประชาชนยงัเสนอให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	ด�าเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาหลาย

ประการ	เช่น	การซ่อมแซมถนน	การก่อสร้างถนนดินเชื่อมต่อหมู่บ้าน	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	

การช่วยเหลอืคนพกิารและคนชรา	การพฒันาสตร	ีเดก็	เยาวชน	และผูส้งูอาย	ุรวมถึงการด�าเนนิการสนบัสนนุ

การอาชพีต่าง	ๆ 	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง,	2558,	หน้า	15)	และในปี	2558	องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลภูเขาทองได้ด�าเนินการตามที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะไว้	 แต่ยังไม่มีการ

ศึกษาวิจัยที่เป็นวิชาการ	(องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง,	2558,	หน้า	15)	

	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	เพือ่ทราบความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง	อันจะน�าไปสู่การปรับปรุง	และการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูเขาทองที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอด็	ของประชาชนจ�าแนกตามเพศ	ระดบัการศกึษา	และการประกอบ

อาชีพ	

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการพฒันาการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3	ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1	 ได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด
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	 4.2	 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชน	ที่มีเพศ	 ระดับการศึกษา	และการ

ประกอบอาชีพต่างกัน

	 4.3	 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	

อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ประชาชนที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	6,430	คน	(องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง,	

2558,	หน้า	34)

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	377	คน	ผูว้จิยั	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง	

โดยวธิกีารใช้สูตรการค�านวณของ	ทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane,	1973,	หน้า	125)	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการสุม่

ตัวอย่างตามขั้นตอน	ดังนี้	1)	ใช้วิธีการสุมแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	โดยก�าหนดให้

ประชากรจากทกุหมูบ้่านเป็นกลุม่ตวัอย่าง	แล้วน�ามาก�าหนดสดัส่วน	และ	2)	ใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบอย่าง

ง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เป็นการสุม่ตวัอย่าง	ทีป่ระชากรมสีทิธิไ์ด้รบัเลอืกเท่า	ๆ 	กนั	โดยมบีญัชี

รายชื่อของประชากร	และท�าการจับสลาก	จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนสามด้าน	คอื	1)	ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	2)	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และ	3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	

จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	

	 	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.6	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

	 	 5.6.1	น�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็แล้วเสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์ตรวจสอบความเทีย่ง

ตรงตามทฤษฎีความเป็นปรนัย	ส�านวนการใช้ภาษา	แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข	

		 	 5.6.2	 น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวนสามท่าน	 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์	 (Index	of	 Item	:	Objective	Congruence)	ด้านเนื้อหา	(Content	and	Construct	
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Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และด้านการวัดผลประเมินผล	(Evaluation)

	 	 5.6.3		แบบสอบถามทีม่ค่ีา	IOC	ต้ังแต่	0.67	และสงูกว่า	ไปทดลองใช้	(Try	-	out)	กบัประชาชน

ที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไปที่อาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดรอ้ยเอ็ด	

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน

	 	 5.6.4		น�าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Power	of	Discrimination) 

โดยวิธีหาค่า	 t	 –	 test	 และค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2543,	หน้า	94)

 5.7		สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติเชิง

อนุมาน	คอื	การทดสอบสมมตฐิาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One–way	ANOVA)	

หรือ	(F-test)

6. ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวจัิยความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	พบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สามด้าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากไปหาน้อย	 ได้แก่	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และด้านการจัดระเบียบชุมชน	

และการรักษาความสงบเรียบร้อย	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 1)		 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

คอื	ข้อ	6	ทีว่่า	“องค์การบรหิารส่วนต�าบลพฒันาระบบไฟฟ้าเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัอย่างครอบคลมุ”	ส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 9	 ที่ว่า	 “องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการประเมินการใช้และบ�ารุงรักษาถนน	 เป็น

ประจ�า”

	 	 2)		 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากทีสุ่ด	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“องค์การบรหิารส่วนต�าบลการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ช่วยเหลอืผูส้งูอายอุย่างต่อเนือ่ง”	

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกายพัก

ผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนอย่างเหมาะสม”

	 	 3)		 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคือ	ข้อ	4	ทีว่่า	“องค์การบรหิารส่วนต�าบลขอความร่วมมอืกบัประชาชน

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“องค์การบริหารส่วนต�าบล	

จัดท�าผังเมืองเพื่อความเป็นระเบียบของชุมชน

	 6.2		ผลการเปรียบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 สมมติฐานที่	 1	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็เอด็	โดยรวมไม่แตกต่าง



Vol.6 No.2 July - December 201780

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

กันทางสถิติที่ระดับ	.05	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมตฐิานที	่2	ผลการวจิยั	พบว่า	ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่

แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานที่	3	ผลการวิจัย	พบว่า	ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อ

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม

ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการสรปุผลการวจิยั	มกีารน�าผลการวจัิยทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็

ต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 7.1		ประชาชนมคีวามเหน็ว่าการให้บรกิารสาธารณะของ	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	

อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งสามด้าน	คือ	1)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2)	ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต	และ	3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่าง

เตม็ประสทิธภิาพ	อาจเป็นเพราะมงีบประมาณค่อนข้างจ�ากัด	บคุลากรมไีม่มากแต่ต้องรบัผดิชอบประชาชน

ถึง	17	หมู่บ้าน	ต้องให้บริการประชาชนถึง	9,668	คน	เช่นองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่สามารถซ่อมแซม

ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรยังไม่เพียงพอ	การจัด

สถานทีส่�าหรบัออกก�าลงักายพกัผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนยงัไม่เหมาะสม	การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชน

อย่างยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพ	 การจัดท�าผังเมืองเพื่อความเป็นระเบียบของชุมชนยังอยู่ใน

ระหว่างการด�าเนินการ	 รวมถึงการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติด	 ยังท�าไม่ได้สมบูรณ์	 และการ

ประสานงานกับฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยท�าได้เพียงบางครั้ง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

พระสยาม	ฐิตธมฺโม	(ลาวะลี)	(2558,	หน้า	259)	ที่ได้ศึกษา	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดที่	ตามความคิดเห็น

ของประชาชน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้	

	 	 7.1.1		ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	พบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนมีความเห็นว่าการให้บริการสาธารณะของ	 ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ	อาจเป็นเพราะมีงบประมาณค่อนข้างจ�ากัด	บุคลากรมีไม่มากแต่ต้องรับผิดชอบประชาชนถึง	

17	หมู่บ้าน	ต้องให้บริการประชาชนถึง	9,668	คน	เช่น	องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่สามารถซ่อมแซมถนน

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรยังไม่เพียงพอพียงพอ	 

การซ่อมแซมรักษาถนนภายใน	หมูบ้่านและระหว่างหมูบ้่านยงัไม่ครอบคลมุทกุฤดกูาล	การให้บริการประปา	

สาธารณะยังไม่ครบทุกครัวเรือน	 และยังไม่มีการประเมินการใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นจึงท�าให้ความคิด
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เห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอ

หนองพอก	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยูใ่นระดับปานกลาง	ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 จตุพล	 หลักค�าพันธ์	 (2553,	 หน้า	 82)	 ท่ีได้ศึกษา	 การด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

ตามความคดิเหน็ของประชาชน	พบว่า	การด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง	สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	ไชยวัฒน์	สุวรรณมาโจ	(2554,	หน้า	78)	ได้วิจัยเรื่อง	“การด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลไชยบรุ	ีอ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม	ตามความคดิเห็นของของประชาชน”	

ผลการวิจัยพบว่า	การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.2	 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะของ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนเห็นด้วยกับการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพียง

ระดับหนึ่ง	 และเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลยังไม่ได้ให้บริการสาธารณะด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ	

อาจเป็นไปได้ว่ามีงบประมาณค่อนข้างจ�ากัด	บุคลากรมีไม่มากและต้องรับผิดชอบประชาชนถึง	17	หมู่บ้าน	

เช่น	องค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัสถานทีส่�าหรบัออกก�าลงักายพกัผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนยงัไม่เหมาะสม	

การสนบัสนนุการรกัษาพยาบาล	บคุคลในชมุชนยงัไม่สามารถท�าได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชนยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการ	 นอกจากนั้นยังมีองค์การบริหารส่วนต�าบลยังส่งเสริม	

สนับสนุน	ช่วยเหลือผู้พิการยังไม่ต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงท�าให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการการให้

บรกิารสาธารณะของ	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็ด้านการส่ง

เสริมคุณภาพชีวิต	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	จตุพล	หลักค�าพันธ์	(2553,	

หน้า	84)	ทีไ่ด้ศกึษาการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภอ

พยคัฆภมูพิิสัย	จังหวดัมหาสารคาม	ตามความคดิเหน็ของประชาชนพบว่า	ด้านการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ	โดย

รวม	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	วณิดา	สมิตานนท์	(2549,	หน้า	79)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	

“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ	 ให้บริการสาธารณะ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ปากเกร็ด	จงัหวดันนทบรุ”ี	ผลวจิยัพบว่า	ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 พบว่า	 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง

	 	 7.1.3		ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบว่า	ความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	

จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านการจดัระเบยีบชมุชน	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยโดยรวมอยูใ่นระดบั	ปานกลาง	

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนเห็นด้วยกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพียงระดับหนึ่ง	และ

เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลยังไม่ได้ให้บริการสาธารณะด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ	อาจเป็นไปได้ว่า

มีงบประมาณค่อนข้างจ�ากัด	บุคลากรมีไม่มากและต้องรับผิดชอบประชาชนถึง	17	หมู่บ้าน	 เช่น	องค์การ
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บรหิารส่วนต�าบล	จัดท�าผงัเมอืงยงัไม่เรียบร้อยสมบรูณ์	การจดัตัง้หมูบ้่านปลอดยาเสพตดิยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

ตามวัตถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้	การประสานงานกบัฝ่ายปกครองในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยยงัไม่ได้ด�าเนนิการ

เป็นประจ�า	การจัดตัง้ศนูย์และประสานความช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารภยัยงัต้องมกีารปรบัปรงุอกี	ดงันัน้จงึ

ท�าให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	จตพุล	หลกัค�าพนัธ์	(2553,	หน้า	62)	ทีไ่ด้ศกึษา	

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	ามความคิดเห็นของประชาชน	พบว่า	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

	 7.2		การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	

	 	 7.2.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้นอยู่กับเพศ	แต่ขึ้นอยู่กับการให้

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทองทั้งสามด้านอย่างเต็มความสามารถ	 ไม่ว่าด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 และด้านการจัดระเบียบชุมชน	 และการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย	ดงันัน้	ประชาชนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง	มคีวามคดิเหน็ต่อ	การให้บริการสาธารณะขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	และสอดคล้องกบัการวจิยัของ	

พระสยาม	ฐิตธมฺโม	(ลาวะลี)	(2558,	หน้า	259)	ที่ได้ศึกษา	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ตามความคดิเหน็ของ

ประชาชน	 พบว่า	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกันเกี่ยวกับการให้บริการ

สาธารณะ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ	 การให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ขึ้นอยู่กับระดับการ

ศึกษา	 แต่ขึ้นอยู่กับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทองทั้งสามด้านอย่างเต็ม

ความสามารถ	ดังนั้น	ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใดจึง	มีความคิดเห็นต่อ	การให้บริการสาธารณะของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบัการวจิยั

ของ	 ภาวินี	 อุตส่าห์	 (2545,	 หน้า	 30)	 ได้วิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการ

สาธารณะ	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสบสาย	อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่”	ผลการเปรียบเทียบความคิด

เห็นเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสบสาย	อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่ของ

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 7.2.3		ประชาชนทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ข้ึนอยู่กับการ

ประกอบอาชีพ	แต่ขึน้อยูก่บัการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และด้านการจัดระเบียบชุมชน	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ดัง

นัน้	ประชาชนไม่ว่ามกีารประกอบอาชพีใด	จงึมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบัการวจิยัของ	วณดิา	สมติ

านนท์	(2549,	หน้า	72)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง	“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการ	ให้บรกิารสาธารณะ	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี”ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	 ของประชาชนที่มี

การประกอบอาชีพต่างกัน	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 จากการวิจัย	 พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้	ผูบ้รหิาร

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	

อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดให้สูงขึ้นและให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 8.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวจัิยพบว่า	ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและด้านการ

จัดระเบียบชุมชน	และการรักษาความสงบเรียบร้อยปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมี

การวิจัย	ทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษา

สภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางแก้ไขปัญหา	ด้านการจดัระเบียบชมุชน	และการรักษาความสงบเรยีบร้อย	

เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการด้านนี้	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2	 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีค่าความถี่สูงสุด	ได้แก่	ควร

สร้างถนนคอนกรีตทุกสายให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัย	 ทั้งเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	และเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพือ่ศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหต	ุและ

แนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างถนนคอนกรตี	เพือ่น�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาการ

ให้บริการด้านนี้	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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10.  ค�าขอบคุณ

	 สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่	ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	ขอขอบพระคณุ	ผศ.ดร.	สมเกยีรต	ิเกยีรตเิจรญิอาจารย์ทีป่รกึษาหลกัทีก่รุณาให้ค�า

ปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา	ผู้วิจยัรูส้ึกซาบซึง้เปน็อยา่งยิ่ง	จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว	้ณ	

โอกาสนี้	

	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน	 ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย	 มหากุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน	และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์	 จากนายกองค์การบริหารส่วน
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ต�าบลภเูขาทอง	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัรอ้ยเอด็	ทีไ่ด้อนเุคราะห์	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้

นี้ด้วยดี	และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Development of Instructional Model using Constructivist theory  

to Develop Skills Training Series on Applied of Thai Blessing Ceremony 

Handy Craft Career and Technology Department  

for Matthayomsuksa 2 Students

	 	 	 	 	 	 สมบูรณ์	พันธุ1

	 	 	 	 	 	 Somboon	Punthu

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	2)	ออกแบบและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรี	 สู่ขวัญ

ประยกุต์	กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	3)	ทดลอง

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่

ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และ	

4)	 ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ในภาคเรียนที่	1	 

ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	35	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	

Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ

ประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	แผนการ

จัดการเรียนรู้	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	แบบสอบถามความพึงพอใจ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	สถติิทแีบบไม่อสิระ	(t-test	แบบ	Dependent	Samples)	และการวเิคราะห์

เนื้อหา	(Content	Analysis)

1 ครูช�านาญการพิเศษ, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด).
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	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.		 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย	 

ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะการเรียนรู้	 ไม่ได้ฝึกให้ 

ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเท่าที่ควร	 และวิธีการสอนส่วนใหญ่ของครูจะสอนโดยยึด	 ครูเป็น

ศูนย์กลาง	 เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	 เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	 โดยไม่ค�านึงถึงวิธีการคิด

หาค�าตอบ	ท�าให้นกัเรียนทีเ่รียนไม่เข้าใจต้ังแต่เริม่ต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการทีจ่ะเรยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	

	 2.		 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า	 “MITAP	Model”	 มีองค์ประกอบคือ	 

หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้	 เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกทักษะ	

และการขยายผล	ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน	5	ขั้นตอนคือ	1)	ขั้นวิเคราะห์ปัญหา	(M	=	Motivation)	

2)	ขั้นศึกษาข้อมูล	(I	=	 Information)	3)	ขั้นคิดสร้างองค์ความรู้เอง	(T	=	Think	up)	4)	ขั้นปฏิบัติการ	 

(A	=	Application)	และ	5)	ขั้นสรุปและประเมินผล	(P	=	Progress)	และรูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 3.		 ผลทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.10/82.57	เมื่อเทียบกับเกณฑ์	80/80	ปรากฏว่า	สูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้

	 4.		 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน	 ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลงัเรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชุดฝึกเสรมิทักษะงานประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	โดย	หลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม

ขึ้น	 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

ค�าส�าคัญ :	1.	รูปแบบการเรียนการสอน	2.	ทฤษฎีการสร้างความรู้	3.	ชุดฝึกเสริมทักษะ

ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	research	were	1)	to	study	the	foundation	information	on	the	

development	 of	 instructional	 model	 using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 

training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	 

Department	for	Matthayomsuksa	2	students	2)	to	design	and	develop	instructional	model	

using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 training	 series	 on	 applied	 of	 Thai	 blessing	 
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ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	students	

3)	to	try	the	instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	skills	training	series	

on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	

Matthayomsuksa	2	students	and	4)	to	evaluate	the	satisfaction	of	the	instructional	model	

using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 training	 series	 on	 applied	 of	 Thai	 blessing	

ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	students	

of	Nongyama	Municipal	School	(Local	Sport	School,	Roi-Et	Province)	in	the	first	semester	

of	the	academic	year	2016.	The	sampling	group	comprised	35	students	in	a	class,	selected	

by	cluster	random	sampling.	The	research	tools	were	skills	training	series	on	applied	of	

Thai	 blessing	 ceremony	 handy	 craft	 Career	 and	 Technology	 Department	 for	Matthay-

omsuksa	2,	lesson	plan,	achievement	test,	satisfaction	form.	The	statistic	used	percentage,	

mean	and	standard	deviation,	dependent	sample	t-test	and	content	analysis.	

	 The	results	of	the	research	were	as	follows	:

	 1.		 From	Basic	analysis,	core	curriculum	focuses	on	all	learners.	Everyone	can	learn	

and	develop	their	full	potential.	In	classroom	management,	teacher	still	uses	lecture	to	

teach.	 By	 giving	 students	 practice	 from	 lessons,	 rarely	 use	 teaching	materials,	 learning	 

resources	set	to	supplement	learning	skills	hardly	practice	learners	know	how	to	solve	

problems	 reasonably	well.	Teachers	 focus	on	teachers	or	 instructors.	 It	 is	 the	 teaching	

method	that	the	contents	are	only	in	curriculum,	emphasis	on	correct	answer	without	the	

process	of	the	thinking	way	to	get	the	answer.	Students	could	not	comprehend	at	the	first	

and	they	didn’t	want	to	learn	especially	handy	craft	in	Career	and	Technology	Department.

	 2.		 Instructional	model	was	developed	“MITAP	Model”	composited	of	principle,	

objective,	instructional	process,	learning	supplementary,	skills	training	form	under	condition	

and	expansion	which	consisted	of	5	steps	as	follow	;	1)	Motivation	2)	Information	3)	Think	

up	4)Application	and	5)Progress.	 The	 instructional	model	using	 constructivist	 theory	 to	

develop	skills	training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	

Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	was	appropriate	and	possible.

	 3.		 The	result	of	using	instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	

skills	training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	 

Department	for	Matthayomsuksa	2	was	efficaciously	at	85.10/82.57	revealed	higher	80/80	

than	the	specified	criterion.

	 4.		 The	result	of	satisfaction	of	students	caused	students	has	before	and	after	

learning	achievement	by	using	 constructivist	 theory	 to	develop	 skills	 training	 series	on	 

applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	 for	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Matthayomsuksa	2	was	statistically	significant	different	at	.05.	Level	of	post-learning	had	

learning	 achievement	 scores	 higher	 than	 pre-learning.	 Students’	 satisfaction	 towards 

instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	skills	training	series	on	applied	

of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	was	at	highest	level.

Keywords :	1.	Instructional	Model	2.	Constructivism	3.	Introductory

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ในโลกปัจจบุนัมนษุย์ก�าลงัสนใจสิง่ทีอ่ยูด้่านนอกตัว	หรอืสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	แต่ทิง้สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไป 

คณุค่าของความเป็นมนุษย์จึงถกูลดทอนโดยเน้นกระบวนการแยกส่วน	โดยเฉพาะในทางวทิยาศาสตร์ทีส่นใจ

กบัความแม่นย�า	(Precision)	และการผลติซ�า้	(Productivity)	ของวตัถกุารศกึษาทีเ่น้นการมองออกนอกตวั

และขาดการเชือ่มโยง	ท�าให้มนษุย์หลงลมืทีจ่ะพฒันาคณุภาพด้านในของตนเอง	ส่งผลให้โลกขาดการอยูร่่วม

กันอย่างสันติ	 ขาดความสุขที่แท้จริง	 เกิดความแปลกแยกระหว่างคนในสังคมและระหว่างมนุษย์กับสิ่ง

แวดล้อม	 และในภาวะท่ีโลกก�าลังตกอยู่ในวิกฤติเช่นนี้	 มีแต่การเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านใน	

การวางพ้ืนฐานจิตใจและกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริงและเน้นการส่งเสริมศักยภาพในการ

เข้าถึงความจริงความงามและความดี	(ธนา	นิลชัยโกวิทย์,	2551,	หน้า	1)	ซึ่งการเข้าถึงความจริง	ความงาม	

และความด	ีเป็นการปฏวิตัจิติส�านกึใหม่เป็นการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน	ในตนเอง	เปลีย่นแปลงเพือ่ให้หลดุ

จากความตดิขดัใหญ่	หรอืวกิฤตการณ์ของมนษุย์ชาตใินปัจจบุนั	(ประเวศ	วะส,ี	2550,	หน้า	27)	การเปลีย่น

ผ่านทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่	 จึงควรเป็นการศึกษาท่ีมุ่งสร้างให้เกิดสังคมคุณภาพ	 ท่ีเปี่ยมไปด้วยความรัก	

ความเมตตา	ความด	ีความงาม	และความจรงิเป็นสิง่เดยีวกนั	ท�าให้สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุเกดิสนัตภิาพในโลกได้

	 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	2551	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี	

เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และรู้

เท่ากันการเปลี่ยนแปลง	สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต	การอาชีพและเทคโนโลยี	มาประยุกต์ใช้

ในการท�างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล	 เห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ	 รักการท�างาน	 และมีเจตคติที่ดีต่อการท�างานสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง	 และมี

ความสุข	 ได้ก�าหนดรายละเอียดของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยไีว้	4	สาระ	คอื	สาระที	่1	การด�ารงชวีติและครอบครวั	สาระที	่2	การออกแบบและเทคโนโลยี	

สาระที่	3	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สาระที่	4	การอาชีพ	ซึ่งก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการ

เรียนการสอนให้ครบทุกสาระในแต่ละชั้น	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551,	หน้า	1)

	 งานประดษิฐ์	คอืกจิกรรมที่จดัท�าขึน้	คดิท�าขึน้	หรอืสร้างขึน้ให้มีลกัษณะเหมอืนของจรงิ	ซึง่มนุษย์

เรานั้นก็คงมีการประดิษฐ์มาอย่างช้านานแล้ว	 ก็มีความเป็นไปได้ว่าการประดิษฐ์นั้นก็อาจมาจากสมัย

ดึกด�าบรรพ์แล้วก็เป็นได้	เพราะว่ามนุษย์ยุคหินในสมัยนั้นก็มีการประดิษฐ์อาวุธ	จากก้อนหิน	บ้างก็ว่าน�ามา

เหลาให้แหลม	 บ้างก็ว่าน�ามาท�าให้ร้อนแล้วจี้สัตย์ต่าง	 ๆ	 จึงบอกได้ว่า	 คนเราก็มีการประดิษฐ์มาตั้งแต่

โบราณกาลแล้ว	งานประดิษฐ์จึงมีวิวัฒนาการมาอย่างเรื่อง	ๆ	สืบทอดต่อมาเรื่อย	ๆ	ดังที่เราศึกษาเราก็พบ
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เจอ	ว่ามนุษย์ยุคต่อมาคือมนุษย์ยุคส�าริดก็มีการ	ประดิษฐ์เหล็กมาท�าเป็นอาวุธโดยอาวุธนั้นคือสิ่งที่มีความ

แหลมคมมาก	และเหมาะสมกับการ	ล่าสัตว์ในยุคสมัยนั้น	จนปัจจุบันอาวุธชิ้นนั้นก็คือ	มีดหรือดาบ	ที่เกิด

ในสมยัของยคุส�ารดินัน้เอง	นอกจากการววิฒันาการข้างต้นแล้วนัน้	ยงัมกีารววิฒันาการสิง่ต่าง	ๆ 	รอบ	ๆ 	ตวั

เราไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์	โทรทศัน์	และอืน่	ๆ 	อกีมากมายกต่็างล้วนเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีต่่างกเ็กดิข้ึน	เพราะ

มนุษย์เป็นผู้ผลิต	คิดค้นและวิจัยเองทั้งนั้นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	เป็นงาน

ที่มีลักษณะสร้างสรรค์	 ด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้	 ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย	์

วัฒนธรรม	และสังคม	และการใช้ความรู้เหล่านี้	เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่	ๆ	(นรินทร์	สังข์

รักษา,	2556	หน้า	42,	อ้างถึงใน	นราศรี	ไววนิชกุล	และชูศักดิ์	อุดมศรี,	2533,	หน้า	12)	

	 โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกฬีาท้องถ่ินจังหวดัร้อยเอด็)	สงักดัส�านกัการศกึษาเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน	3	ระดับคือ	ระดับประถมศึกษา	ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้ส�ารวจข้อมูลของนักเรียน	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ท้ังจากการ

ประเมนิด้วยแบบวดัผลสมัฤทธิ	์และการประเมนิตามสภาพจรงิจากแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีพบว่า	ผูเ้รยีนมศีกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั	การรบัรูเ้นือ้หาของแต่ละคนไม่เท่ากนั	

ประกอบกับการสอนในชัว่โมงทีม่เีวลาจ�ากดัผู้เรียนไม่สามารถเรยีนรูเ้นือ้หาได้อย่างครบถ้วนเท่าเทยีมกนั	จงึ

เป็นการยากทีจ่ะสอนให้ผูเ้รยีนเข้าใจในเนือ้หาทัง้หมดได้ทกุคน	ส่งผลต่อความรู	้ความเข้าใจในเนือ้หาอย่าง

ลึกซึ้งของผู้เรียนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนเน้นเน้ือหาตามหนังสือ

เรียน	ส่ือทีม่อียูไ่ม่สามารถอธบิายให้เห็นภาพการท�างานจรงิ	ในการจดัการเรยีนการสอนของครยูงัใช้รปูแบบ

การสอนแบบบรรยาย	 ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะ

การเรียนรู้	ไม่ได้ฝึกให้ผูเ้รยีนคดิแก้ปัญหาได้อย่างมเีหตผุลเท่าทีค่วร	และวธิกีารสอนส่วนใหญ่ของคร	ูจะสอน

โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง	เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	โดยไม่ค�านึง

ถงึวธิกีารคดิหาค�าตอบ	ท�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีนไม่เข้าใจตัง้แต่เริม่ต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการทีจ่ะเรยีน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับงานประดิษฐ์	 อีกท้ังการสอนเนื้อหา

เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	 เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก	 เพราะต้องคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา	 เนื่องจากสื่อ

การน�าเสนอทีม่อียู่ไม่เอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน	เช่น	ไม่มจีอโปรเจคเตอร์	เป็นต้น	จงึได้ศกึษาการสร้าง

แบบฝึกเสริมชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ในหลาย	 ๆ	 ตัวอย่าง	 พบว่า	 การเรียนรู้

จากการศึกษาและปฏิบัติจริงด้วยตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดขีึน้	ผูว้จัิยจึงได้สร้างชดุฝึกเสริมทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์ข้ึนมาส�าหรบันกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์

เป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีและเพือ่เกดิการพฒันา

ชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	ส�าหรบัน�าไปใช้ในการเรียนการสอนและน�าไปประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีทักษะ	ถูกต้อง	คล่องแคล่ว	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้

เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.2		เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุด

ฝึกเสริมทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.3		เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พัฒนาชดุฝึกเสรมิทกัษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.4		เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 3.1		ได้รปูแบบการเรยีนการสอน	กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

	 3.2		ได้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 3.3		เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอน	ผู้บริหาร	และผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทักษะและความรู้ของ

ผู้เรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และการส่งเสริมทางอาชีพ	 การพัฒนาการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

	 3.4	 เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษา	และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�าไปประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาผู้

เรยีนให้เกดิการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาต่อไป

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึก

เสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	 (โรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจังหวัด

ร้อยเอ็ด)	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	35	คน	เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	

เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/1	โรงเรียนเทศบาลหนอง

หญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	35	คน	ซึ่งได้มา
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โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	แบบทดสอบ	

แบบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตาม

ทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรีสูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	2	โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียน

กีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	และการสนทนากลุ่ม

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติที่ใช้ทดสอบที	 แบบไม่

อิสระ	และการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

 5.1		การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความ

รู้เพื่อพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาทักษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	หลกัสตูรได้มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัทกุ

คนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ	ในการจดัการเรยีนการสอนของครยูงัใช้รูปแบบการ

สอนแบบบรรยาย	 ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะการ

เรยีนรู้	ไม่ได้ฝึกให้ผูเ้รียนคดิแก้ปัญหาได้อย่างมเีหตผุลเท่าทีค่วร	และวธิกีารสอนส่วนใหญ่ของครจูะสอนโดย

ยึดครูเป็นศูนย์กลาง	เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	 เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	โดยไม่ค�านึงถึง

วิธีการคิดหาค�าตอบ	 ท�าให้นักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการท่ีจะเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	

 5.2		การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุด

ฝึกเสริมทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	พบว่า	 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีชื่อว่า	 “MITAP	Model”	 น�าไปด�าเนินการ

พัฒนา	ด�าเนินการหาระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน	จากครู	15	คน	ปรากฏว่า	มีความ

เหมาะสมและมีความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.59,	S.D.	=	0.53)	ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรี  

สู่ขวัญประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�าแนกตามองค์ประกอบ
n	=	15	คน

องค์ประกอบ/รายการ S.D.
ระดับ

ความเหมาะสม

หลักการ	

วัตถุประสงค์	

กระบวนการเรียนการสอน	

สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้	

การใช้ชุดฝึกเสริมชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ

ประยุกต์

4.57 

4.56 

4.69 

4.61 

4.56

0.45 

0.52 

0.38 

0.44 

0.32

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด

รวม 4.59 0.53 มากที่สุด

	 	 จากตารางที	่1	ผลการพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต	์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 โดยสอบถามคร	ู

จ�านวน	15	คน	ที่ร่วมการสนทนากลุ่ม	(Focused	Group	Discussion)	พบว่า	รูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมากที่สุด	

 3.		 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึก	 เสริม

ทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

ส�าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	85.10/82.57	เมือ่เทียบกบัเกณฑ์	80/80ปรากฏ

ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ดังตาราง	2
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ตารางที่ 2  การหาประสิทธิภาพจากการทดลองกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

จ�านวน 35 คน ที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้ ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง 35 80/80 85.10/82.57	 เป็นไปตามเกณฑ์

	 	 จากตารางที	่2	พบว่า	ประสทิธภิาพของชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 มีผลการประเมิน

ด้านกระบวนการ	(E
1
)	ของรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทักษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่2	ได้ค่าประสทิธภิาพ	85.10	และผลการประเมนิของผลลพัธ์	(E
2
)	ของรปูแบบการเรยีนการ

สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระ

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ได้ค่าประสทิธภิาพ	82.57	ซึง่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	

 5.4		การประเมนิความพึงพอใจนกัเรยีนทีมี่ต่อการใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสู่ีขวญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรู	้การงานอาชพี

และเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	พบว่า	ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน	ท�าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	 และความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงาน

ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ดังตารางที่	3	-	4	

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนทดสอบ n S.D. df t Sig

ก่อนเรียน 35 51.06 1.75
34 43.421** 0.000

หลังเรียน 35 33.03 1.43
**	แทน	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

  

	 	 จากตารางที่	3	พบว่า	นักเรียนกลุ่มทดลอง	จ�านวน	35	คน	ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน	เท่ากับ	51.06	จากคะแนนเต็ม	60	คะแนน	และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน	เท่ากับ	33.03	จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่า	นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 95

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ตารางที่ 4 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอนการ

ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์
n=	35	คน

รายการประเมินความพึงพอใจ S.D.
ระดับ 

ความพึงพอใจ
ล�าดับ

ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน
1.	 นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้
2.	 รปูแบบการเรยีนการสอนนีท้�าให้เข้าใจเนือ้หาในการเรียนได้ง่าย
3.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.	 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท�าให้สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.	 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมการเรียนการสอน
6.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท�าให้นักเรียนคิดริเริ่มสิ่ง

แปลกใหม่ได้
7.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองในการเรียน

4.55
4.62
4.47
4.56
4.54
4.49

4.53

0.77
0.48
0.59
0.52
0.61
0.49

0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

3
1
7 
2 
4
6

5

รวม 4.54 0.61 มากที่สุด 1

ด้านบรรยากาศในการเรียน
8.	 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ
9.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม
10.	การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน
11.	บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด

4.56
4.49
4.53
4.46

0.48
0.55
0.49
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
6
2
3

ด้านบรรยากาศในการเรียน
12.	กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไม่ยุ่ง

ยากซับซ้อน
13.	นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
14.	กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียน	และ

นอกห้องเรียน

4.51

4.54
4.52

0.66

0.44
0.69

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

5

2
4

ด้านระยะเวลาในการเรียน
15.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย
16.	รปูแบบการเรยีนการสอนนีน้กัเรียนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง
17.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 
4.54 
4.56 
4.50

 
0.45 
0.58 
0.67

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก

 
2 
1 
3

รวม 4.53 0.54 มากที่สุด 3

ด้านการประเมินผลในการเรียน
18.	รปูแบบการเรยีนการสอนนีส้ามารถช่วยให้แก้ไขการเรยีนได้ดขีึน้
19.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู ้

เพิ่มเติมได้
20.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้ทราบผลการประเมินทันที	 

ซึ่งท�าให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น

4.56
 

4.52
 

4.54

0.46
 

0.53
 

0.55

มากที่สุด
 

มากที่สุด
 

มากที่สุด

1
 
3
 
2

รวม 4.54 0.50 มากที่สุด 1

รวมทุกด้าน 4.54 0.57 มากที่สุด
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	 	 จากตารางที่	4	แสดงว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้	ชุดฝึก

เสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	

ด้านการจดักจิกรรมในการเรยีนและด้านการประเมินผลในการเรยีน	รองลงมาคอื	ด้านระยะเวลาในการเรยีน

และด้านบรรยากาศในการเรียน	ตามล�าดับ	

6.  ข้อเสนอแนะ

 6.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 6.1.1		จากการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ

พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู ่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	อีกทั้งยังมีความ

รู้ในสาระอื่น	ๆ	ที่น�ามาบูรณาการ	การเรียนเข้ากับวิชางานประดิษฐ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	 ท�าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะการคิดโดยการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงาน

ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ดังนั้น	 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย	ีควรน�าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระอื่น	ๆ	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

	 	 6.1.2		เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	เป็นชดุฝึกทกัษะทีส่ามารถใช้แทนหนงัสอืได้	โดยเป็นชุดฝึกทักษะท่ีมาจากความต้องการ

ของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือ	จากเรียนรายวิชาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว	โดย

โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าชุดฝึกเสริมทักษะขึ้นใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในปีการศึกษา

ต่อไป

 6.2		ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 6.2.1		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญั

ประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่พัฒนา

ขึ้นท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	โดยหลังเรียน	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม

ขึน้	แสดงว่า	รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้เพ่ือพฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	เหมาะกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ก่อนสอนครูควรศึกษา

ขั้นตอนให้ละเอียด	และควรปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้

	 	 6.2.2		จากผลการวจัิย	พบว่า	นักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎี

การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระ	การเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	อยู่ในระดับมากที่สุด	ในการสอนแต่ละครั้ง	
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ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้เรียน	 ทั้งอุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอน	 แบบทดสอบ	 หรือแบบ

ประเมินในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้ตามต้องการ	 ก่อนน�า

แผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใช้จรงิ	เพือ่ความสะดวกและให้เกดิผลตามสภาพความเป็นจรงิ	การจดักลุม่นักเรยีน

ควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ	มทีัง้เก่ง	ปานกลาง	อ่อน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	นกัเรยีน

ที่เรียนอ่อนจะได้พัฒนาตนเอง	 ตามศักยภาพส่วนนักเรียนท่ีเรียนเก่งก็จะได้เพิ่มทักษะโดยการอธิบายหรือ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่มได้อีกด้วย

	 	 6.2.3		จากผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ดังนั้น	การที่จะท�าให้การจัดการเรียนการสอนมี

ผลการเรียนรู้ทีดี่และสอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน	ครผููส้อน	ควรสอดแทรกประสบการณ์ท่ีเกดิหรอื

เหตกุารณ์จรงิเข้ามาสอนในบางเนือ้หา	ฝึกให้นกัเรยีนแต่ละคนปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเองในการท�างาน

ในกลุม่ให้สามารถแสดงความคดิเหน็	สามารถอภปิรายร่วมกบัสมาชกิคนอืน่	ๆ 	ได้	นอกจากนีก้ารจดักจิกรรม

การเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	ไม่ควรจ�ากัดเวลามากเกินไป	ควร

มีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและส่งเสริม	 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมกล้าแสดงออกเพื่อให้

นักเรียนได้ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข

	 6.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 6.3.1		ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ไปสร้างชุดฝึกเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

	 	 6.3.2		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	กับสื่อการสอนอื่น	ๆ	เช่น	การใช้ชุดสื่อประสม	เป็นต้น	เพื่อดูความแตกต่าง

	 	 6.3.3		ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรีสูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	กับตัวแปรอื่น	ๆ	เช่น	การคิดแก้ปัญหา	

การคดิเป็นเหตเุป็นผล	หรือเจตคติเชงิด้านสิง่ประดษิฐ์	ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์

ทางด้านสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอื่น	ๆ
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8.  ค�าขอบคุณ 

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนา	 ชุดฝึก

เสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ	เทคโนโลยี	ส�าหรับ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ฉบบันีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยดด้ีวยความกรณุา	ให้ค�าปรกึษาแนะน�าอย่างดยีิง่จาก

ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย	 ดร.บรรจง	 ลาวะลี	 อาจารย์	 มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.รภัสสา	 จันทาศรี	 อาจารย์	 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ดร.	สมศกัดิ	์นลิผาย	ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรยีนกฬีาท้อง

ถิน่จงัหวดัร้อยเอด็)	นางพกิลุ	พรมเกตุ	รองผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาลวดัสระทอง	และนางธนา

พร	ชเูรอืง	ครเูชีย่วชาญ	โรงเรยีน	เทศบาลวดัสระทอง	ทีไ่ด้กรณุาตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	แนะน�า

แก้ไข	ปรบัปรงุข้อบกพร่องในเชงิวชิาการ	เพือ่ความถกูต้องและสมบรูณ์	จนท�าให้	การวจิยัครัง้นีส้�าเรจ็ลงได้

ด้วยดี		

	 ขอขอบคุณ	บุคลากรโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ทุกคน

ที่อ�านวยความสะดวกและให้ก�าลังใจในการท�าการศึกษาวิจัย	และขอขอบใจนักเรียนทุกคน	ที่ให้ความร่วม

มือในการวิจัยครั้งนี้จนท�าให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ	

	 คุณค่าและประโยชน์จากการวิจัยฉบับนี้	ขออุทิศบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ที่ให้ชีวิต	การอบรมสั่ง

สอน	ตลอดจนบรูพาจารย์ทกุท่านทีใ่ห้การศึกษา	เพือ่ช้ีน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการด�าเนนิ	ชีวติจนท�าให้ประสบ

ผลส�าเร็จในชีวิตตลอดมา
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	ดังนี	้1)	เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	 2)	 เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอ

กนัทรวชิยั	จงัหวัดมหาสารคามของผูป้กครองทีม่เีพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชพี	ต่างกนั	

และ	3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของผูป้กครองในการพฒันาการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่ผูป้กครองของเดก็ทีก่�าลงั

เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

จ�านวน	112	คน	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้สูตรการค�านวณของ	ทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	40	ข้อ	มีค่าความ

เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	.90	สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 ANOVA	 :	 F-test)	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	อยูใ่นระดับมากทัง้สีด้่าน	เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านบคุลากรและการบรหิาร

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ
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จดัการ	ด้านวชิาการ	ด้านอาคารสถานที	่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	และด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุ

จากประชาชน	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิาน	ปรากฏว่าผูป้กครองทีม่เีพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	และประกอบ

อาชีพต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอ

กนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ผูป้กครองได้เสนอแนะแนวทางใน

การในการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอ

กันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 เรียงล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	คือ	 ควรปรับพื้นอาคาร	 

ให้เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็ก	ควรเพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กเล็กมากขึ้น	และควรเพิ่มอุปกรณ์

การเรียนที่เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กเล็ก	

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็น	2.	การด�าเนินงาน	3.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	paper	were:	1)	to	study	preschool	child	guardians’	opinions	

on	 handling	 Srisuk	 Administrative	 Organization’s	 child	 development	 center	 in	Maha	 

Sarakham	province’s	Kantharawichai	district,	2)	to	compare	their	opinions	on	handling	its	

child	 development	 center	 to	 variables	 of	 their	 genders,	 ages,	 educational	 levels	 and	 

occupations,	and	3)	to	collect	their	suggestions	for	handling	its	child	development	center.	

The	group	size	was	formed	through	Taro	Yamane’s	table,	earning	the	sampling	group	with	

112	subjects,	whose	preschool	children	were	nurtured	at	its	preschool	child	development	

center.	The	tool	used	for	conducting	the	research	was	the	five	rating	scale	questionnaires	

containing	forty	questions,	with	the	total	reliability	at	.90.	Statistics	utilized	for	the	research	

embraced	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test,	 t-test	 and	 F-test	 

(One-way	ANOVA),	analyzing	data	with	the	computer	program.	

	 Results	 of	 the	 research	 have	 found	 the	 following	 findings:	 1)	 Preschool	 child	 

guardians’	 opinions	 on	 handling	 Srisuk	 Administrative	 Organization’s	 preschool	 child 

development	center	have	been	rated	at	the	high	scales	in	the	overall	aspect,	as	has	each	

of	four	aspects	taken	into	account.	All	aspects	placed	in	the	descending	order	of	each	

mean	are:	personnel	and	managements,	 academic	affairs,	premises,	environments	and	

security,	and	participation	and	support	of	communities.	2)	Comparative	results	of	testing	

hypotheses	have	confirmed	that	differing	variables	of	guardians’	genders,	ages,	educational 

levels	and	occupations	yield	no	differences	in	their	opinions	in	both	the	overall	aspect	

and	a	single	one.	3)	Preschool	child	guardians’	suggestions	as	guidelines	on	developing	its	

preschool	child	development	center	in	the	descending	order	of	first	three	frequencies	are	

that	the	organization	should:	1)	adjust	the	floors	suitable	for	doing	preschool	children’s	
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activities,	2)	increasingly	recruit	teachers	specializing	in	teaching	preschool	children,	and	 

3)	increase	intelligence	quotients-reinforced	materials.

Keywords :	1.	Opinions	2.	Handling	3.	Preschool	Child	Development	Centre

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

		 เป็นท่ียอมรับกันว่าเด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ชาตใินอนาคต	องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	(Convention	on	the	Rights	

of	the	Child)	ในปี	พทุธศกัราช	2533	เพราะได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัเดก็	และให้ความสนใจในการพฒันา

เดก็เป็นไปอย่างมคีณุภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกบัวยั	ประเทศไทยได้ลงนาม	รบัอนสุญัญาเมือ่วนัที	่12	

กุมภาพันธ์	2533	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	ตระหนักในสิทธิส�าคัญ	4	ประการคือ	สิทธิในการอยู่รอด	สิทธิในการได้

รับการพัฒนา	 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและสิทธิในการมีส่วนร่วม	 นอกจากน้ันรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	43	บัญญัติครั้งแรกให้เด็กทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2545,	หน้า	11)	

ในด้านนโยบายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	12	ปีรฐับาลยงัคงให้ความส�าคญักบัการพฒันาเดก็ในระดบัก่อน

ประถมศึกษา	 เพราะการพัฒนาเด็กในวัยนี้เป็นช่วงเวลาส�าคัญมาก	 ส�าหรับการพัฒนาทางด้านสมองของ

บคุคล	การทีร่ฐัก�าหนดนโยบายการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	12	ปี	โดยไม่ครอบคลมุการศกึษาของเด็กระดบั

ก่อนประถมศึกษา	เนื่องจากการศึกษาระดับนี้ควรเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม	โดยจัดการส่งเสริม

ให้ชุมชนหรือสถาบัน	 ตลอดทั้งองค์กรในท้องถิ่น	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว	 มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาระดับนี้ควบคู่	ไปด้วย	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2542,	หน้า	74)	แผน

ปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้ก�าหนดให้การศึกษา

ปฐมวัย	หรือก่อนประถมศึกษา	เป็นหน้าที่	ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท�า	โดยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่บริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผูป้กครองได้รบับรกิาร

เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2545,	

หน้า	10)

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ถ้าพิจารณาจากค�าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับสถานดูแลเด็กจะใช้ค�าว่า	

Child	Care	Center	:	Child	คือ	เด็ก	Care	คือ	ดูแล	Center	หมายถึง	สถานที่ดูแลและให้การศึกษาแก่

เด็กอายุระหว่าง	3-5	ปี	และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จะต้องเน้นสถานที่ที่พร้อมจะ

ให้ทั้งการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก	 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ังกาย	 จิตและปัญญา	 มีการจัดสภาพ

แวดล้อมภายใน	และภายนอก	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่เด็ก	เพื่อให้

เดก็ได้พฒันาเตม็ตามศักยภาพ	ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยได้เหน็ความ

ส�าคัญของเด็กที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่นอกเหนือจากครอบครัวแล้ว	 ควรจะมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้า

มาด�าเนนิการในการส่งเสรมิสนบัสนนุในการดูแลเดก็ให้แก่ครอบครวั	จงึท�าให้มหีน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีจ่ดับรกิาร

ในการดูแลเด็กขยายวงกว้างออกไปตามล�าดับ	(ประชา	มาลีนนท์,	2547,	หน้า	84-86)
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	 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยความร่วมมือกับชุมชน	 เพื่อ

กระจายโอกาสการพฒันาเด็กทัง้ด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	สงัคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยและ

เตม็ศกัยภาพ	ตลอดจนเพือ่แบ่งเบาภาระของผูป้กครอง	มเีป้าหมายรบัผดิชอบในการบรหิารและจดัการศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ให้มคีณุภาพตามหลกัวชิาการ	ตามหลกัจติวทิยาพฒันาการและหลกัการจัดการศกึษาปฐมวยั	

และเพือ่กระตุน้ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจัด	และพัฒนาความพร้อมของเดก็ก่อนเข้าเรยีนระดบัประถมศกึษา	

ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดู	และพัฒนาเด็กได้อย่างถูกวิธี	โดยความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน	ให้สามารถร่วมกันวางแผน	และด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้	และ

เป็นการกระจายโอกาสในการพฒันาความพร้อมส�าหรบัเดก็ทกุคนให้ได้รบัการพฒันาอย่างทัว่ถงึเพือ่ให้การ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ	(ประชา	มาลีนนท์,	2547,	หน้า	91)

	 การด�าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็	3	ศนูย์	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรีสขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	

จังหวัดมหาสารคาม	ในภาพรวมพบว่า	งบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินงาน	สื่อการเรียนการสอน

ไม่เพียงพอ	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็กขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมแดละพัฒนา

เด็กปฐมวัยยังต้องมีการพัฒนา	 ผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์ฯ	 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่มาก

เท่าที่ควรจะเป็น	 ผู้ปกครองยังมีความคิดว่าภาระในการดูแลเด็กเป็นหน้าที่ของครู	 ไม่ใช่ผู้ปกครอง	 ส่งผล 

กระทบกับเด็กที่ตามมา	คือ	 เด็กบางคนภายในศูนย์มีสุขนิสัยที่ไม่ดี	ต่อมาในปีงบประมาณ	2557	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	ได้จัดท�าโครงการพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหลายโครงการ	โดยได้จัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน	ด้านวิชาการ	ด้านอาคารสถานที่	

สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	ด้านบคุลากรและด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุจากชุมชน	ซึง่มีการพฒันา

ตามล�าดับ	(องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข,	2558,	หน้า	19)

	 ผู้วิจัยในฐานะพนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	 มีความ

สนใจศกึษาเกีย่วกับ	ความคิดเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จังหวดัมหาสารคาม	เพือ่น�าผลการวจิยัเสนอเพือ่	ปรบัปรงุ	และพฒันาการ

ด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 2.1		เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

		 2.2		เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคามของผู้ปกครองที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และการ

ประกอบอาชีพ	ต่างกัน	

	 2.3	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม
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3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

	 3.2		ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

	 3.3		ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

	 3.4		ผูป้กครองทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็

เล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 4.1	 ได้ทราบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

	 4.2		ได้ทราบความคิดเหน็ต่อการด�าเนินงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	

อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคามของผู้ปกครองที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	

ต่างกัน	

	 4.3		ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพฒันาการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

	 4.4		ผลการวจัิยสามารถน�าเสนอเป็นข้อมลูการวางแผน	และพฒันาการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ประชากร	ได้แก่	ผูป้กครองทีเ่ด็กก�าลงัเรยีนอยูท่ีศ่นูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	156	คน

		 5.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้ปกครองที่เด็กก�าลังเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จังหวดัมหาสารคาม	จ�านวน	112	คนโดยการใช้สตูรค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ของ	ทาโร่	ยามาเน	(Taro	Yamane)	และค�านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์	

	 5.3	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 มีลักษณะค�าถามมีค�าตอบให้เลือกตอบ	

(Check	list)	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	

	 	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	5	ระดับ	(สุนันทา	สุนทรประเสริฐ,	2544,	หน้า	115)
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	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

	 5.4	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 การแจกแจงความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ	 

ความความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานคือ	 t-test	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	

ANOVA	:	F-test)	

6.  ผลการวิจัย

 6.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 อยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน	 เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก	่

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	ด้านวิชาการ	ด้านอาคารสถานที่	สิ่งแวดล้อม	และความปลอดภัย	และ

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชน	เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่ามีผลการวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 	 1)		 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การส�ารวจความต้องการของประชาชนก่อนการด�าเนินงาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลส่งเสริมและสนับสนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ”

	 	 2)		 ด้านวิชาการ	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ข้อ	2	ที่ว่า	

“การจัดสื่อการเรียนการสอน	เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	10	ที่ว่า	

“มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน”

	 	 3)		 ด้านอาคารสถานที่	 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง	 ที่มีต่อ

การด�าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม

ด้านอาคารสถานที	่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	

ข้อ	9	ที่ว่า	“รั้วกั้นบริเวณ	เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	10	

ที่ว่า	“ภาชนะเก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	มีความเหมาะสม”

	 	 4)		 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“การประชมุชีแ้จงให้ประชาชนเหน็ประโยชน์และความจ�าเป็นของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 8	ที่ว่า	 “การเชิญผู้มีคุณวุฒิในท้องถิ่น	 ร่วมติดตาม

ประเมินผลกการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

	 6.2		ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ต่อการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	ผู้ปกครองที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการ

ประกอบอาชีพ	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	(Null	Hypoth-

esis)
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	 6.3		ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะของผูป้กครองในการพฒันาการเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	ประชาชนได้เสนอแนะของ 

ผู้ปกครองในการพัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอ

กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เรียงล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	คือ	ควรปรับพื้นอาคารให้

เหมาะกบักจิกรรมของเดก็เลก็ควรเพิม่ครผููเ้ชยีวชาญด้านการสอนเดก็เลก็มากขึน้	และควรเพิม่อปุกรณ์การ

เรียนที่เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กเล็ก

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 7.1		จากผลการวิจัย	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ที่มีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	อยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้ปกครองเด็กเล็กเห็นด้วยกับการด�าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 จนท�าให้

ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เช่น	 มีการส�ารวจความต้องการของประชาชนก่อนการ	

ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพรั้วกั้นบริเวณ

เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก	สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยู่ในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม	การจัด

สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู	และการ

ให้การศกึษาไปพร้อม	ๆ 	กนั	มกีารประชมุชีแ้จงให้ประชาชนเหน็ประโยชน์	และความจ�าเป็นของศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็และมกีารประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็อย่างเป็นรปูธรรม	ผลการวจิยัประเดน็นี้	

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	สราณ	ีข่วงทพิย์	(2557,	หน้า	79)	ทีไ่ด้วจิยัความคดิเหน็ของผูป้กครองเดก็เลก็

ต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลวังตามัว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ผล

การวจิยั	พบว่า	ความคดิเหน็ของผูป้กครองเด็กเลก็ต่อการด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลวังตามัว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 7.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสาร	สามารถน�ามาอธิบายผลได้ดังนี้

		 	 7.2.1		เพศ	พบว่า	ผูป้กครองทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของ	ศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุขอ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	ก�าหนดนโยบาย	และการด�าเนินงานด้านการศึกษาด้วยความ

เสมอภาค	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ท�าให้ผู้ปกครอง	 ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม	 ต่างมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสุีข	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ไม่แตกต่างกัน	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ลัดดาวัลย์	อาจสด	(2559,	หน้า	370)	ที่ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

พบว่า	 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล	
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อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยจ�าแนกตามเพศ	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

		 	 7.2.2		อาย	ุพบว่า	ผูป้กครองทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของ	ศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	ได้ปฏิบัติตามนโยบาย	ที่ได้รับมอบหมาย	และระเบียบปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด	 เต็มประสิทธิภาพ	และเต็มความรู้ความสามารถ	ด้านบุคลากร	และการบริหารจัดการด้าน

อาคารสถานที่	 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ด้านวิชาการ	 และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ประชาชน	ดังนั้น	ผู้ปกครองไม่ว่าจะมีอายุใดก็ตาม	จึงมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ลัดดาวัลย์	อาจสด	(2559,	หน้า	370)	ที่ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียม

ความพร้อมของเดก็ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ผูป้กครอง

มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยจ�าแนกตามอายุ	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

		 	 7.2.3		ระดับการศึกษา	 พบว่า	 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ระดับการศึกษาเป็น

เพียงเครื่องบ่งชี้ถึงระดับความแตกต่างทางความรู้	 แต่เมื่อผู้ปกครองทุกระดับการศึกษา	 ต่างได้เห็นถึงการ

ด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

อย่างเต็มประสิทธิภาพ	และทุ่มเทของทุกฝ่าย	ดังนั้นผู้ปกครองไม่ว่าจะมีอายุใดก็ตาม	จึงมีความคิดเห็นต่อ

การด�าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

โดยรวมไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบัการวจิยัของ	สนุสิา	ภาค	ี(2553,	หน้า	81)	ทีไ่ด้วจิยัได้วจิยัความคดิเหน็

ของประชาชนต่อการด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลขามเฒ่า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

นครพนม	ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็	ของประชาชนจ�าแนกตามระดบัการศกึษา	พบว่า	ไม่แตกต่างกนั	

	 7.2.4	การประกอบอาชีพ	พบว่า	ผู้ปกครองที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประกอบอาชีพ

เป็นเครื่องบ่งชี้ในหน้าที่การงานที่ต่างกัน	แต่เมื่อผู้ปกครองทุกกลุ่มอาชีพ	ต่างได้เห็นถึง	การด�าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ	และทุ่มเทของทุกฝ่าย	ดังนั้น	ผู้ปกครองไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม	จึงมีความคิดเห็นต่อ

การด�าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็	องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับการวิจัยของ	สราณี	ข่วงทิพย์	(2557,	หน้า	79)	ที่ได้วิจัยความคิดเห็น

ของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังตามัว	 อ�าเภอ

เมอืง	จงัหวัดนครพนมผลการวจิยั	พบว่า	ความคิดเห็นของผูป้กครองจ�าแนกตามการประกอบอาชพี	ไม่แตก

ต่างกัน
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8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 ผลการวิจัยโดยรวม	พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการด�าเนินงานของ	ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 

ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	

อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดบัการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันา

เดก็เล็กให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และน�าข้อเสนอแนะของประชาชน	มาปรบัใช้หากจะปรบัปรงุแก้ไขและ

การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ก็ควรให้ความส�าคัญกับ	 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ประชาชน	เพราะผู้ปกครองมีความคิดเห็นน้อยกว่าด้านอื่น	

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	มีประเด็นที่ผู้วิจัยเสนอแนะ	ให้ผู้ที่

สนใจจะวิจัยต่อยอด	ดังนี้

	 	 8.2.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

แต่ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชนปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ 	ดังนั้น	ควรมีการ

วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative	Research)เชิงเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ควบคู่กัน	เพื่อศึกษา

สภาพ	ปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทางพัฒนาด้าน	 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากประชาชนเพื่อศึกษา

ข้อมูลเชิงลึก	 และน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข	อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2		ผลการวจิยัข้อเสนอแนะในการการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรีสขุ	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จังหวดัมหาสารคามพบว่า	ข้อท่ีมค่ีาความถ่ีสงูสดุ	คอื	“ควรปรบัพืน้อาคาร

ให้เหมาะกับกิจกรรมของเด็กเล็ก”ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	ควบคู่กัน	เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางพัฒนาปรับพื้น

อาคารให้เหมาะกบักจิกรรมของเดก็เลก็และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาการด�าเนนิ

งานของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	องค์การบรหิารส่วนต�าบลต�าบลศรสีขุ	อ�าเภอกนัทรวิชยั	จงัหวัดมหาสารคามให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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10.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.พัชรี	ศิลารัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	

ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

	 ขอขอบพระคุณ	 ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์	 คันธภูมิ	 นายวิจิตร	 ทวีนันท์	 และนายสมหมาย	 โมฆรัตน์	 

ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม	ขอขอบพระคณุนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ

อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคามที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 

และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

		 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการสอบสารนพินธ์	ทกุท่าน	ทีก่รณุาให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุสาร

นิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์	ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์	 และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ที่ให้ค�าชี้แนะ	

แนะน�าด้วยดีเสมอมา	คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมจีากสารนพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบูชาพระคณุ

บิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง 1 

กองก�ากับการ 2 กองบังคับการต�ารวจทางหลวง 

Motivations for Duty Performances of Highway Police Officers to Highway 

Police Station 1 under 2nd Superintending Sub-Division of  

Highway Police Command Division

	 ร้อยต�ารวจเอก	วิทยา	ทุมมาสุด1

Pol.	Capt.	Wittaya	Thummasud

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์2

Assoc.	Prof.	Udom	Phiriyasing

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์	คือ	1)	เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบแรง

จูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงที่มีชั้นยศอายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกัน

และ	 3)	 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	จ�านวนทัง้สิน้	92	คน	ก�าหนดขนาดตวัอย่าง	โดยวธิใีช้สตูรการค�านวณของทาโร	ยามาเน	

(Taro	Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	

25	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .92	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานt-testและการวิเคราะห์	ความแปรปรวนทางเดียว	(One-	Way	ANOVA	:	F-test)	และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมากสี่ด้าน	และระดับปานกลางหนึ่งด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	ด้าน

ความส�าเร็จของงาน	 ด้านการยอมรับนับถือ	 ด้านความรับผิดชอบ	 ด้านลักษณะของงาน	 และด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 ที่มีชั้นของ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็. 
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ข้าราชการต�ารวจทางหลวง	อายรุาชการ	และระดบัการศกึษาต่างกนั	มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวง	สถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ล�าดบัตามความถี่

สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรมีการเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจารณาเงินสวัสดิการสูงข้ึน	 

ควรประชาสมัพันธ์ผลการปฏิบัติงานทีเ่ด่นแต่ละเดือนทางสือ่มวลชน	และควรเพิม่ป้ายเตอืนการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

ค�าส�าคัญ :	1.	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	2.	ข้าราชการต�ารวจทางหลวง	3.	สถานีต�ารวจทางหลวง	1

ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	paper	were:	1)	to	study	highway	police	officers’	motivations	

for	 duty	 performances,	 2)	 to	 compare	 their	motivations	 for	 duty	 performances	with	 

differing	variables	of	their	ranks,	official	service	longevities	and	educational	qualifications,	

and	3)	to	collect	suggestions	for	reinforcing	their	motivations	for	duty	performances.	The	

research	site	was	Highway	Police	Station	1	under	2nd	Superintendence	Sub-Division	of	

Highway	 Police	 Command	Division.	 The	 sampling	 group	 comprised	 92	 highway	 police	 

officers	to	the	preceding	station,	setting	the	sample	size	through	Taro	Yamane’s	table.	The	

research	instrument	was	the	five-rating	scale	questionnaire	with	twenty-five	questions,	each	

of	which	possessed	 the	 reliability	at	 .92.	Statistics	used	 for	 the	 research	encompassed	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA),	processing	data	

with	the	computer	software	package.

	 Outcomes	of	findings	are	the	following:	1)	Highway	police	officers’	motivations	for	

duty	performances	to	Police	Highway	Station	1	have	been	rated	at	the	high	scale	in	the	

overall	aspect	as	the	same	as	in	a	single	one	of	all	aspects	taken	into	consideration	in	

descending	order	of	means	but	 the	 last	one	at	 the	moderate	 scale,	which	are:	 i)	 task	 

successes,	ii)	high	self-esteem,	iii)	onuses,	iv)	task	features	and	v)	professional	progression.	

2)	The	hypothesis	 testing	 results	have	confirmed	 that	differing	 variables	of	 their	 ranks,	 

official	 service	 longevities	 and	 educational	 qualifications	 show	 no	 differences	 in	 their	 

motivations	for	duty	performances	in	both	the	overall	aspect	and	a	single	one.	3)	Suggestions	 

for	reinforcing	their	motivations	for	duty	performances	in	descending	order	of	first	three	

frequencies	are	that:	3.1)	increase	of	the	financial	welfares	ought	to	be	proposed	to	the	

superior	to	take	it	into	consideration.	3.2)	their	outstanding	duty	performances	should	be	

widely	publicized	once	a	month	through	mass	media,	3.3)	 traffic	warning	sign	placards	

ought	to	be	thoroughly	installed	so	as	to	urge	motorists’	safe	uses	of	roads,	and	deter	their	
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illegal	uses	of	them.	

Keywords :	1.	Motivation	for	Duty	Performance	2.	Highway	Police	officer	3.	Highway	Police	 

	 	 Station	1

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความส�าคัญในการที่จะท�าให้สมาชิกขององค์การ	มีความเต็มใจมี

ความพึงพอใจ	 มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าขององค์การ	 

จงึกล่าวได้ว่า	พนกังานจะมกี�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีต่่อเมือ่พนกังานมปัีจจยัเป็นเครือ่งจูงใจในการท�างาน

นั้น	ๆ	และพนักงานจะใช้ความสามารถที่จะท�างานอันนั้นส�าเร็จโดยเชื่อว่าตนจะได้รับรางวัลตอบแทนและ

อกีประการหนึง่คือ	แรงจูงใจเป็นเคร่ืองช่วยให้งานบรรลเุป้าหมายกระตุน้ให้บคุคลเกิดพฤตกิรรมในการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยความขยัน	 กระตือรือร้น	 ทั้งยังอุทิศเวลา	 แรงกายแรงใจ	 สติปัญญา	 โดยมีความส�านึกในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย	และในการท�างานใด	ๆ 	จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	นอกจาก

องค์การจะมีบุคลากรที่มีความสามารถ	มีทักษะที่ดีแล้วบุคลากรที่อยู่ในองค์การนั้นจะต้องได้รับการกระตุ้น 

อย่างถกูวธีิในลกัษณะทีก่ระตุ้นให้เขาพยายามใช้ความสามารถและทกัษะทีมี่อยูอ่ย่างเตม็ที	่(สมัฤทธิ	์ยศสมศกัดิ,์	 

2549,	หน้า	90)	

	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิป็นหน่วยงานทีใ่หญ่มากประกอบด้วยก�าลงัพลสองแสนกว่าคน	จงึท�าให้

ดูประหน่ึงว่าต�ารวจเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมากแต่ในความเป็นจริงในส่วนงานของต�ารวจยังต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านคุณธรรม

จริยธรรมรวมถึงการสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนประกอบกับการปฏิบัติหน้าท่ี

ของต�ารวจมีองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการท�างานของต�ารวจ	โดยพื้นฐานอาชีพของต�ารวจเป็นอาชีพที่

ต้องเผชญิกบัปัญหาต่างๆ	ตลอดเวลาประชาชนทีเ่ข้ามาพึง่ต�ารวจย่อมเป็นเรือ่งท่ีเดอืดร้อนและต้องการการ

แก้ไขเกอืบทกุปัญหาทีต้่องท�าให้เกดิความสงบเรียบร้อยข้ึนในสงัคม	(สงัศติ	พริยิะรงัสรรค์,	2548,	หน้า	101)	

ในส่วนของต�ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานท่ีถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรบน

ทางหลวง	และมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของกรมทางหลวงแผ่นดิน	กระทรวงคมนาคม	ตามระเบียบ	ทั้งนี้	

ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ว่าด้วยการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาตไิด้ก�าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบให้ทกุสถานตี�ารวจทางหลวงในกองก�ากับการ	1-7	มอี�านาจหน้าทีแ่ละความ

รับผดิชอบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัส�าหรบัองค์พระมหากษตัรย์ิพระราชนิรีชัทายาทผูส้�าเรจ็ราชการ

แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์พระราชอาคันตุกะและบุคคลส�าคัญตรวจตรารักษาความ

สงบเรยีบร้อยป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสบืสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและ

ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจรตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการควบคุม

ก�ากับดูแลจัดการจราจรและควบคุมมลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมายบริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความ

สะดวก	รวดเรว็และปลอดภยัในเขตทางหลวงทีอ่ยูใ่นอ�านาจรบัผดิชอบให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายจราจรแก่

ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งงานอื่นๆ	ที่ได้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	(สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	
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2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	2)

	 สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมการจราจรบนทางหลวงโดยรับผิด

ชอบทางหลวง	3	จังหวัด	คือ	จังหวัดนครปฐม	จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดสมุทรสาคร	มีข้าราชการ

ต�ารวจ	118	นาย	โดยเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	38	นาย	เป็นข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน	80	

นาย	มีรถยนต์ทางหลวง	จ�านวน	38	คัน	ดูแลเส้นทางยาว	289	กิโลเมตร	มีรถสัญจรไปมาตลอด	24	ชั่วโมง	

ในการปฏบิตัหิน้าที	่ใน	2-3	ปีทีผ่่านมามทีัง้ค�าตคิ�าชม	มกีารร้องเรยีนของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ต�ารวจทางหลวงในหลายๆ	 ด้านเช่นการอ�านวยความสะดวกการจัดการจราจรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

กบัประชนบางกลุม่	และเข้มงวดกบัคนบางกลุม่	ตลอดจนการท�างานมกีารเรียกร้องผลตอบแทนซึง่เหตกุารณ์

ดังกล่าวผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้น�ามาปรับปรุงแก้ไข	 โดยการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงดังกล่าว	 (สถานีต�ารวจทางหลวง	1	

กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	3)

	 ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ารวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรประจ�าสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กอง

ก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดย

น�าทฤษฎีของ	เฮิร์ซเบิร์ก	(Herzberg.	1959,	pp.	71-79,	อ้างถึงใน	พวงเพชร	วัชรอยู่,	2546,	หน้า	37-38)	

คือปัจจัยจูงใจ	(Motivation	Factors)	มีห้าประการได้แก่	ความส�าเร็จของงาน	การยอมรับนับถือ	ลักษณะ

งาน	ความรับผิดชอบ	และความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	 ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

สิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน	 และช่วยลดความไม่พอใจในงาน	 คือปัจจัยค�้าจุน	 (Hygiene	 Factors)	 โดย 

ผู้วิจัยน�าแรงจูงใจ	 ห้าด้านสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	 ท้ังนี้	 เพื่อน�าผลจากการวิจัยเสนอผู้มีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวง	

สถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ราชการ	และประชาชน	ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจ	อายรุาชการ	และ

ระดับการศึกษาต่างกัน

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง
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3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

	 3.2		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

	 3.3		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่ระดับการศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 4.1	 ได้ทราบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 4.2	 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบงัคับการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจอายุราชการ	

และระดับการศึกษาต่างกัน

	 4.3	 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 4.4	 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏบิตัหิน้าที	่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจ

ทางหลวง	ให้อยู่ในระดับมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 5.1		ประชากร	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	จ�านวน	118	คน	(กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	12)

	 5.2		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	จ�านวน	92	คน	ใช้วิธีการค�านวณตามสูตรของ	ทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	

และค�านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์ใช้ตัวแปรอิสระคือชั้นต�ารวจ

 5.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ	(Check	List)	

 	 ตอนที่	2 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่า

เฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
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ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานคือ	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	

:	F-test)	

6. ผลการวิจัย

 6.1		ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัมากสีด้่าน	และระดบัปานกลางหนึง่ด้าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปน้อยได้แก่	

ด้านความส�าเร็จของงาน	ด้านการยอมรับนับถือ	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านลักษณะของงาน	และด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

  1)		 ด้านความส�าเร็จของงาน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	อยู่ใน

ระดับมากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความ

สามารถ”รองลงมาคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“ประชาชนยกย่องชมเชยแสดงความยินดี	ในการปฏิบัติหน้าที่”ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	2	ที่ว่า“เพื่อนร่วมงานยอมรับความรู้ความสามารถ”

	 	 2)		 ด้านการยอมรับนับถือ	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	

อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “หน้าที่ท่ีปฏิบัติระบุไว้ในแผน

ชัดเจน”รองลงมา	คือ	ข้อ	 2	ที่ว่า	 “หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยรวม”

	 	 3)		 ด้านลกัษณะของงาน	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบั

มากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้	ความสามารถ”

	 	 4)		 ด้านความรบัผดิชอบ	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบั

มากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้	ความสามารถ”

		 	 5)		 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้ห้าข้อ	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“งานในหน้าทีม่โีอกาส

ได้เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้น”รองลงมาคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ต�าแหน่งปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน”	ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“ต�าแหน่งปัจจุบันมีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ”

	 6.2		ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการ

ศกึษาต่างกนั	มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 6.3		ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ	ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	ข้อที่มี

ค่าความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดับแรก	มดัีงนี	้ควรมกีารเสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูเพือ่พจิารณาเงนิสวสัดกิาร

สูงขึ้น	ควรประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เด่น	แต่ละเดือนทางสื่อมวลชน	และควรเพิ่มป้ายเตือนการใช้

รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 7.1		จากการสรุปผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงทั้งห้าด้าน	คือ	1)	ด้านความส�าเร็จของงาน	 

2)	ด้านการยอมรับนับถือ	3)	ด้านลักษณะของงาน	4)	ด้านความรับผิดชอบ	และ	5)	ด้านความก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งหน้าที่	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 ผลการวจิยัโดยรวม	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวง	สถานี

ต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จ

ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถ	หน้าที่ที่

ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผนชัดเจน	 หน้าที่ที่รับ

ผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ร้อยต�ารวจโท	พงษ์ศกัดิ	์ทองธาน	ี(2551,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยัเรือ่งแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ	สังกัดกองวินัยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	อยู่ในระดับเห็นด้วย	ซึ่งเมื่อเรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ย

ในแต่ละด้าน	พบว่า	ปัจจยัด้วยความส�าเรจ็ในการท�างานมรีะดบัความคิดเหน็ทีส่งูสดุรองลงมาคอื	ด้านความ

รับผิดชอบในงาน	ด้านการยอมรับนับถือ	ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความเจริญก้าวหน้าในการ

ท�างานตามล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจฝ่ายอ�านวยการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กอง

บงัคบัการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจ	อายรุาชการ	และระดบัการศกึษา	ต่างกนั	มแีรงจงูใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

  7.2.1	 ด้านชัน้ของข้าราชการต�ารวจ	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง1	

กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจทางหลวง	ต่างกันมีแรงจูงใจ

ในการปฏบิตัหิน้าที	่ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	แรงจงูใจ

ของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับชั้นของข้าราชการต�ารวจ	ไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร	แต่

ขึน้อยูก่บัความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน	ประชาชนและผูบั้งคบับัญชา

ยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่	 งานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจทางหลวงงานท่ีปฏิบัติ

ระบุไว้ในแผนชัดเจน	หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน
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ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ซึ่ง	

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงไม่ว่า

จะเป็นชัน้ประทวนหรอืชัน้สญัญาบตัรต่างมคีวามเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั	ทีส่�าคัญคอื	ข้าราชการต�ารวจเป็น

อาชีพท่ีมีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัด	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	(2556,	บทคัดย่อ)	

ผลการวิจยัพบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคลประกอบด้วย	เพศ	ระดบัต�าแหน่งระดบัรายได้	และระยะเวลาการปฏบิติั

งานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจฝ่ายอ�านวยการ	 สังกัดกอง

บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	3	จังหวัดเชียงใหม่	

  7.2.2  อายุราชการ	 พบว่า	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับ

การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่มีอายุราชการต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 แรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับ

อายรุาชการ	ไม่ว่าจะมอีายรุาชการกีปี่	แต่ขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน	ประชาชนและผู้บงัคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัตหิน้าที่	งานทีป่ฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย

ของส�านกังานต�ารวจทางหลวงงานทีป่ฏบิติัระบไุว้ในแผนชดัเจน	หน้าทีท่ีรั่บผดิชอบตรงตามตามความรูค้วาม

สามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ีสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีกฎหมายและ

ระเบียบก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	ซึ่ง	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	

กองบังคับการต�ารวจทางหลวงไม่ว่าจะมีอายราชการต่างมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน	 ที่ส�าคัญคือ	

ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชีพที่มีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของ 

ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท�าให้ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 

กองบังคับการต�ารวจทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่แตกต่างกันผลการ

วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ารวจโท	พงษ์ศักดิ์	ทองธานี (2551,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ	 สังกัดกองวินัยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ประสบการณ์

ในการท�างาน	(อายุราชการ)	ต่างกัน	มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3  ระดับการศกึษา	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบั

การ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มแีรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าที	่ไม่แตกต่าง

กัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	แรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่

กับระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด	 แต่ข้ึนอยู่กับความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนความ

สามารถในการปฏิบัติงาน	ประชาชนและผู้บังคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่	งานที่ปฏิบัติสอดคล้อง

กบันโยบายของส�านักงานต�ารวจทางหลวงงานทีป่ฏิบัตริะบุไว้ในแผนชัดเจน	หน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบตรงตามความ

รู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้มีกฎหมาย

และระเบยีบก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	ทีส่�าคัญคือ	ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชีพทีม่วีนิยั	และเป็นผูร้กัษากฎหมาย	

จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	 ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัย	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	 (2556,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต�ารวจฝ่ายอ�านวยการผลการวจัิย	พบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ
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ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 	 8.1.1		ผลการวจัิยโดยรวม	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวง

สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงและ	 ผู้ที่เก่ียวข้อง	 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทั้ง

ห้าด้าน	 ให้อยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยให้ความส�าคัญกับด้านความก้าวหน้าในต�าแห่งหน้าที่เพราะมีค่าเฉลี่ย

ต�่ากว่าด้านอื่น

 	 8.1.2		ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ควรเร่งพัฒนาและมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงด้านนี้	ให้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด	ที่สุดเช่น	ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ

ในระดบัสงูขึน้ควรมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมในการสอบเป็นต�ารวจชัน้สญัญาบัตร	พร้อม

ทั้งน�าข้อคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจ	มาเสริมสร้างแรงจูงใจด้านนี้จนถึงระดับมากและมากที่สุด	

 8.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 		 8.2.1	 ผลการวิจัย	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ปรากฏว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	และการวจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	เพือ่ศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหต	ุและแนวทาง

สร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ	ทางหลวง1	กองก�ากับ

การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก

	 		 8.2.2		ผลการวิจัยพบว่า	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ทีม่ค่ีา

ความถีส่งูสุด	คอื	“ควรมกีารเสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพือ่พจิารณาเงนิสวสัดกิารสงูขึน้”	จงึควรมกีารวจิยั

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 เพื่อศึกษา

แนวทางเพิม่เงนิสวสัดิการสงูขึน้เพือ่สร้างเสริมแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง
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การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	และ

ขอขอบคุณข้าราชการต�ารวจทางหลวงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี	 คุณค่า

และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	

และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

ในเขตต�าบลเหนือเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

Residents’ Opinion towards the Village Heads’ Role Performance of  

Tambon Nua Meuang, Meuang District, Roi Et Province

วิภา	รุ่งจรัส1

Wipa	Rungjarus

ดร.พัชรี	ศิลารัตน์2
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ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์นีม้วัีตถุประสงค์	ดังนี	้1)	เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบความ

คิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบล	เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ	การประกอบอาชีพ	แตกต่างกัน	และ	3)	 เพื่อ

รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต

ต�าบลเหนือเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดร้อยเอด็	ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ประชาชนในเขตต�าบลเหนอื

เมืองที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	4,073	คน	ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	โดย

ใช้สูตรการค�านวณของ	ทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	รวม	364	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 ANOVA :	 F-test)	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

	 ผลการวจัิยพบว่า 1)	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	 อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่	 ด้านการปกครองและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	ด้านการบริการ	 ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

และการประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขต

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็. 
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	และ	3)	ประชาชนมีข้อ

เสนอแนะเพื่อการพัฒนา	 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปน้อยสามอันดับแรก	ได้แก่	ควรมีการร่วมปฏิบัติงาน

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจอย่างใกล้ชดิควรมกีารส่งเสริมอาชพีรองนอกฤดกูารท�านา	และควรมกีารอบรมประชาชน

ให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน

ความส�าคัญ :	1.	ความคิดเห็นของประชาชน	2.	การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ABSTRACT

	 The	 purposes	 of	 the	 paper	were	 :	 1)	 to	 study	 residents’s	 opinions	 on	 village	 

headmen’s	duty	performance	 in	Tambon	Nua	Muang	Muniqipality’s	authorized	area	of	

Tambon	Nua	Muang	in	Roi	Et	province’s	Muang	district,	2)	to	compare	the	former’s	opinions	

on	the	latter’s	duty	performance	with	in	its	authorized	area	to	differing	variables	of	their	

genders,	ages,	educational	levels	and	occupations,	3)	to	collect	the	former’s	suggestions	

for	enhancing	the	latter’s	duty	performance.	Populations	taken	as	samples	comprised	4.073	

household	heads/	representatives.	The	sampling	group	deduction	through	Taro	Yamane’s	

table	 earned	 364	 subjects.	 The	 toll	 used	 for	 data	 collection	was	 the	 five	 rating	 scale	 

questionnaires	containing	thirty	questions,	each	of	which	had	its	reliability	at	.90.	Statistics	

utilized	of	processing	data	embraced	percentage,	mean,	standard	deviation,	t	–	test	and	F	

–	test	(One-way	ANOVA),	analyzing	data	with	the	computer	software.

	 Results	of	research	have	found	the	following	findings	:	1)	Resident’s	opinions	on	

village	headmen’s	duty	performance	with	in	its	authorized	area	have	been	rated	at	the	

high	scale	in	the	overall	aspect,	as	has	each	of	four	aspects	taken	into	account.	All	aspects	

in	the	descending	order,	of	each	mean	are	:	undertaking	administrations	and	keeping	peace	

and	order,	ensuring	justice	to	residents,	rendering	services,	and	developing	economic	and	

social	 growth.	 2)	The	hypothesis	 testing	 results	have	confirmed	 that	 subjects’	differing	

variables	of	 gender,	 ages	 and	educational	 levels	bear	no	differences	 in	 their	 opinions.	 

3)	Residents’	suggestions	for	enhancing	village	headmen’s	duty	performance	are	in	the	

descending	order	of	first	three	frequencies	the	village	headmen	should:	1)	perform	their	

duties	 in	 close	 collaboration	with	 police	 officers,	 2)	 support	 residents’	 supplementary	 

occupations	after	the	farming	season,	and	3)	hold	a	legal	course	for	residents	to	let	them	

gain	knowledge	of	everyday	laws.

Keywords :	1.	Residents	Opinion	Towards	2.	The	Village	Heads’	Role	Performance
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที	่พทุธศกัราช	2457	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	ฉบบัที	่12	พทุธศกัราช	

2552	ได้จดัรปูแบบการปกครองท้องทีป่ระกอบไปด้วย	อ�าเภอ	กิง่อ�าเภอ	ต�าบล	และหมูบ้่าน	ในส่วนหมูบ้่าน

ให้มผีูป้กครองหมูบ้่านมาจากการเลอืกของราษฎรภายในหมู่บ้าน	เรยีกว่า	“ผู้ใหญ่บ้าน”	เดิมชาวบ้าน	เรยีกว่า	 

“นายบ้านหรือกวนบ้าน”	 มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย	 พัฒนาหมู่บ้านท้ังทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ

การเมือง	(สถาบันด�ารงราชานุภาพ,	2552,	หน้า	22-23)	ซึ่งการปกครองรูปแบบนี้มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่าส่วนอืน่	ๆ 	หากราษฎรในหมูบ้่านมคีวามอยูด่	ีกนิด	ีมคีวามคดิสร้างสรรค์แล้ว	ถอืได้ว่าเป็นความเจรญิ

ก้าวหน้าของสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวม	 ถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะเป็นหน่วยของการปกครองที่เล็กที่สุดแต่

ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้านในแต่ละหมูบ้่านน้ันกถ็อืเป็นหน่วยงานทางการปกครองท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัประชาชนอกีหน่วย

งานหนึง่และเป็นพืน้ฐานส�าคัญในการปกครองประเทศ	ซึง่ประเทศจะเจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้าและมคีวามม่ันคง

ทัง้ในด้านการเมือง	การศกึษา	เศรษฐกจิและสงัคมมากน้อยเพยีงใดนัน้	อาจกล่าวได้ว่าต้องเริม่ต้นการพฒันา

ที่ต�าบล	และหมู่บ้านก่อน	(กรมการปกครอง,	2552,	หน้า	12-14)	

	 การปกครองหมูบ้่านให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสทิธภิาพนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัปัจจยัท่ีส�าคัญหลาย

ประการ	ประการแรก	คือ	ผู้น�า	เพราะหากหมู่บ้านมีผู้น�าที่ดี	มีความสามารถย่อมจะน�าสังคมหรือชุมชนใน

หมู่บ้านพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมีความเหมาะสม	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เป็นผู้น�าโดยต�าแหน่ง	 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองที่มีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	 ทั้งนี้เพราะเป็นหน่วยราชการสุดท้ายที่จะน�า

นโยบายและแผนงานของรัฐบาล	 ของแต่ละกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ไปสู่ราษฎรในท้องที่ปกครอง	 และเป็น

หน่วยงานแรกที่จะน�าความต้องการและสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของราษฎรมาสู่ระบบราชการ	 ผู้ใหญ่บ้าน

จงึมหีน้าทีเ่ช่นเดยีวกับนกัปกครองอืน่	ๆ 	โดยในจติวญิญาณอนัเป็นหวัใจของคนมหาดไทยทีจ่ะ	“บ�าบดัทกุข์	

บ�ารงุสขุ”	ให้กบัราษฎร	นอกจากนีท้างราชการยงัได้ให้อ�านาจในฐานะผูน้�าในการท�างานหลายประการและ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบที่มีอยู่	ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า	ภารกิจความรับผิดชอบของผู้ใหญ่

บ้านเน้นหนักในการปฏิบัติงานด้านความม่ันคง	 การรักษาความสงบเรียบร้อย	 การปกครองหมู่บ้าน	 การ

พัฒนาและดูแลรักษาสาธารณูปโภค	การประสานงานและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง	ๆ	เกี่ยว

กับความต้องการ	 และ	 ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับราษฎรในท้องที่ปกครองของตน	 (ปริญญา	 นาคฉัตรีย์,	

2550,	 หน้า	 15-20)	 อย่างไรก็ตาม	 ในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ชีวิตของคนในระดับหมู่บ้านก็

เปลี่ยนแปลงไปด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการเพิ่มจ�านวนประชากรของไทยและค่านิยมวัฒนธรรม

ตะวนัตก	ถอืเป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของผูค้นเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้มกีารแก่งแย่งแข่งขนั

กันก่อให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	เช่น	ปัญหาที่ดินท�ากิน	ปัญหาน�้าเพื่อการเกษตร	ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก

และการทะเลาะเบาะแว้ง	 เป็นต้น	 ซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกล่าวเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการ

ปกครองในระดับหมู่บ้านมิใช่น้อย	 ซึ่งผู้ที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในต�าบลและหมู่บ้านได้ดีท่ีสุด	 คือ	

ผูใ้หญ่บ้านเพราะการบรหิารงานในระดับน้ีเป็นอ�านาจหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านโดยตรง	ถ้าหากผูใ้หญ่บ้านมคีวาม

สามารถหรือมีศกัยภาพสงูแล้วกจ็ะท�าให้นโยบายของรฐับาลสามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จรงิของ

ราษฎรได้	แต่ในทางกลบักนั	ถ้าหากก�านนั	ผูใ้หญ่บ้านมศีกัยภาพไม่เพยีงพอจะมผีลท�าให้นโยบายของรฐับาล

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอนัแท้จรงิของราษฎร	ในระดบัหมูบ้่านได้	อนัจะส่งผลต่อความเจรญิของ
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ประเทศทุกด้านทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	(กรมการปกครอง,	2552,	หน้า	19)	

	 ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประกอบด้วย	23	หมู่บ้าน	มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น�ามี

บทบาทหน้าทีท่ีต้่องปฏบิติังานตามพระราชบัญญติัลกัษณะปกครองท้องที	่พระพทุธศกัราช	2457	แก้ไขเพิม่

เติมถึงฉบับที่	12	พุทธศักราช	2552	และตามหนังสือด่วนที่สุด	ที่	มท	0311.2/ว	2145	ลงวันที่	4	สิงหาคม	

2542	เรือ่ง	การปรบับทบาทผูใ้หญ่บ้านให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเมอืงการปกครองทีเ่ปลีย่นแปลงไป	

เป็น	4	ด้าน	คอื	ด้านการปกครองและการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ	และการพฒันา

สังคม	ด้านการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	และด้านการบริการ	อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของ

ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ยังมีความซ�้าซ้อนกับภารกิจและอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นซึ่งส่วนที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล

และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั	การป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ	การคุม้ครองและบ�ารงุ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	 รวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพของ

ประชาชน	 อ�านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้	 มีบทบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนให้เป็นอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 แต่ประชาชนทั่วไปยังมีความสับสนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

(ที่ว่าการอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	34)

		 ผูวิ้จยัในฐานะพนกังานปกครอง	ปฏบิติัหน้าทีป่ลดัอ�าเภอเมอืงร้อยเอ็ด	เหน็ความส�าคญั	ทีจ่ะศึกษา

วิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน	 ในเขตต�าบลเหนือ

เมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ดีน่าจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ

ตวัแทน	เพราะหวัหน้าครวัเรอืนหรอืตวัแทนเป็นบคุคลทีผู่ใ้หญ่บ้านเชญิให้รบัฟังข้อราชการและข่าวสารทาง

ราชการ	โดยมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัย	จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการปฏิบัติ

งานของผู้ใหญ่บ้านในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 2.1		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน

ในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	และการ

ประกอบอาชีพ	

		 2.3	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน

ในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 3.2	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน
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ในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 3.3		ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 3.4		ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี

ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

		 4.1		ได้รบัทราบระดับความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 4.2		ได้รับทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการ

ประกอบอาชีพต่างกัน	

		 4.3		ได้รับทราบข้อเสนอแนะของประชาชนในพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

		 4.4	 ผลการวิจัยสามารถน�าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลน�าไปพัฒนาการปฏิบัติ

งานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ให้มีประสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ประชากร	ได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนหรอืตัวแทนท่ีมีอายุต้ังแต่	18	ปี	ข้ึนไปในเขตต�าบลเหนือเมือง 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ครัวเรือนละ	1	คน	รวม	4,073	คน	(ที่ว่าการอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	9)

	 5.2	 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนหรอืตวัแทนทีม่อีายตุัง้แต่	18	ปีขึน้ไปในเขตต�าบลเหนอืเมอืง 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	364	คน	โดยการใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ของ	ทาโร่	ยามาเน	

(Taro	Yamane,	1967)	และค�านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์	

	 5.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 		 ตอนที	่1	แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นลกัษณะค�าถาม

มีค�าตอบให้เลือกตอบ	(Check	list)	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	

	 		 ตอนที่	 2	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ตาม

แนวคิดของ	ลิเคิร์ต	(Likert’s	rating	scale)	

		 		 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบล

เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่า

เฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
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ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานคือ	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA:	

F-test)	

6.  ผลการวิจัย

 6.1		การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

ของก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

   6.1.1		ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย	 พบว่า	 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรด้วยตนเอง”	ส่วน

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ	คอื	ข้อ	8	ทีว่่า	“การสอดส่องดแูลไม่ให้ประชาชนยุง่เกีย่วกบัการพนนัและอบายมขุ”	

		 	 6.1.2		ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“การเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี”	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า“การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	ในด้านการเกษตรกรรม	พาณิช

ยกรรม	และอุตสาหกรรม

		 	 6.1.3		ด้านการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“การแสดงความเป็นมิตรหรือมีความสัมพันธ์อันดีต่อลูกบ้าน”	ส่วนข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า“การเป็นผูไ้กล่เกลีย่ประนปีระนอมข้อพพิาทต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึนในหมูบ้่าน”

		 	 6.1.4		ด้านการบริการ	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	

ที่ว่า	“การเป็นผู้รับแจ้งประจ�าหมู่บ้าน	เช่น	การเกิดการตาย	การย้ายที่อยู่	การสร้างบ้านใหม่	การรื้อบ้าน	

และการก�าหนดเลขบ้าน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า“การให้ค�าปรึกษาด้านการประกอบ

อาชีพแก่ประชาชน”

 6.2  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขต

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

  สมมติฐานที่	1	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่าง

กัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	แตกต่างกันหนึ่ง

ด้าน	คือ	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม	

	 	 สมมติฐานที่	2	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

		 	 สมมติฐานที่	3	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบล	เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมตฐิานที	่4	ผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกนั	มมีคีวามคดิเหน็ต่อ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดย

รวมและไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 6.3		ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ประชาชนได้ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน	 เรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปน้อย	สามอันดับแรก	 ได้แก่	

ควรมกีารร่วมปฏิบติังานกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจอย่างใกล้ชดิ	ควรมกีารส่งเสริมอาชพีรองนอกฤดกูารท�านาและ

ควรมีการอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 7.1		จากผลการเคราะห์ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็น	ต่อการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ประชาชนเหน็ด้วยกับการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	มีการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่

ราษฎรหมู่บ้านด้วยตนเอง	ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ราษฎร	มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า	และให้ความ

รู้แก่ประชาชนในเรื่องสาธารณภัย	นอกจากนั้นยังท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินแสดงความเป็นมิตรหรือ

มีความสัมพันธ์อันดีต่อลูกบ้าน	ให้บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส	บริสุทธิ์	ยุติธรรม	เป็นผู้รับแจ้ง

ประจ�าหมู่บ้าน	เช่น	การเกิดการตาย	การย้ายที่อยู่	การสร้างบ้านใหม่	การรื้อบ้าน	และการก�าหนดเลขบ้าน	

รวมถงึเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้านกฎหมายกบัประชาชน	สอดคล้องกบังานวจิยัของอชิรญาณ์	จนัทรพมิพ์	(2552,	

บทคัดย่อ)	 ที่ได้วิจัย	 การด�าเนินงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	ผลการวจัิยพบว่าการด�าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บ้านในเขตอ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดั

มหาสารคาม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมชาติ	 สมรักษ์	 (2557,	

บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้วจิยัความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในเขต

ต�าบลสงยาง	 อ�าเภอมหาชนะชัย	 จังหวัดยโสธร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลสงยาง	อ�าเภอมหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร	ทัง้	2	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก

	 7.2  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขต

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

		 	 7.2.1	 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	เพศมีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	แต่ประชาชนในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตามมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านไม่แตก

ต่างกัน	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดีย่วกนั	รบัทราบบทบาทของผูใ้หญ่บ้านในลกัษณะเดยีวกนั	ประชาชนล้วนเป็น
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บุคลในท้องถิ่น	 มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี	 กิจกรรมต่างๆท่ีจัดข้ึนในหมู่บ้าน

ประชาชนไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนมีส่วนร่วมและรับทราบในลักษณะเดียวกัน	 จึงไม่ข้ึนอยู่ว่าจะเป็นเพศใด	

สอดคล้องกับการวิจัยของ	วิภาภัทร์	ธิโนชัย	(2554,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัย	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงาน	ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเกษตรวิสัย	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเปรียบเทียบ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามเพศ	พบว่าไม่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับการวิจัยของ	กานต์	ฐิตะฐาน	

(2557,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขต

ต�าบลท่าขอนยาง	อ�าเภอวากันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนก

ตามเพศ	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.2	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่

บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	อาย	ุมผีลต่อความคดิเหน็กจ็รงิ	แต่ประชาชนในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตาม	มีความคิดเห็น	ความคิดเห็น	ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตก

ต่างกัน	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดีย่วกนั	รบัทราบบทบาทของผูใ้หญ่บ้านในลกัษณะเดยีวกนั	ประชาชนล้วนเป็น

บุคลในท้องถิ่น	 มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี	 กิจกรรมต่างๆท่ีจัดข้ึนในหมู่บ้าน

ประชาชนไม่ว่าอายุเท่าใดมีส่วนร่วมและรับทราบในลักษณะเดียวกัน	สอดคล้องกับการวิจัยของ	อชิรญาณ์	

จนัทรพมิพ์	(2552,	บทคัดย่อ)	ทีไ่ด้วจัิย	การด�าเนินงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บ้านในเขตอ�าเภอพยคัฆภมูพิสัิย	

จังหวัดมหาสารคาม	ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามอายุ	พบว่า	 ไม่แตกต่างกัน	และ

สอดคล้องกับการวิจัยของ	วิภาภัทร์	ธิโนชัย	(2554,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเกษตรวิสัย	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการเปรียบเทียบ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามอายุ	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

ไม่ว่าระดบัการศกึษาใดกต็าม	มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้าน	ไม่แตกต่าง

กัน	เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดี่ยวกัน	อยู่กันเสมือนพี่น้อง	มีความเข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกัน	รวม

ถงึผู้ใหญ่บ้านและประชาชน	มคีวามใกล้ชดิและคุน้เคยกนัเป็นอย่างด	ีเกอืบทกุกจิกรรมในหมูบ้่านผูใ้หญ่บ้าน

มส่ีวนร่วม	จงึท�าให้ประชาชนไม่ว่ามรีะดับการศึกษาใดกต็ามต่างมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบัิตงิานตามบทบาท

หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงาน

วจิยัของอชริญาณ์	จนัทรพมิพ์	(2552,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้วจิยั	การด�าเนนิงานตามบทบาทของผูใ้หญ่บ้านในเขต

อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�าแนกตามระดับการ

ศึกษา	พบว่าไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.4		ประชาชนทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานตามบทบาท

หน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ไม่ว่าประกอบอาชพีใดกต็าม	มคีวามคดิเหน็	ต่อการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้าน	ไม่แตกต่าง

กัน	 เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดี่ยวกันมานาน	 มีกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้แยกการประกอบอาชีพนอกจากนั้น	 

ยังมีความใกล้ชิดเสมือนเป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน	 ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมท่ีคล้ายกัน	 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน

เป็นแกนน�าในการจัดกิจกรรม	 เมื่อมีเหตุร้ายผู้ใหญ่บ้านคือผู้น�า	 ในการแก้ปัญหา	 และเป็นผู้ที่ประชาชนใน

หมูบ้่านให้ความเคารพ	ไม่ว่าประชาขนมกีารประกอบอาชพีใด	จงึท�าให้ประชาชนไม่ว่ามกีารประกอบอาชพี

ใดต่างมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าท่ีของผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	

จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สมชาต	ิสมรกัษ์	(2557,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้วจิยัความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลสงยาง	 อ�าเภอ

มหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร	ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาท

หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลสงยาง	อ�าเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร	จ�าแนกตามการประกอบอาชีพ	

พบว่าไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  	 8.1.1	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า

ด้านอื่น	ดังนั้น	ผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดและที่เกี่ยวข้องควร

มีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม	ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น	

  8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป		

	 	 8.2.1		ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 แต่ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม	ปรากฏว่า	มค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าด้านอืน่	ๆ 	ดงันัน้	ควรมกีารวจิยัแบบผสม	

(Mixed	Research)	ทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

เกีย่วกบัแนวทางพัฒนาการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าทีข่องผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม	

	 	 8.2.2	 ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่

ของผูใ้หญ่บ้านในเขตต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็ทกุด้าน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	แต่ราย

ข้อปรากฏว่า	 “การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	 ในด้านการเกษตรกรรม	 พาณิชยกรรม	 และ

อุตสาหกรรม”	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัย	ทั้งเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	ทั้งเชิง

ปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	ในด้านการเกษตรกรรม	พาณิชยกรรม	และอุตสาหกรรม
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Yamane.	Taro.	(1967).	Statistics, An Introductory Analysis.	2nd	Ed..	New	York	:	Harper	and	

Row.

10.  ค�าขอบคุณ

		 ขอขอบพระคุณ	ดร.พัชรี	ศิลารัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	

ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

		 ขอขอบพระคณุ	นางศภุการณ์	ภศูร	ีนางอิม่ใจ	ศรษีะภมู	ิและนางเยาวนติย์	อรญัญวาส	ผูเ้ชีย่วชาญ

ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 และขอขอบพระคุณก�านันต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	และขอขอบคุณประชาชน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

		 ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์	ห้องสมุดมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์	 และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ที่ให้ค�าชี้แนะ	

แนะน�าด้วยดีเสมอมา

		 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Residents’ Opinions on the Senior’s Social Roles in Tambon Phabphla  

Administrative Organization’s Authorized Area in 

Chiang Khwan District, Roi Et Province

     สุทธิรัตน์	จันทมาตย์1

	 	 	 	 Suttirat	Jantamath

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ2 

Asst.	Prof.	Dr.Somkiat	Kiatchareon

	 	 	 	 ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้	1)	เพี่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้าน

สงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบ

เทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพต่างกัน	และ	

3)	 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาบทบาท	 ด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างได้แก่ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครวั

เรือนหรือผู้แทนที่มีอายุ	18	ปีขึ้นไปครัวเรือนละ	1	คน	 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอ

เชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	296	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับ	จ�านวน	28	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.91	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	:	F-test)	

วิเคราะห์โดยใช้สถิติโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ	 ในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง	4	ด้าน	 เรียงล�าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่ด้านการ

ศาสนา	 ด้านวัฒนธรรมประเพณี	 ด้านการศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชน	 2)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 

พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และการประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตร้อยเอด็.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีความถี่สูงไปหาต�่าสามล�าดับแรก	

ได้แก่	 ควรเชิญผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษากิจกรรมด้านการศาสนาของชุมชนควรให้โอกาสผู้สูงอายุร่วมงาน

ประเพณีกับคนทุกวัยและควรส่งเสริมผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็น	ในการพัฒนามากกว่าปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : 1. ความคิดเห็นของประชาชน	2.	บทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ

ABSTRACT

	 This	thematic	paper	served	the	following	purposes:	1)	to	study	residents’	opinions	

on	the	senior’s	social	roles	in	Tambon	Phlabphla	Administrative	Organization’s	authorized	

area	of	Roi	Et	province’s	Chiang	Khwan	district,	2)	to	compare	the	former’s	opinions	on	

the	latter’s	social	roles	in	its	area	to	variables	of	genders,	ages,	educational	qualifications	

and	occupations,	and	3)	to	collect	the	former’s	suggestions	for	developing	the	latter’s	

social	roles	in	its	area.	Samples	are	eighteen-year	up	residents	acting	as	a	household	head	

or	representative	in	its	area	at	the	ratio:	one	household	per	one	person,	numbering	295	

individuals.	 The	 research	 instrument	 was	 the	 Linkert-type	 questionnaire	 form	 with	 

twenty-eight	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	for	the	entire	volume	at	

.91.	Statistics	used	for	the	research	included	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	

and	F-test	(One-way	ANOVA)	,	processing	data	by	making	use	of	the	computer	software	

package.

	 Results	of	the	research	have	revealed	the	following	findings:	1)	Residents’	opinions	

on	the	senior’s	social	roles	 in	 its	area	have	been	rated	at	the	high	scale	in	the	overall	

aspect,	as	each	of	four	aspects	has	taken	into	account.	All	aspects	placed	in	descending	

order	 are:	 i)	 religious	 activities,	 ii)	 cultural	 and	 traditional	 activities,	 education,	 and	 

community	developments.	2)	The	hypothesis	testing	results	have	confirmed	that	residents’	

differing	 genders,	 ages,	 educational	 qualifications	 and	 occupations	 show	 no	 significant	 

differences	in	their	opinions	on	the	senior’s	social	roles	in	the	overall	aspect.	3)	Residents’	

suggestions	for	developing	the	senior’s	social	roles	in	its	area	are	that	i)	the	senior	should	

be	invited	to	act	as	a	religious	adviser	 in	their	communities,	 ii)	opportunities	should	be	

open	to	them	to	take	part	in	traditional	fairs	with	everyone,	iii)	they	should	be	promoted	

to	express	 their	opinions	 in	 the	domain	of	developments	more	 than	 it	 really	 is	at	 the	 

present	time.

Keywords :		1.	Residents’	Opinions	2.	The	Senior’s	Social	Roles
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

		 ผู้สูงอายุ	 คือ	 ผู้ที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 เป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีความส�าคัญคือในการพัฒนา

ประเทศ	 กลุ่มผู้สูงอายุมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น	 อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการแพทย ์

ผลคือประชาชนมีอายุยืนยาว	 องค์การสหประชาชาติในฐานะที่เป็นองค์การความร่วมมือระดับนานาชาติ	 

ได้เล็งเห็นความส�าคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ	จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วย	ผู้สูงอายุ	ครั้งแรก

เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2525	และได้มีการก�าหนดแผนปฏิบัติการระยะยาวระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	ต่อมา

ในปี	พ.ศ.	2535	ในการประชุมสามัญครั้งที่	45	ขององค์การสหประชาชาติ	ได้ลงมติให้วันที่	1	ตุลาคมของ

ทกุ	ๆ 	ปีเป็นวนัผูส้งูอายสุากล	(International	Day	for	the	Elderly)	การท่ีผูส้งูอายเุพิม่จ�านวนและสดัส่วน

มากขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 ด้านแรงงาน	 รายได้	 ที่อยู่อาศัย	 สุขภาพอนามัย	

สวสัดกิาร	ในหลายประเทศส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุบีทบาทในการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนในหลาย	ๆ 	ด้าน	(กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2550,	หน้า	5)	

	 ผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	มจี�านวน	810	คน 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา,	 2558,	 หน้า	 10)	 และเนื่องจากผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้	 

ความสามารถ	มีประสบการณ์	ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนต�าบล	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	

ให้มีบทบาทใน	กิจกรรมด้านต่าง	ๆ	 เช่น	 การศึกษา	การศาสนา	และประเพณีวัฒนธรรม	และการพัฒนา

ชุมชน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทส�าคัญด้านสังคม	 แต่บทบาทดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาวิจัยว่าอยู่ในระดับใด	 

มีข้อเสนอแนะอย่างไร	 ผู้ที่น่าจะให้ค�าตอบได้ดีคือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานส่วนต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	

จงัหวดัร้อยเอด็	มหีน้าทีป่ระสานงานและส่งเสรมิกจิกรรม	และการปฏบิตังิานด้านสงัคมของผูส้งูอาย	ุได้เลง็

เห็นคุณค่าและความส�าคัญของผู้สูงอายุ	 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ	 คือ	

ด้านการพัฒนาชุมชน	ด้านการศึกษา	ด้านการศาสนา	และ	ด้านประเพณีวัฒนธรรม	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับ

จากการศึกษาเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาในการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรม

ด้านสังคม	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 2.1	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

		 2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ของประชาชนท่ีมีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และการ

ประกอบอาชีพ	ต่างกัน		

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะต่อการพฒันาบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอาย	ุในเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย 

	 3.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

		 3.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

		 3.4		ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของ 

ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ได้ทราบระดับบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 4.2		ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายุ

ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการ

ศึกษา	และการประกอบอาชีพ

	 4.3		ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพฒันาบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 4.4	 ผลการวิจัยสามารถน�าเสนอเพื่อพัฒนาบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนที่มีอายุ	18	ปีขึ้นไปครัว

เรือนละ	1	คน	ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	1,138	

คน	(องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา,	2558,	หน้า	12)

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนที่มีอายุ	 18	ปีขึ้นไป

ครวัเรอืนละ	1	คน	ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	296	

คน	ได้จากการค�านวณขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรการค�านวณของ	ทาโร	ยามาเนเทคนคิวิธกีารสุม่ตวัอย่าง	

ใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 โดยก�าหนดให้ประชากรจากทุก

หมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 แล้วน�ามาก�าหนดสัดส่วน	 และสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย	 (Simple	 Random	

Sampling)	เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่า	ๆ	กัน	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	

19)	โดยมีบัญชีรายชื่อของประชากร	คือ	บ้านเลขที่และท�าการจับสลากจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ	

	 5.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 ตอนที	่1	ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	โดยจ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	

และการประกอบอาชีพ

	 	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

จ�านวน	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านการพัฒนาชุมชน	2)	ด้านการศึกษา	3)	ด้านการศาสนา	และ	4)	ด้านวัฒนธรรม

ประเพณี	

	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะในการพฒันาบทบาทด้านสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.3	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยน�าแบบสอบถามที่ได้จ�าท�าขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวน

สามท่าน	 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	of	 Item	 ;	Objective	

Congruence)	ด้านเนื้อหา	(Content	and	Construct	Validity)	และ	ส�านวนภาษา	(Wording)	และด้าน

การวัดผลประเมินผล	 (Evaluation)	 (กัลยา	 วานิชย์บัญชา,	 2548,	หน้า	 36)	 และน�าแบบสอบถามที่มีค่า

ความสอดคล้องตั้งแต่	.67	ขึ้นไป	ไปทดลองใช้	(Try-out)กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	

แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Power	of	Discrimination)	โดยวิธีหาค่า	

t	–	test	และค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	โดยใช้สตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	

Coefficient)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	94)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.91	

 

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 

เพศชาย	จ�านวน	179	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.47	และเป็นเพศหญิงจ�านวน	117	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.5	

มีอายุ	36-50	ปี	จ�านวน	132	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.59	รองลงมามีอายุ	51	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	104	คน	คิด

เป็นร้อยละ	35.14	และอายุ	18-50	ปี	จ�านวน	60	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.27	มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	

จ�านวน	116	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.19	รองลงมาคือ	ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	จ�านวน	111	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	37.50	และระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป	จ�านวน	69	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.31	และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม/รับจ้าง	จ�านวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.32	รองลงมาคือ	ประกอบธรกิจส่วนตัว	จ�านวน	

87	 คน	 จ�านวน	 87	 คนคิดเป็นร้อยละ	 29.40	 และรับราชการ/พนักงานของรัฐ	 จ�านวน	 63	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	21.28

	 6.2		ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พิจารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เรียงล�าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านการ

ศาสนา	ด้านวัฒนธรรมประเพณี	ด้านการศึกษา	และด้านการพัฒนาชุมชน	

	 6.3		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	

และการประกอบอาชีพ	ดังนี้	
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	 	 สมมติฐานที่	 1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท	 

ด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานที่	 2	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท	 

ด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานที่	 3	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น	 

ต่อบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	

โดยรวมไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานที	่4	ผลการวจัิย	พบว่า	ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนัมคีวามคดิเหน็	ต่อบทบาท

ด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 6.4		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยสรุป	 ประชาชนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา

บทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

ทีมี่ความถีสู่งไปหาต�า่สามล�าดับแรก	ได้แก่	ควรเชญิผูส้งูอายเุป็นทีป่รกึษากจิกรรมด้านการศาสนาของชุมชน	

ควรให้โอกาสผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีกับคนทุกวัย	 และควรส่งเสริมผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนามากกว่าปัจจุบัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการสรุปผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

		 7.1	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวัญ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า	ประชาชนเห็นด้วยกบับทบาทด้านสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะด้วยความที่มีอายุเกิน	60	ปีแล้ว	ศักยภาพทางด้านร่างกาย	

เวลาและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสงัคมทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุคอื	ด้านการศาสนา	และด้านวฒันธรรม

ประเพณี	ส่วนด้านการศึกษา	และด้านการพัฒนาชุมชน	มีศักยภาพ	 เวลาและโอกาสรองลงมา	จึงเข้าร่วม

กจิกรรมได้น้อยกว่าสองด้านแรก	แต่กย็งัอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	ภาพรวมในพืน้ทีต่�าบลพลบัพลา	ประชาชน

จึงเห็นว่าผุ้สูงอายุมีบทบาทด้านสังคมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ศิริลักษณ	์

จันทร์น้อย	(2554,	หน้า	78)	ที่ได้ศึกษาบทบาทในกิจกรรมในชุมชนของผู้สูงอายุในอ�าเภอบัวใหญ่	จังหวัด

นครราชสมีา	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ใจแก้ว	วสิายอน	ท่ีศกึษาบทบาท

ของผู้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	 ผลการวิจัยพบว่า	 บทบาทของผู้สูงอายุด้านสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	
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อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านอภปิราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านการพัฒนาชุมชน	พบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของ

ผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก	

ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ประชาชนเหน็ว่าบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	เกีย่วกบัการพฒันาชมุชน	มคีวามชดัเจน	เด่นชดั	เป็น

เชิงประจักษ์	 เช่น	 การชักชวนเพื่อนบ้านและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา	 การเข้าร่วมกิจกรรม

การอาชีพการจักสานและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การประสานงานขอความร่วมมือกับบุคคลและหน่วย

งานต่าง	ๆ 	เพ่ือพฒันาชมุชน	และการเป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่ชมุชนในกจิกรรมการพฒันาชมุชน	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ชญานี	ไมเออร์	(2552,	หน้า	78)	ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดปทุมธานีพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่	 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางศาสนามากที่สุด	รองลงมาคือ	กิจกรรมทางด้นการพัฒนาชุมชนการเมือง	กิจกรรมอาสาสมัคร

เพ่ือชมุชนและกจิกรรมทางการศึกษาและศิลปวฒันธรรม	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ใจแก้ว	วสิายอน	(2554,	

หน้า	 89)	 ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุด้านสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	 อ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้สูงอายุด้านสังคมในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเวยีงชยั	อ�าเภอพยคัฆภมูพิิสัย	จงัหวัดมหาสารคาม	ด้านการพฒันาชมุชน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

	 	 7.1.2	 ด้านการศึกษา	พบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอบทบาทด้านสังคมของผูส้งูอายุ

ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก	ผลการ

วิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนเห็นว่าผู้สูงอายุ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมการศึกษา	และ

ชักชวนเพื่อนบ้านและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการส่งเสริมการศึกษาด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนใน

กิจกรรมการการศึกษาการเข้าร่วมประชุมการวางแผนในการพัฒนาการศึกษารวมถึงการประสานงานขอ

ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ใจแก้ว	วิสา

ยอน	(2554,	หน้า	89)	ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เวียงชัย	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	พบว่า	 บทบาทของผู้สูงอายุด้านสังคมในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเวยีงชยั	อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ด้านการศกึษา	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

	 	 7.1.3		ด้านการศาสนา	พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูง

อายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนเห็นว่าผู้สูงอายุการเข้าร่วมกิจกรรมในการศาสนา	 และ

ชักชวนเพื่อนบ้านและบุคคลทั่วไปท�านุบ�ารุงพระศาสนา	รวมถึงให้ความรู้แก่ชุมชนในกิจกรรม	ด้านศาสนา

การเข้าร่วมประชุมการวางแผนในการท�านุบ�ารุงพระศาสนาการประสานงานขอความร่วมมือกับบุคคลและ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	เพื่อพัฒนาถาวรวัตถุในพระศาสนา	สอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี	ไมเออร์	(2552,	หน้า	

78)	ทีไ่ด้ศกึษาการมส่ีวนร่วมกจิกรรมทางสงัคมของผูส้งูอายใุนจังหวดัปทุมธานพีบว่าผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มส่ีวน

ร่วมกจิกรรมทางสงัคมอยูใ่นระดบัมาก	โดยมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางศาสนามากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	กจิกรรม

ทางด้นการพัฒนาชุมชนการเมือง	 กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชนและกิจกรรมทางการศึกษาและศิลป
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วัฒนธรรม	 และสอดคล้องกับ	 อเนก	 เหล่าสวนจิก	 (2553,	 หน้า	 90)	 ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในเขต

อ�าเภอพลับพลาชัย	จงัหวัดบรุรีมัย์	ทีม่ต่ีอการพฒันาชุมชน	การศึกษา	ศาสนาและวฒันธรรม	พบว่าผูส้งูอายุ

ในเขตอ�าเภอพลบัพลาชยั	มบีทบาทในการพฒันาชมุชน	การศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรมประเพณ	ีโดยรวม

และเป็นรายด้าน	ทั้ง	4	ด้านอยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.4		ด้านวัฒนธรรมประเพณี	 พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสังคม

ของผู้สงูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม	อยูใ่นระดบั

มาก	ผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ประชาชนเหน็ว่าผู้สงูอายกุารเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณ	ี

และชกัชวนเพือ่นบ้านและบคุคลทัว่ไปร่วมด้วย	รวมถงึให้ความรูแ้ก่ชมุชนในกจิกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี	

การเข้าร่วมประชุม	 ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน	 การประสานงานขอความร่วมมือกับบุคคล

และหน่วยงานต่าง	ๆ 	และช่วยอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่เพือ่เป็นมรดกตกทอดไปถงึรุน่หลงัต่อ

ไป	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ใจแก้ว	วิสายอน	(2554,	หน้า	89)	ที่ได้ศึกษา	บทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลเวยีงชยั	อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ผลการวจิยัพบว่า	บทบาท

ด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	

ด้านวัฒนธรรมประเพณี	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องงานวิจัยของ	อเนก	 เหล่าสวนจิก	 (2553,	

หน้า	 90)	 ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน	

การศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	พบว่า	 ผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย	 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน	

การศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้านอยู่ในระดับมาก

	 7.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชน	น�ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 7.2.1	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 เพศมีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	 แต่ประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงมีความคิดเห็น	

ต่อบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอาย	ุไม่แตกต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดีย่วกนั	รบัทราบบทบาทของผูส้งูอายุ

ด้านสงัคมในลกัษณะเดียวกนั	รวมถงึผูส้งูอายลุ้วนเป็นบคุลในท้องถิน่	มคีวามใกล้ชดิและคุน้เคยกบัประชาชน

เป็นอย่างดี	 กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในชุมชนประชาชนไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนมีส่วนร่วมและรับทราบใน

ลักษณะเดียวกัน	 จึงไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน	 แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ	 สอดคล้องกับ

การวจิยัของ	ใจแก้ว	วสิายอน	(2554,	หน้า	89)	ทีศึ่กษาบทบาทของผูส้งูอายใุนกจิกรรมด้านสงัคมขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของ

ผู ้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงชัย	 อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	ที่มีเพศแตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุ	 มีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	 แต่ประชาชนในเขตองค์การ
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บรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จังหวดัร้อยเอด็ไม่ว่าอายเุท่าใดกต็าม	มคีวามคดิเหน็	ต่อบทบาท

ด้านสงัคมของผูส้งูอาย	ุไม่แตกต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดยีวกนั	รบัทราบบทบาทของผูส้งูอายดุ้านสงัคม

ในลกัษณะเดยีวกนั	รวมถงึผูส้งูอายลุ้วนเป็นบคุลในท้องถิน่	มคีวามใกล้ชดิและคุน้เคยกบัประชาชนเป็นอย่าง

ด	ีกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้ในชมุชนประชาชนไม่ว่าอายเุท่าใดล้วนมส่ีวนร่วมและรบัทราบในลกัษณะเดยีวกนั	

จึงไม่ขึ้นอยู่ว่ามีอายุเท่าใด	แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อเนก	

เหล่าสวนจิก	 (2553,	 หน้า	 90)	 ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 

ทีม่ต่ีอการพฒันาชมุชน	การศึกษา	ศาสนาและวฒันธรรม	พบว่า	ผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอพลบัพลาชัย	มบีทบาท

ในการพัฒนาชุมชน	การศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	 โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง	 4	ด้านอยู่ใน

ระดับมากและผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรมด้านสังคมท่ีมีอายุแตกต่างกัน	 พบว่า	 

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3		ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายุ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	 แต่ประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่ว่าระดับการศึกษาใดก็ตาม	มี

ความคดิเหน็ต่อบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอาย	ุไม่แตกต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถ่ินเดีย่วกัน	รบัทราบบทบาท

ของผูส้งูอายดุ้านสงัคมในลกัษณะเดียวกนั	รวมถงึผูส้งูอายลุ้วนเป็นบุคลในท้องถ่ิน	มคีวามใกล้ชดิและคุน้เคย

กับประชาชนเป็นอย่างดี	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นในชุมชนประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใดล้วนมีส่วนร่วม

และรับทราบในลักษณะเดียวกัน	 จึงไม่ขึ้นอยู่ว่ามีการศึกษาระดับใด	 แต่ข้ึนอยู่กับบทบาทด้านสังคมของ 

ผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	เอนก	เหล่าสวนจิก	(2553,	หน้า	90)	ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุ

ในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน	การศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	พบว่า	

ผลการเปรยีบเทียบบทบาทของผูส้งูอายใุนกจิกรรมด้านสงัคมทีม่เีพศ	อาย	ุและหมูบ้่านทีอ่ยูอ่าศัยแตกต่างกนั	 

พบว่า	โดยรวม	และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.4	 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูง

อายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จงัหวดัร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกนั	ซ่ึงไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การประกอบอาชีพมีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	แต่ประชาชน

ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็ไม่ว่าการประกอบอาชีพใดกต็าม	

มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านสงัคมของผู้สงูอาย	ุไม่แตกต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดีย่วกนั	รบัทราบบทบาท

ของผูส้งูอายดุ้านสงัคมในลกัษณะเดียวกนั	รวมถงึผูส้งูอายลุ้วนเป็นบุคลในท้องถ่ิน	มคีวามใกล้ชดิและคุน้เคย

กับประชาชนเป็นอย่างดี	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นในชุมชนประชาชนไม่ว่าประกอบอาชีพใดล้วนมีส่วนร่วม

และรับทราบในลักษณะเดียวกัน	จึงไม่ขึ้นอยู่ว่ามีการประกอบอาชีพใด	แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทด้านสังคมของ

ผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับการวิจัยของ	 เอนก	เหล่าสวนจิก	 (2553,	หน้า	90)ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุใน

เขตอ�าเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน	การศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	พบว่า	ผล

การเปรียบเทียบบทบาทของผู้สูงอายุใน	กิจกรรมด้านสังคมที่มีเพศ	อายุและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน	

พบว่า	โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 8.1.1	 ด้านการศาสนา	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และมีนโย

บายการพัฒนาส่งเสรมิบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีง

ขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการศาสนาให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น	

		 	 8.1.2		ด้านวัฒนธรรมประเพณี	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และ

มนีโยบายการพฒันาส่งเสริมบทบาทด้านสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดด้านวัฒนธรรมประเพณีให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น	

		 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการวิจัย	ทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualita-

tive	 Research)	 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาบทบาทด้านสังคม	 ด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 8.2.2		ควรมีการวิจัยแนวทางส่งเสริมกิจกรรมของสูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น	

9.  เอกสารอ้างอิง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.	 (2547).	คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน.	

กัลยา	 วานิชย์บัญชา.	 (2548).	สถิติส�าหรับงานวิจัย.	 กรุงเทพฯ	 :	ภาควิชาสถิติ	 คณะพาณิชยศาสตร์และ

บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ใจแก้ว	วสิายอน.	(2554	). บทบาทของผู้สูงอายดุ้านสงัคมในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลเวยีงชยั อ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.	 สารนิพนธ์	 รป.ม..	 มหาสารคาม	 :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม.

ชญานี	ไมเออร์.	(2552).	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี. 

วิทยานิพนธ์.	รปม..	ปทุมธานี	:	มหาวิทยาลัยปทุมธานี.	

บุญชม	ศรีสะอาด.	(2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ	:	สุวีริยสาส์น.	

ศิริลักษณ์	จันทร์น้อย.	(2554).	ศึกษาบทบาทในกิจกรรมในชุมชนของผู้สูงอายุในอ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา. สารนิพนธ์	ศศ.ม..	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา.	(2558). แผนพฒันา 3 ปี. ร้อยเอด็	:	องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา.

อเนก	เหล่าสวนจิก.	(2553).	บทบาทของผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์.	วิทยานิพนธ์	

รป.ม..	ปทุมธานี	:	มหาวิทยาลัยปทุมธานี.



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 139

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

10.  ค�าขอบคุณ 

		 ขอขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ที่ได้กรุณา

ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ

สมบูรณ์	 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน	 ทีได้กรุณาแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขให้

สารนิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 ขอขอบคุณ	นางจีระภรณ์	ปราบมนตรี	นายวิจิตร	ทวีนันท์	และ	ดร.สุรินทร์	น�านาผล	ผู้เชี่ยวชาญ

ในการตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยั	ขอขอบพระคณุนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีง

ขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณ

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

	 ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์	ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์	 และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ที่ให้ค�าชี้แนะ	

แนะน�าด้วยดีเสมอมา

	 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Community Members’ Participation in Drawing up Tambon Plubpla  

Administrative Organization’s Development Plan in Chiang Khwan District, 

Roi Et Province
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บทคัดย่อ

	 สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบการมี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

ของประชาคมที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อรวบรวมข้อเสนอ

แนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	121	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีเทียบตารางของ	

เครจซีและมอร์แกน	(R.V.	Krejcie	and	D.W.	Morgan)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.92	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	

Way	ANOVA : F-test)	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	

	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผน	ด้านการน�าแผนไป

สูก่ารปฏบิตั	ิและด้านการติดตามและประเมินผล	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิาน	พบว่า	ประชาคมทีม่เีพศ	อายุ	

ระดับการศึกษา	 และประกอบอาชีพต่างกัน	 มีส่วนร่วม	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ข้อเสนอแนะของประชาคม

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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ในการพัฒนาการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชียงขวญั	

จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความถี่จากสูงไปหาต�่าสามล�าดับแรก	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลควรมีการอบรม

ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนให้กับประชาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ควรให้ประชาคมมส่ีวนรบัทราบการน�า

แผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเร่ิมต้นใช้แผน	 และข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมี

ส่วนร่วม

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วม	2.	แผนพัฒนา	

ABSTRACT

	 This	 thematic	 paper	was	 of	 the	 purposes	 :	 1)	 to	 study	 community	members’	 

participation	in	drawing	up	Tambon	Phlabphla	Administrative	Organization’s	development	

plans	 in	 Chiang	 Khwan	 district	 of	 Roi	 Et	 province,	 2)	 to	 compare	 their	 participation	 in	 

drawing	up	its	development	plans	to	variables	of	their	differing	genders,	ages	educational	

qualifications	 and	 occupation,	 and	 3)	 to	 collect	 their	 suggestions	 for	 developing	 their	

participation	 in	drawing	up	 its	development	plans.	The	 sampling	 group	comprised	121	

community	members	in	in	its	authorized	area,	setting	the	sample	through	R.V.	Krejcie’s	

and	D.W.	Morgan’s	table.	The	research	instrument	was	the	Linkert	–	type	questionnaire	

form,	numbering	30	questions.	Each	of	which	possessed	the	reliability	at	.92.	Statistics	used	

for	conducting	the	research	encompassed	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	

t	–	test	and	F-	test	 (One-way	ANOVA),	processing	data	by	making	use	of	the	computer	

software	package.

	 Results	the	research	have	revealed	the	following	findings	:	1)	Community	members’	

participation	in	drawing	up	its	development	plans	have	been	rated	at	the	high	scale	in	the	

overall	aspect	as	the	same	as	each	of	three	aspect	taken	into	consideration.	All	aspects	

placed	in	descending	order	of	means	were:	i)	planning,	ii)	taking	plans	into	action,	and	iii)	

supervising	and	assessing	results.	2)	The	hypothesis	testing	results	have	confirmed	that	

their	 genders,	 ages,	 educational	 qualification	 and	occupation	bear	 no	 significant	differ-

ences	 in	 their	 participation	 in	 drawing	 up	 them.	 Their	 suggestions	 for	 developing	 their	

participation	in	drawing	up	them	in	descending	order	of	frequencies	that	authorities	should:	

i)	hold	training	courses	on	knowledge	of	planning	processer	for	community	members,	ii)	

have	kept	them	informed	of	taking	the	plans	into	action	on	the	regular	basis	since	the	

onset	of	a	plan.

Keywords :  1.	Participation	2.	Development	Plan
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1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล	ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 และแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบล	3	ปี	รัฐได้ก�าหนดให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชน	ผู้น�าชุมชน	ก�านัน	

ผูใ้หญ่บ้าน	สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและผูน้�าทีไ่ม่เป็นทางการ	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผูน้�าทางศาสนา	

ผู้น�ากลุ่มองค์กรในหมู่บ้านมาประชุมร่วมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในรูปของประชาคม	 เพื่อค้นหาปัญหา

ที่แท้จริงของประชาชนท�าให้ประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น	 ดังนั้น	 หากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีการจัดประชาคม	 และท�าแผนพัฒนาท่ีดี	 จะท�าให้การบริการประชาชนและการบริหาร

งานดีตามไปด้วย	 ท�าให้การบริหารงานเป็นไปด้วย	 ความเรียบร้อย	 สร้างความผาสุกและอยู่ดีกินดีให้แก่

ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพเพราะการวางแผนพฒันาเป็นกระบวนการเริม่แรกของการบรหิารจดัการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดในการกระจายอ�านาจ	 ทางการจึงมุ่งเน้นให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในรูปของประชาคม	 ซึ่งน่าจะเป็นวิถีทางที่ถูกต้องที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้

ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน	 และเข้าใจถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้อย่างถูกต้อง	

ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดไปใช้พัฒนาท้องถ่ิน

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง	 (สุวรรณ	พิณตานนท์,	 2546,	หน้า	

12)	

	 การจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ใน

ปัจจุบนัด�าเนินงานโดยการให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในรปูประชาคม	หรอือาจเรยีกว่าประชาคมหมูบ้่าน	

โดยคาดหวังว่า	 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ปรากฏออกมาน่าจะครอบคลุมความต้องการของ

ประชาชน	 และสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่เมื่อคณะผู้บริหารน�า

โครงการทีบ่รรจใุนแผนพฒันามาด�าเนนิงานยงัมกีารร้องเรยีนว่าไม่ตรงกบัความต้องการของประชาชน	โดย

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้าง	 และแสดงความคิดเห็นผ่าน

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านบ้าง	(องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา,	2558,	หน้า	11)

	 จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดท�าแผนพัฒนาดังกล่าว	จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียง

ขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 2.1		เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	

อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคมที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และ	 การประกอบอาชีพ	 

ต่างกัน	
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	 2.3	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ประชาคมที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		ประชาคมที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3	ประชาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.4		ประชาคมทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกัน	มส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ได้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.2		ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคมที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และการ

ประกอบอาชีพ	ต่างกัน	

	 4.3		ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาคมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.4	 สามารถน�าผลที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยก�าหนดวิธีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	

	 5.	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 	 5.1.1		ประชากร	 ได้แก่	 ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียง 

ขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จาก	11	หมู่บ้าน	จ�านวนหมู่บ้านละ	15	คน	รวม	165	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียง

ขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จาก	11	หมู่บ้าน	จ�านวนหมู่บ้านละ	11	คน	รวม	121	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดย

วิธี	 เทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน	 (R.V.	 Krejcie	 and	D.W.	Morgan	อ้างถึงใน	นิภา	 เมธธาวีชัย,	

2543,	 หน้า	 59)	 กรณีน้ีจ�านวนกลุ่มประชากรไม่ตรงกับจ�านวนกลุ่มประชากรในตารางของเครจซ่ีและ 
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มอร์แกน	ผู้วิจัยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 จากตารางเครจซี	และมอร์แกน	ประชากร	160	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	113	คน	และประชากร	

170	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	118	คน	ดังนั้นประชากรเพิ่มขึ้น	10	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น	5	คน	

ประชากรในการวิจัย	คือ	165	คน	เพิ่มจากฐาน	160	คน	เป็น	5	คน	เทียบบัญญัติไตรยางศ์	ดังนี้

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	10	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	4	คน

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	5	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	5x5/10	คน		 =	2.5	คน

	 	 	 น�าไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้	 	 	 =	113	+	3	=116	คน

	 	 	 	 ได้กลุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน	ละ		 	 	 =	116/	11	=	10.5	คน

		 	 เพื่อให้ได้จ�านวนเต็มแต่ละหมู่บ้าน	 จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นหมู่บ้านละ	 11	 คน	 เนื่องจาก

ประชากรมีเท่ากัน	จึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน	=	11X	11	=	121	คน

	 	 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยด�าเนินการสุ่มตัวอย่าง	ดังนี้	1)	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	โดยก�าหนดให้ประชากรจากทุกหมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่าง	แล้วน�า

มาก�าหนดสดัส่วนตามขัน้ตอนดงันี	้(1)	แบ่งประชากรเป็นชัน้ภมูโิดยใช้หมูบ้่านเป็นตวัแบ่งชัน้ภมู	ิ(2)	ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน	 2)	 สุ่มแบบอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	

เป็นการสุม่ตวัอย่างทีป่ระชากรมสีทิธไิด้รบัเลอืกเท่า	ๆ 	กนั	(ประกายรตัน์	สวุรรณ,	2548)	โดยมบีญัชรีายชือ่

ของตวั	ประชาคมและท�าการจับสลาก	จนได้กลุม่ตัวอย่างครบตามต้องการ	ซึง่มลี�าดบัขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง	

ดังนี้	(1)	เขียนชื่อประชาคมแต่ละหมู่บ้านลงในแผ่นกระดาษโดยใช้	1	ชื่อ	ต่อ	1	แผ่น	แล้วม้วนสลากน�าลง

กล่อง	(2)	จับขึ้นมาทีละแผ่น	และจดบันทึกไว้ว่าเป็นประชาคมคนใด	(3)	ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่อง

เดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้โอกาสประชาคมถูกเลือกเท่ากัน	และ	(4)	กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็ม้วน

สลากน�าใส่ลงไปในกล่องเดมิแล้วจบัขึน้มาใหม่อกีครัง้	ด�าเนนิการเช่นนีเ้รือ่ยไปจนได้กลุม่ตวัอย่างครบ	121	คน

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวนสามด้าน	 คือ	 1)	 ด้านการวางแผน	 

2)	ด้านการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	และ	3)	ด้านการติดตามและประเมินผล

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.5		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 ตอนที่	2	การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แบบสอบถามลักษณะปลายปิด	(Closed-ended	Question-

naire)

	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะของประชาคมในการพฒันาการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นค�าถามลกัษณะปลายเปิด	(Open-

ended	Question)	

	 5.6		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติเชิง



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 145
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อนุมาน	คอื	การทดสอบสมมตฐิาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One–way	ANOVA)	

หรือ	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 6.1		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัจ�านวนของของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม

จ�านวน	121	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน	76	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.81	อายุเกิน	51	ปี	จ�านวน	62	

คน	คดิเป็นร้อยละ	51.24	มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา	จ�านวน	59	คน	คดิเป็นร้อยละร้อยละ	44.63	และ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	จ�านวน	62	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.24

	 6.2	ผลการวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จังหวดัร้อยเอด็	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากท้ังสามด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการ

วางแผนด้านการน�าแผนไปสูก่ารปฏบิตั	ิและด้านการตดิตามและประเมนิผล	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านสรปุ

ผลได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านการวางแผน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่ข้อที่	

4	ที่	ว่า	“การประชุมการวางแผนจัดท�าแผนพัฒนา”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	ข้อที่	9	ที่ว่า	“การ

วางแผนประกาศใช้แผนพัฒนา”

		 	 2)		 ด้านการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด	ได้แก่	ข้อที่	3	ที่	ว่า	“การประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนา”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	ได้แก่	ข้อที่	7	ที่ว่า	“การปฏิบัติตามแผนพัฒนาทุกแผน”

	 	 3)		 ด้านการติดตามและประเมินผล	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุ	ได้แก่	ข้อที	่1	ที	่ว่า	“การคดัเลอืกคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล”	ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	

ได้แก่	ข้อที่	5	ที่ว่า	“การติดตามการจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนา”

  6.2		ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลาอ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคม	พบว่า	ประชาคมที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบ

อาชีพต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	 ของการวิจัยที่ตั้งไว้	 (Null	

Hypothesis)

	 6.3		ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะทีม่ต่ีอการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผน

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่าประชาคมเสนอแนะ

เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลาอ�าเภอเชียงขวญั	

จงัหวัดร้อยเอด็	ล�าดับตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั	ได้แก่	องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรมกีารอบรม
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ความรู้เก่ียวกับการวางแผนให้กับประชาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลควรให้ประชาคมมส่ีวนรบัทราบการน�า

แผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แผนและองค์การบริหารส่วนต�าบลควรให้ประชาคมมีส่วน

รับทราบการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แผน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวจัิย	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอธิบายผลได้ดังนี้

	 7.1		การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ประชุมการวางแผนจัดท�าแผนพัฒนาการวางแผนก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดท�าแผนพัฒนามีการ

ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดท�าแผนพฒันามกีารท�าความเข้าใจในการน�าแผนพฒันาไปสูก่ารปฏบัิต	ิ

มีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการ

ก�าหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผล	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	เกศณิ	ีพรมตนั	(2554,	หน้า	85)	ทีไ่ด้ท�าการ

วิจัย	 เรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัด

เชียงใหม่	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินในเขตอ�าเภอ

เชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านการวางแผน	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ประชาคม

คือบุคคลที่ได้รับการเลือกจากประชาชนที่มาร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการจัดท�า

แผนพัฒนา	 งานที่ส�าคัญล�าดับต้นในการจัดท�าแผนคือการจัดท�าแผนการประชุมการวางแผนจัดท�าแผน

พฒันาการวเิคราะห์ข้อมลูในการวางแผนการพฒันาการวางแผนระดมความคดิเหน็ในการวางแผนพฒันาการ

ก�าหนดปัญหาในการจัดท�าแผนพัฒนา	 รวมถึงการวางแผนก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดท�าแผน

พัฒนาซึงถือเป็นหน้าที่ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บรรพต	บัวศรี	(2553,	หน้า78)	ที่

ได้ท�าการศกึษาการมส่ีวนร่วมของตัวแทนประชาคมหมูบ้่านในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การ	บรหิารส่วน

ต�าบลนาทม	อ�าเภอนาทม	จังหวัดนครพนม	ผลการศึกษา	พบว่า	ด้านการวางแผน	อยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.2		ด้านการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	มกีารท�าความเข้าใจในการน�าแผนพฒันาไปสูก่ารปฏบิตั	ิมกีารน�า

ข้อมูลจากแผนพฒันามาจดัท�าข้อบงัคบังบประมาณรายจ่าย	มกีารจดัท�าข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายตาม

แผนพฒันาการใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการตามแผนพฒันาและมกีารจัดซือ้จดัจ้างตามแผนพฒันา

และโครงการ	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	บรรพต	บวัศร	ี(2553,	หน้า	78)	ทีไ่ด้ท�าการศกึษาการมส่ีวนร่วม

ของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ	บริหารส่วนต�าบลนาทม	 อ�าเภอนาทม	

จังหวัดนครพนม	ผลการศึกษา	พบว่า	ด้านขั้นการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3		ด้านการติดตามและประเมินผล	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาก�าหนดให้ประชาคมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	มี
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การก�าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล	 มีการก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล	 และมีการ

ติดตามการจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนา	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	บรรพต	บัวศรี	(2553,	หน้า	78)	ที่

ได้ท�าการศกึษาการมส่ีวนร่วมของตัวแทนประชาคมหมูบ้่านในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การ	บรหิารส่วน

ต�าบลนาทม	อ�าเภอนาทม	จงัหวดันครพนม	ผลการศกึษา	พบว่า	ด้านขัน้การตดิตามและประเมนิผลประเมนิ

ผล	อยู่ในระดับมาก

	 7.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาคม	น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.2.1		ประชาคมที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	เพศมผีลต่อการมส่ีวนร่วมก็จริง	แต่ประชาคมในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	

อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาไม่แตก

ต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เดีย่วกนั	รบัทราบบทบาทของประชาคมในลกัษณะเดยีวกนั	ประชาคมเป็นบคุล

ในท้องถิ่น	 มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาไม่ว่าประชาคมที่เป็นชายหรือ

หญิงล้วนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาในลกัษณะเดยีวกนั	จงึไม่ขึน้อยูว่่าเพศไหน	แต่ขึน้อยูก่บับทบาท

ของประชาคม	สอดคล้องกับการวิจัยของ	บรรพต	บัวศรี	(2553,	หน้า78)	ที่ได้ท�าการศึกษาการมีส่วนร่วม

ของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ	บริหารส่วนต�าบลนาทม	 อ�าเภอนาทม	

จงัหวดันครพนม	ผลการเปรยีบเทยีบ	พบว่าตวัแทนประชาคมหมูบ้่านทีม่เีพศต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการจดัท�า

แผนพัฒนาของขององค์การ	บริหารส่วนต�าบลนาทม	อ�าเภอนาทม	จังหวัดนครพนม	ไม่แตกต่างกัน	และไม่

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	กานต์รว	ีพฤกษชาต	ิ(2559,	หน้า	17)	ทีไ่ด้การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั	อ�าเภอเสลภมู	ิจงัหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาคม

ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ประชาคมที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	อายมุผีลต่อการมส่ีวนร่วมกจ็รงิ	แต่ประชาคมในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	

อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่ว่ามอีายชุ่วงใด	มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา	ไม่แตกต่างกนั	เพราะ

อยู่ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน	 รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะเดียวกัน	 ประชาคมเป็นบุคลในท้องถ่ิน	 

มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาไม่ว่าประชาคมที่มีช่วงอายุใด	 ล้วนมีส่วน

ร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาในลกัษณะเดียวกนั	จงึไม่ข้ึนอยูว่่าอายเุท่าใด	แต่ข้ึนอยูก่บับทบาทของประชาคม	

สอดคล้องกับการวิจัยของ	 อนุศิษฎ์	 รัตน์วิชัย	 (2552,	 หน้า	 89)	 ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลธัญญา	อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	 ผลการวิจัยพบ

ว่า	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลธัญญา	อ�าเภอกมลาไสย	

จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่แตกต่างกัน	และ	ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สายรุ้ง	มูลศรีแก้ว	(2552,	หน้า	89)	

ทีไ่ด้ท�าการศกึษามส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี	ศกึษาเฉพาะกรณ	ี:	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลห้วยแอ่ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	ผลการวจิยัพบว่า	ประชาคมทีม่อีายตุ่างกนั	มส่ีวนร่วม
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ของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ประชาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่

ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมก็จริง	 แต่ประชาคมในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่ามีระดับการศึกษาใด	มีส่วนร่วมในการจัด

ท�าแผนพฒันา	ไม่แตกต่างกนั	เพราะอยูใ่นท้องถิน่เด่ียวกนั	รบัทราบบทบาทของประชาคมในลกัษณะเดยีวกนั	

ประชาคมเป็นบุคลในท้องถิ่น	 มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาไม่ว่า

ประชาคมที่มีการศึกษาระดับใด	 ล้วนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน	 จึงไม่ขึ้นอยู่ว่า

ระดับการศกึษา	แต่ขึน้อยูก่บับทบาทของประชาคม	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	สายรุง้	มลูศรแีก้ว	(2552,	

หน้า	 89)	 ที่ได้ท�าการศึกษามีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	 ศึกษาเฉพาะกรณี	 :	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยแอ่ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคามผลการวจิยั	พบว่าประชาคมทีม่อีายตุ่าง

กนั	มส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	

และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	บรรเจิด	สอพิมาย	(2552,	หน้า	80)	ที่ได้ท�าการศึกษา	การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	กรณีศึกษา	 :	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเมือง	อ�าเภอพิมาย	จังหวัด

นครราชสีมา	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	

กรณศีกึษา	:	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเมอืง	อ�าเภอพมิาย	จงัหวดันครราชสมีา	พบว่า	ประชาชนทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกัน	พบว่า	แตกต่างกัน	

	 	 7.2.4		ประชาคมทีม่กีารประกอบอาชพีต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การประกอบอาชีพมผีลต่อการมส่ีวนร่วมกจ็รงิ	แต่ประชาคมในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลพลบัพลา	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่ว่ามกีารประกอบอาชพีใด	มส่ีวนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนา	 ไม่แตกต่างกัน	 เพราะอยู่ในท้องถ่ินเดี่ยวกัน	 รับทราบบทบาทของประชาคมในลักษณะ

เดียวกัน	ประชาคมเป็นบุคลในท้องถิ่น	มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	ในการจัดท�าแผนพัฒนาไม่

ว่าประชาคมที่มีการประกอบอาชีพใด	 ล้วนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาในลักษณะเดียวกัน	 จึงไม่ขึ้น

อยูก่บัว่ามกีารประกอบอาชพีแต่ข้ึนอยูก่บับทบาทของประชาคม	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	อนศุษิฎ์	รตัน์

วิชัย	 (2552,	 หน้า	 89)	 ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล

ต�าบลธัญญา	อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลธัญญา	อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่แตกต่างกัน

8. ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านการวางแผน	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	

ดังนั้น	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	
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อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และก�าหนดนโยบายเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาด้านการวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยมีการอบรมความรู้

ด้านการวางแผนให้กับประชาคมเพื่อให้มีความเข้าใจการวางแผนทั้งทางทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติเพื่อให้การ

วางแผนในการจัดท�าแผนพัฒนาเกิดประสิทธิผลสูงสุด

	 	 8.1.2		ด้านการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ใน

ระดับมาก	ดงันัน้	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และก�าหนดนโยบายเพื่อยกระดับการ

มส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาด้านการน�าแผนไปสูก่ารปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการน�าแผนไปปฏิบัติทุกขั้นตอน	

	 	 8.1.3		ด้านการตดิตามและประเมนิผล	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการ

จดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากดังนั้น	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และก�าหนดนโยบายเพื่อยกระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาด้านการตดิตามและประเมนิผลให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 	 จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	มปีระเดน็ทีผู่ว้จิยั	จะเสนอแนะให้ผูท้ีส่นใจ	จะวจิยั	ต่อยอด	

มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้

	 	 8.2.1		ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ด้านการติดตาม

และประเมินผลปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านการตดิตามและประเมนิผลเพือ่ศกึษาข้อมลูเชงิลกึ	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศใน

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาคมด้านการตดิตามและประเมนิผลในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพลับพลาอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพลับพลา	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ประชาคมให้ข้อเสนอ

แนะที่มีค่าความถี่สูงสุด	คือ	“องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนให้กับ

ประชาคม”	ดงันัน้	ควรมกีารวจิยั	เพือ่ศกึษาแนวทางและกระบวนการ	อบรมความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนให้

กับประชาคมเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก	 และน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาความรู้เก่ียว

กบัการวางแผน	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น
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10.  ค�าขอบคุณ 

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.	ไพรัช	พื้นชมภู	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	

ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

		 ขอขอบคุณ	นางจีระภรณ์	ปราบมนตรี	นายวิจิตร	ทวีนันท์	และดร.	สุรินทร์	น�านาผล	ผู้เชี่ยวชาญ
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ในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	 ขอขอบพระคุณ	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา	 อ�าเภอ

เชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	และขอขอบคุณ

ประชาคมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

	 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

Students’ Opinion on Student Council’s Roles in Reinforcing Democratic 

Cultures in the Holy Infant Jesus Roi-Et School

ทศพล	งามบาง1
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ดร.ไพรัช	พื้นชมภู2

Dr.Phairat	Phuenchomphoo

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์3

Assoc.	Prof.	Udom	Phiriyasing

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาท	 ของสภา

นักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความ

คดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็

ของนักเรียนที่มีเพศ	อายุ	 และระดับชั้นต่างกัน	 และ	 3)	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	

นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	260	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือ	แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	42	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ	 .91	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 t-test	 (Independent	 

Samples)	และ	F-test	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์	ผลการวิจัยพบว่า	1)	นักเรียน

มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมาร

ร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	ทั้งสามด้าน	 เรียงจาก

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่	 ด้านปัญญาธรรมด้านสามัคคีธรรม	 และด้านคารวธรรม	 ตามล�าดับ	 

2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	นักเรียนที่มี	เพศ	อายุ	และระดับชั้นที่ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตก

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม
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ต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	และ	3)	ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�าดับจาก

ความถี่สูงหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ความเคารพรุ่นพี่ควรพูดจาให้สุภาพไพเราะและไม่ถือตนเป็น

ใหญ่	และควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน	และต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ค�าส�าคญั :	1.	ความคิดเหน็	2.	บทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย	3.	โรงเรยีน

พระกุมารร้อยเอ็ด

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	this	thematic	paper	were	as	follows:-	1)	to	study	the	students’	

opinions	on	the	student	council’s	roles	in	reinforcing	democratic	cultures	in	The	Holy	Infant	

Jesus	Roi-Et	School,	2)	to	compare	the	students’	opinions	on	the	student	council’s	roles	

in	reinforcing	democratic	cultures	 in	the	Holy	 Infant	Jesus	Roi-Et	School	to	variables	of	

genders	ages	and	levels,	and	3)	to	gather	their	suggestions	and	development	guidance	of	

the	 student	 council’s	 roles	 in	 reinforcing	 democratic	 cultures	 in	 the	Holy	 Infant	 Jesus	 

Roi-Et.	The	sample	was	260	secondary	students	in	the	Holy	Infant	Jesus	Roi-Et	School	for	

the	academic	year	2015	which	was	obtained	by	using	Multi-stage	Random	Sampling.	The	

tool	used	for	the	research	was	five	rating	scale	questionnaires	with	42	questions.	The	entire	

questionnaire	 met	 the	 reliability	 at	 .91.	 The	 statistics	 used	 for	 the	 research	 were	 

percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test.	 The	 data	were	 classified	 and	 

analyzed	by	the	computer	software	package.	The	findings	are	as	follows:-1)	The	Students’	

Opinions	on	the	Student	Council’s	Roles	in	Reinforcing	Democratic	Cultures	in	The	Holy	

Infant	Jesus	Roi-Et	School	has	rated	at	high	level	in	the	overall	aspect.	The	result	from	the	

evaluation	of	the	sample	students	in	the	overall	aspects	was	summed	up	to	a	total	of	4.27	

and	 the	Standard	Deviation	was	 valued	at	 0.66	2)	 The	hypothesis	 testing	 results	have	 

confirmed	that	variables	of	their	genders,	ages	and	levels	have	comprehensively	shown	

no	significant	differences	statistically	.05	And	3)	The	suggestions	and	development	guidance	

of	the	student	council’s	roles	in	reinforcing	democratic	cultures	in	the	Holy	Infant	Jesus	

Roi-et	School	are	to	be	honor	the	senior	students,	to	talk	politely,	to	pay	respect	others,	

to	follow	the	school’s	rules	and	to	think	about	the	public	affairs	respectively.

Keywords :	 1.	 Opinion	 2.	 Student	 Council’s	 Roles	 in	 Reinforcing	 Democratic	 Cultures	 

3.	Holy	Infant	Jesus	Roi-et	School.
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 สภานกัเรยีนเป็นกจิกรรมส�าคัญในการพฒันานกัเรียนให้มภีาวะผูน้�าทีใ่ช้กระบวนการประชาธปิไตย

และน�าหลักธรรมาภิบาลมาด�าเนินงาน	โดยมีจุดมุ่งหมายของสภานักเรียนคือ	การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

เรยีนรู้เรือ่งกระบวนการประชาธปิไตย	วถิปีระชาธปิไตย	การเป็นผูน้�า	การท�างานเป็นทมี	และการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน	จึงใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใน

โรงเรียน	 เป็นกลไกในการด�าเนินงาน	 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับ	 และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย	 

มีคารวธรรม	ปัญญาธรรม	สามัคคีธรรม	ในการสร้างความสงบสุขในสังคม	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	โรงเรียน	

ชมุชนไปจนถึงสังคม	และประเทศ	สภานกัเรยีนจึงเป็นรากฐานท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคล

ให้เติบโตขึ้น	 เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน	ดังน้ันจึงควรส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมสภานกัเรยีนและใช้เป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีน

บรูณาการความรู้	ทกัษะ	ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู	้เพือ่หล่อหลอมให้นกัเรยีน

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีความงอกงามด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 สติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2558,	หน้า	4)	

	 จากผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ทีผ่่านมาพบว่าปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคัญคือ	คณะครสู่วนมากยงัไม่เหน็ความส�าคญั	ขาดความรูค้วามเข้าใจ

และทักษะในการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย	ผู้บริหารไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เอื้ออ�านวยต่อการจัดกิจกรรม

ประชาธิปไตยอย่างจริงจัง	 การประสานงานและการบูรณาการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ	 ขาดการนิเทศ

ตดิตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	งบประมาณสนบัสนนุไม่เพยีงพอ	และขาดการจดัท�าแผนงานทีช่ดัเจน	

และอกีประการหนึง่คอืผูศ้กึษาค้นคว้าต้องการพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนได้

ตระหนักและเกดิจติส�านกึทีดี่ต่อส่วนรวม	ส่งผลให้ประเทศชาตเิกดิการพัฒนาไปในทางทีด่แีละยัง่ยนื	ซึง่การ

ทีจ่ะพฒันาและเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยให้ถูกทางนัน้	เราจ�าต้องส�ารวจความคดิเหน็	ความต้องการ

จ�าเป็นในสิ่งเหล่านั้นเสียก่อน	

	 ด้วยหลักการและเหตุผลในเบื้องต้นที่กล่าวมานี้	 ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน	 พระกุมาร

ร้อยเอด็ในการวดัการประพฤติ	การปฏิบติัเกีย่วกบัวัฒนธรรมประชาธปิไตยของนกัเรยีน	เพือ่การน�าไปพฒันา

ปรับปรุงแก้ไข	 และส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียนท้ังสามด้าน	 คือ	 ด้านคารวธรรม	 ด้าน

สามัคคีธรรม	และด้านปัญญาธรรม	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรยีนท่ีมต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 2.2	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	และระดับชั้นต่างกัน	

	 2.3		เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียนทีม่ต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน

	 3.2		นกัเรียนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน

	 3.3		นักเรียนท่ีมีระดับชั้นต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียน	 ในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

	 4.4		น�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาในกิจกรรมของงานสภานักเรียน

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 5.1		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	514	คน	

	 	 5.1.2		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาโรงเรยีนพระกุมารร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 260	 คนผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรค�านวณของยามาเน่	 ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้สูตรค�านวณของยามาเน่	(Yamane,	1967)

	 5.2		ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียน	ในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ใน	 3	 ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านคารวธรรม	2)	ด้านสามัคคีธรรม	และ	3)	ด้านปัญญาธรรม

	 5.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 5.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้า	เอกสาร	ทฤษฎี	แนวคิด	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่อง

มอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู	เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	และแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด	(Closed-ended	Questionnaire)	มีค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากับ	.255	-	.785	และความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับ	(Reliability)	ตามวิธีของ	Cronbach	โดยใช้สูตร	สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	α	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	

.91

	 	 5.5		การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ถึงผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวัดร้อยเอด็	เพือ่ขอความร่วมมอืในการให้ความอนเุคราะห์และขออนญุาตเข้าเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยั

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 5.6	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 สถิติส�าเร็จรูป

ทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์	ดังนี้	

	 	 	 1)		 ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	คอื	เพศ	อาย	ุและระดบัชัน้	

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่	และค่าร้อยละ	

	 	 	 2)		 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดใน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านคารวธรรม	

สามคัคธีรรม	และปัญญาธรรม	ใช้เทคนคิทางสถติิโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร์	วเิคราะห์

ระดับความคิดเห็น	

	 	 	 3)	 การทดสอบสมมติฐาน	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิอนมุาน	(Inferential	Statistic)	

ได้แก่	1)	สถติวิเิคราะห์ค่าท	ี(Independent	t-test)	และ	2)	สถิตวิเิคราะห์ค่าเอฟ	(F-test)	เป็นการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	Analysis	of	Variance)	ถ้าพบความแตกต่าง	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	จะทดสอบความแตกของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffe’)	

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

260	คน	ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คิดเป็นร้อยละ	74.23	มีอายุระหว่าง	12	–	14	

ปี	คิดเป็นร้อยละ	44.23	และเป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	68.08

	 6.2		ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเห็นของนกัเรยีนทีมี่ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการ

เสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดับมาก	ทัง้สามด้าน	โดยเรยีงล�าดบัด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากหาน้อย	ได้แก่	ด้าน

ปัญญาธรรม	( =	4.39)	ด้านสามคัคธีรรม	( =	4.30)	และด้านคารวธรรม	( =	4.13)	ตามล�าดบั	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 	 1)		 ด้านคารวธรรม	พบว่า	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ทีสุ่ด	คอื	ข้อที	่1	ทีว่่า	“สภานกัเรียนมพีฤตกิรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพเทดิทนูสถาบนั

ชาติศาสนา	พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส”	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	10	ที่ว่า	“สภานักเรียนมี

พฤติกรรมด้านคารวธรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บุคคลที่อาวุโสกว่า”
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	 	 2)		 ด้านสามัคคีธรรม	พบว่า	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด	คือ	ข้อที่	6	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในด้านการท�างานร่วมกันระดมความคิด

ร่วมกนัและต้องช่วยเหลอือย่างต้ังใจจรงิจังไม่หลกีเลีย่งหรือท�าแบบอย่างเอาเปรยีบผูอ้ืน่”	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	9	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านสามัคคีธรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม”

	 	 3)		 ด้านปัญญาธรรม	พบว่า	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริม

สร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด	 คือ	 ข้อท่ี	 10	 ที่ว่า“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในด้านการระบุและอธิบายเหตุผลท่ีใช้

ตัดสินใจ”	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“สภานักเรียนมีพฤติกรรมด้านปัญญาธรรมในเรื่อง

ที่มีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกัน”

	 6.3		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดของนักเรียนที่มีเพศ	อายุ	และระดับชั้นต่างกัน

	 	 สมมติฐานข้อที่	1	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานข้อที่	2	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

	 	 สมมติฐานข้อที่	3	ผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยรวม	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 6.4		ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรับปรงุและพฒันาบทบาท

ของสภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเรียงล�าดับจาก

ความถีม่ากทีสุ่ดสามอนัดับแรก	ได้แก่	อนัดับที	่1	“ควรให้ความเคารพรุน่พี”่	อนัดับที	่2	“ควรพดูจาให้สภุาพ

ไพเราะ	 และไม่ถือตนเป็นใหญ่”	 และอันดับที่	 3	 “ควรเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน	 และต้องเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม”

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

	 การวจัิย	เรือ่ง	ความคิดเหน็ของนกัเรยีนท่ีมต่ีอบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิสร้างวฒันธรรม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	พบประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 7.1		นักเรยีนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 เป็นรูปธรรม	
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เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้	ยิ่งไปกว่านี้สภา

นักเรียนยังเป็นแบบอย่างในการเทิดทูนสามสถาบันหลักของชาติ	 คือ	 สถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระมหา

กษตัริย์	ซึง่ถอืว่าเป็นสถาบนัทีจ่ะยดึเหนีย่วจติใจของคนในชาต	ิสภานกัเรยีนมกีารท�างานร่วมกนัระดมความ

คดิร่วมกันช่วยเหลอือย่างเกือ้กลูกนัอย่างจรงิจังจรงิใจ	ไม่หลกีเลีย่งหรอืท�าแบบอย่างเอาเปรยีบผูอ้ืน่และสภา

นักเรียนมีการอธิบายถึงเหตุและผลที่ใช้ตัดสินใจในการด�าเนินงานทุกครั้ง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 จรูญ	 

หยูทอง-แสงอุทัย	 (2558,	 หน้า	 5)	 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาว่ามีการส่ง

เสริมให้มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท�างานเป็นกลุ่มและการรับฟัง

ความคดิเห็นและเหตผุลของคนอืน่	เสรมิสร้างให้ครอูาจารย์	และผูเ้รยีนมวีนิยั	ซือ่สตัย์สจุรติและรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักใคร่ปรองดองกัน

กระตุน้และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนกล้าแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองต่าง	ๆ 	ฝึกให้ผูเ้รยีนยอมรบัในข้อตกลงร่วมกนั

ของกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	พยายามโน้มน้าวให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุผลในกฎระเบียบ

ต่างๆ	ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่เพือ่ด�าเนินกจิกรรม	สนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาชมุชนกจิกรรมทางศาสนา

และประเพณท้ีองถิน่	สนบัสนนุและเป็นตวัอย่างในการใช้สทิธเิลอืกตัง้ระดบัต่างๆ	สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ	ชนดิาภา	โกพลรัตน์	(2559,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาค้นคว้า	เรือ่ง	ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อสภาพแวดล้อม

ของการเรียนรู้และเจตคติเกีย่วกบัฟิสิกส์ในห้องปฏบิตักิารฟิสกิส์ตามสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีพงึประสงค์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 พบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง	 5	 ด้านของความคิดเห็นของนักเรียนตามสภาพที่เป็น

จริงคร้ังที	่1	(Actual-1	PLEI	Form)	สภาพทีเ่ป็นจรงิคร้ังท่ี	2	Actual-2	PLEI	Form)	และสภาพท่ีพึงประสงค์

(Preferred	PLEI	Form)	มีค่าอยู่ระหว่าง	3.19	ถึง	3.36	4.74	ถึง	4.81	และ	4.86	ถึง	4.95	ตามล�าดับ	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านคารวธรรม	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิ

สร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่น

นี้อภิปรายว่า	 สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ได้มีการน�าหลักการด้านคารวธรรมเข้าไปใช้ในการ

ด�าเนินงาน	การปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างด	ีโดยนกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนใน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากขึ้นไป	 สภานักเรียน

โรงเรยีนพระกุมารร้อยเอด็มคีวามพร้อมทีจ่ะให้มกีารพฒันาและเสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยให้ประสบ

ผลส�าเร็จ	 ให้นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติในด้านคารวธรรมต่อตนเองและ 

ผู้อื่น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	พัชรนันท์	ปะติเส	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษา	เรื่อง	ความคิด

เห็นของนักเรียนต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติด	:	กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ

พบว่า	ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือจังหวัดอุดรธานีต่อนโยบายการปราบ

ปรามยาเสพติดอยู่ในระดับเห็นด้วย

	 	 7.1.2		ด้านสามัคคีธรรม	 พบว่า	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสภานักเรียนในการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอ็ด	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากผลการวิจยัปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�าหลักการด้านสามัคคีธรรมเข้าไปใช้ใน

การด�าเนนิงาน	การปฏบิตังิานเพือ่เสรมิสร้างความสามคัคใีห้เกดิขึน้ในหมูค่ณะเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัในหมู่
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คณะ	สร้างความรู้สกึกลมเกลยีว	ร่วมมอืกนัท�างาน	โดยใช้กระบวนการกลุม่	เช่น	วางแผนร่วมคดิร่วมท�าช่วย

เหลือกันสอดคล้องกับแนวคิดของ	สัญญา	โสภา	(2547,	หน้า	61–62)	ได้กล่าวว่า	พลเมืองดีของชุมชน	คือ	

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีประชาธิปไตย	โดยมีคุณลักษณะด้านสามัคคีธรรม	คือ	การร่วมมือช่วยเหลือกัน

และกันโดยมีการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมมือกันท�างาน	โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	

เช่น	วางแผนร่วมคิดร่วมท�าช่วยเหลือกัน	รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อส่วนรวมและสังคมและสร้างความรู้สึก

กลมเกลียว	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ

  7.1.3		ด้านปัญญาธรรม	พบว่า	นักเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานกัเรยีนในการเสรมิ

สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่น

นี้อภิปรายว่าสภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้มีการน�าหลักการด้านปัญญาธรรมเข้าไปใช้ในการ

ด�าเนินงาน	 การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาร่วมกัน	 การแสดงความคิดเห็น	

การระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ร่วมกัน	เช่น	การจัดกิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่ช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	 เช่น	 การประหยัดน�้า	 การประหยัดไฟ	 และการก�าจัดขยะมูลฝอยใน

โรงเรยีนให้ถกูวธิสีอดคล้องกบัแนวคดิของ	ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต	ิ(2540,	หน้า	

51)	 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ต้องสร้างเสริมให้เกิดแก่นักเรียนในด้านปัญญาธรรมคือการใช้

ปัญญาและเหตุผลในการตัดสนิใจและแก้ปัญหาร่วมกนัใช้วธิกีารทางปัญญาในการโต้เถียงหรอืหาข้อยตุต่ิางๆ

พฤติกรรมที่แสดงออก

  

8.  ข้อเสนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

สภานักเรียนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	โดยรวม	และ	ทุกด้าน

อยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	หากสภานกัเรยีนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรทีท่�างานเพือ่สมาชกิ

ในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว	 คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยทั้งสามด้าน	คือ	ด้านคารวธรรม	ด้านสามัคคีธรรม	และด้านปัญญาธรรมอย่างเคร่งครัดและ

พฒันาให้ดขีึน้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ	และส่งเสรมิให้นกัเรยีนในโรงเรยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจและตระหนกัถงึ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย	เช่น	จัดอบรมให้ความรู้	จัดกิจกรรม	ศึกษาดูงาน	เชิญวิทยากรให้ความรู้	เป็นต้น	

	 	 8.1.2		ผลการวจัิยพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง

วฒันธรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็	ด้านคารวธรรม	โดยรวม	อยูใ่นระดับมาก	ดงันัน้	หาก

สภานักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพื่อสมาชิกในองค์กรโดยแท้จริงแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏบิตัตินด้านคารวธรรม	อย่างเคร่งครดัและพฒันาให้ดขีึน้จนถงึ

ระดบัมากทีส่ดุ	โดยหาวธิกีารเสริมสร้างให้นักเรียนมพีฤตกิรรมในด้านการแสดงความเคารพแก่บคุคลทีอ่าวโุส

กว่าทกัทายกนัด้วยถ้อยค�าทีส่ภุาพและแสดงความเคารพต่อคณุครใูนฐานะทีเ่ป็นนกัเรยีนโดยการเคารพเชือ่

ฟังค�าสั่งสอนในทุกโอกาสทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นต้น

	 	 8.1.3	 ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง
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วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ด้านสามัคคีธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

หากสภานักเรียนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพือ่สมาชิกในองค์กรโดยแท้จรงิแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านสามัคคีธรรมอย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีข้ึน

จนถึงระดับมากที่สุด	โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มการ

ให้ก�าลังใจเพ่ือนและหมูค่ณะด้วยความเต็มใจและการเสยีสละความสขุส่วนตวัหรอืหมูค่ณะเพ่ือประโยชน์สุข

ของส่วนรวมหรือของชาติเป็นต้น	

	 	 8.1.4		ผลการวจัิยพบว่า	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของสภานักเรยีนในการเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ด้านปัญญาธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

หากสภานักเรียนโรงเรยีนพระกมุารร้อยเอด็ต้องการเป็นองค์กรท่ีท�างานเพือ่สมาชิกในองค์กรโดยแท้จรงิแล้ว	

คณะกรรมการทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนด้านปัญญาธรรม	 อย่างเคร่งครัดและพัฒนาให้ดีขึ้น

จนถึงระดับมากที่สุด	 โดยหาวิธีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมในเรื่องที่ว่าถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นเมื่อมี

เร่ืองที่จะต้องตัดสินใจทุกคนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหากรณีท่ีมีปัญหาโต้แย้งเกิดข้ึนในหมู่

คณะในที่ประชุมหรือในการท�างานต่างๆและการใช้เหตุผล	 และความถูกต้องในการตัดสินใจแก้ปัญหาทั้ง

ปวงไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาเสมอไป	เป็นต้น	

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 ถ้าหากมีการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด�าเนินการวิจัย

ในลักษณะต่อไปนี้	

	 	 1)		 ควรท�าการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่าง	 เช่น	 นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	และระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน	เป็นต้น	

	 	 2)		 ควรเปลี่ยนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย	และสถานที่ในการวิจัย	

	 	 3)		 ควรศกึษาวจิยัเพือ่สงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมประชาธปิไตยในองค์กรต่าง	ๆ 	

	 	 4)		 การศึกษาครั้งต่อไปควรท�าในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ถึงการน�าวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในแต่ละด้านขององค์กรนั้น	ๆ	มาปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	

9.  เอกสารอ้างอิง

จรูญ		หยทูอง-แสงอทุยั.	(2558).	วฒันธรรมประชาธปิไตย.	ค้นเมือ่	28	มกราคม	2558,	จาก	http://www.

manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9580000007828

ชนิดาภา	โกพลรตัน์.	(2559).	ความคดิเห็นของนกัเรยีนต่อสภาพแวดล้อมของการเรยีนรูแ้ละเจตคตเิกีย่ว

กับฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4.	วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต.	สาขาวิทยาศาสตรศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	

:	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

พัชรนันท์	ปะติเส.	(2550).	ความคิดเห็นของนักเรียนต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติด : กรณีศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ.	การศึกษาค้นคว้าอิสระศิลปะศาสตร	มหาบัณฑิต	สาขา

รัฐศาสตร์.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 161

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สัญญา	 โสภา.	 (2547).	 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

บ้านโป่งเป้า อ�าเภอโพธิไ์ทย ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานเีขต 2.การศกึษาค้นคว้า

อิสระการศึกษามหาบัณฑิต.	สาขาบริหารการศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.	 (2540).	 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ศกึษาธกิาร.	กระทรวง.	(2558).	คูม่อืการจัดกจิกรรมฝึกอบรมสภานกัเรยีน.	กรงุเทพฯ	:	โรงพมิพ์ส�านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

Yamane.	Taro.	(1967).	Statistics, An Introductory Analysis.	2nd	Ed..	New	York	:	Harper	and	

Row.

10.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.	ไพรัช	พื้นชมภู	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	รศ.อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์	ที่ปรึกษา

ร่วม	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	เกี่ยว

กับการท�าสารนิพนธ์	 เรื่อง	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของสภานักเรียนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

	 ขอขอบพระคณุ	วา่ที่รอ้ยโทบุญเกิด	เมอืงแวง	นางสาวนัฐชพัตร์	โคกลือชา	และนายศุภณัฏฐ์	สว่าง

ศรีสมบัติ	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ

	 ขอขอบคุณท่านผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกค้นคว้าครั้งนี้ด้วยด	ี และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด	 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ี

ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี	ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้



Vol.6 No.2 July - December 2017162

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

Relations Between Administrative Factors and School-Based  

Managements of Schools under Roi Et Provincial Administration Organization

พิชิตศักดิ์	รากเงิน1 

Phichitsak	Rakngoen	

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	เมยไธสง2

Assoc.	Prof.	Dr.Suthep	Maythaisong

ดร.กุศล	ศรีสารคาม3

Dr.Kusol	Srisarakham

ท�าการวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร	 ของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของโรงเรียนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดร้อยเอด็	และ3)	เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการ

บริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	4	 โรงเรียน	จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	81	คน	

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	

และค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	ด้านปัจจัยทางการบรหิาร	เท่ากบั	0.87	และการบรหิารจดัการสถานศกึษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	เท่ากับ	0.90	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส�าเรจ็รปู	เพือ่หาค่าความถ่ี	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)		 ระดับปัจจัยทางการบริหารในภาพรวมทุกด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.06,	s	 =	 0.72)	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ปัจจัยทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	 อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	 คือ	 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร	มีระดับมาก	(µ	=	4.18,	s=	0.67)	รองลงมาคือ	ด้านโครงสร้างองค์กร	มีระดับมาก	

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

(µ	=	4.17,	s	=	0.73)	และ	ด้านภาวะผู้น�า	มีระดับมาก	(µ	=	4.09,	s	=	0.68)	ตามล�าดับ	ส่วนปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระดับมาก	(µ	=	3.92,	s	=	0.74)

	 2)		 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	

4.11,	s =	0.73)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	คือ	การกระจายอ�านาจ	มีระดับมาก	(µ	=	4.17,	s	=	0.68)	

รองลงมาคือ	การบริหารตนเอง	มีระดับมาก	(µ	=	4.13,	s	=	0.74)	และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีระดับ

มาก	(µ	=	4.11,	s	=	0.77)	ตามล�าดับ	ส่วนระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	มีระดับมาก	(µ	=	3.99,	s	=	0.74)

	 3)		 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบรหิาร	มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกกบัการบรหิารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 (Y)	ในระดับสูง

ถึงสูงมาก	(r	=	0.70	-	0.82)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ : 1.	ปัจจัยการบริหาร	2.	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	levels	of	administrative	

factors	of	schools	under	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization,	2)	to	study	levels	of	

school-based	managements	of	schools	under	the	preceding	organization,	and	3)	to	study	

relations	between	administrative	factors	and	school-based	managements	of	schools	under	

the	same	organization.	The	sampling	groups	were	81	teachers	and	educational	personnel	

in	four	schools	under	the	said	organization	in	academic	year	B.E.	2559.	The	instrument	used	

for	the	research	was	the	questionnaires,	whose	questions	possessed	the	content	validity	

between	 0.67	 and	 1.00	 and	 the	 reliability	 of	 administrative	 factors	 at	 0.87,	 and	 the	 

reliability	of	school-based	management	at	0.90.	Data	were	processed	with	the	ready-made	

computer	program	to	find	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	Pearson	

correlation	co-efficiency.

	 Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:

	 1)		 Levels	of	administrative	factors	have	been	rated	high	in	the	overall	aspect	of	

every	one.	Given	a	single	aspect,	first	three	administrative	factors	with	the	highest	means	

are:	 organizational	 cultures	 (high:	 µ	 =	 4.18,	s	 =	 0.67),	 organizational	 structures	 (high:	 

µ	=	4.17,	s	=	0.73)	and	leadership	(high:	µ	=	4.09,	s	=	0.68)	respectively.	As	for	the	admin-

istrative	factor	with	the	lowest	mean	is	information	technology	(high:	µ	=	3.92,	s	=	0.74)

	 2)		 Levels	 of	 school-based	managements	 have	 been	 rated	 high	 in	 the	 overall	

aspect.	Given	a	single	one,	it	has	been	found	that	school-based	administration	with	the	
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highest	means	 in	 descending	 order	 are	 decentralization	 (high:	 µ	 =	 4.17,	s	 =	 0.68),	 

self-administration	(high:	µ	=	4.13,	s =	0.74)	and	participative	administration	(high:	µ	=	4.11,	

s	 =	 0.77)	 respectively.	 As	 for	 school-based	 administration	with	 the	 lowest	mean,	 it	 is	 

systematic,	continual	and	flexible	administration	(high:	µ	=	3.99,	s	=	0.74)

	 3)		 Relations	between	administrative	 factors	have	positive	 relation	with	 school	

based-administration	of	schools	under	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization	(Y)	at	

the	highest	level	(r	=	0.70	–	0.82),	with	the	statistical	significance	level	at	.01

Keywords : 1.	Administrative	Factors	2.	School-Based	Managements

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ	คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส�าคัญ	อย่างยิ่งและ

คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งได้รับจากระบบการจัดการศึกษาในประเทศ	 ในขณะท่ีสังคมโลกพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 การศึกษาในระบบสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตอบสนองพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนให้สอดคล้องกับลกัษณะสงัคมทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	

2550	มาตรา	80(4)	“ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจ	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	

องค์การศาสนาและเอกชน	จดัและมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาให้

เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,	 2550,	 

หน้า	24)

	 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School	Based	Management	 :	SBM)	

เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนมากในปัจจุบัน	 เพราะเป็นรูป

แบบทีส่อดคล้องกบัแนวทางการบรหิารตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่

เติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	(ธีระ	รุญเจริญ,	2550,	หน้า	4)	การกระจายอ�านาจ	การบริหารจากส่วนกลาง

ไปยังสถานศึกษาในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา	ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารในลักษณะที่ใช้การบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 Based	Management)	 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษามี

อสิระ	มคีวามคล่องตัวในการบรหิารงานด้านวชิาการ	ด้านการเงนิ	ด้านการบรหิารงานบุคคลและการบรหิาร

ทั่วไป	 โดยอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 เปิดโอกาสให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจและให้มกีารบรหิารในรปูคณะกรรมการโรงเรยีน	โดยมคีวามเชือ่ว่าการตดัสนิใจทีด่ี

ที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด	 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด	 (อุทัย	 

บุญประเสริฐ,	 2542,	 หน้า	 1-3)	 การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะท�าให้กลไกของสถาน

ศกึษาขบัเคล่ือนภารกจิทีร่บัผดิชอบด�าเนนิไปตามวตัถุประสงค์	และเป้าหมายให้ส�าเร็จอย่างดมีปีระสทิธภิาพ	

และในการบริหารจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางการบริหารต่างๆ

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	มีโรงเรียน

ในสังกัด	จ�านวน	4	 โรงเรียน	จากนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ท�าให้องค์การบริหาร
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ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ได้ให้ความส�าคญักบัการกระจายอ�านาจในการจดัการศกึษา	โดยให้สถานศกึษาในสงักดั

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังสถาน

ศึกษา	ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ในทางที่ดีขึ้น	แต่ยังมีปัญหาอุปสรรค	ด้าน

ปัจจัยหลายด้าน	ซึ่งได้แก่	ด้านสภาพแวดล้อมการบริหารงานของผู้บริหาร	การกระจายอ�านาจยังไม่ชัดเจน	

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างน้อย

	 ดังน้ัน	 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 และเป็นการเพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษา	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศกึษาเกีย่วกับความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้	 หน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษาสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของ

โรงเรียนให้เกิดประโยชน์	ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.3		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบริหารจดัการสถานศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 ปัจจยัทางการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็น

ฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าผลการ

วจิยัไปวางแผน	ปรับปรงุแก้ไข	และพฒันาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 4.2	 ได้ข้อมลูสารสนเทศเป็นประโยชน์ส�าหรบักองการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	องค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	และผูบ้รหิารสถานศกึษาน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท�านโยบายและแผนงานในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

	 4.3	 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการเพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนให้มคีณุภาพยิง่ขึน้	และเป็นแนวทางในการวางแผนเตรยีมพร้อมการรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก	จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	4	โรงเรียน	จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	81	คน

	 5.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)	ประกอบด้วย	เพศ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหาร	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดบั	โดยมุง่ศกึษาเกีย่วกบัระดบัปัจจัยทางการบรหิารในประเดน็	ดงันี	้ด้าน

ภาวะผู้น�า	ด้านโครงสร้างองค์กร	ด้านวัฒนธรรมองค์กร	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการติดต่อสื่อสาร

	 	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับระดับการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเด็น	 ดังนี้	 การกระจายอ�านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

การบริหารตนเอง	และการบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ

	 5.3	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติเิชงิอนมุาน	คอื	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	(Peason’s	Product	Moment	

Correlation	Coefficient)

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ปัจจยัทางการบรหิารของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	

ระดับปัจจัยทางการบริหารในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	 อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	 คือ	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 มีระดับมาก	 

รองลงมาคือ	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 มีระดับมาก	 และด้านภาวะผู้น�า	 มีระดับมาก	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระดับมาก

	 	 6.1.1		ปัจจัยทางการบรหิารด้านภาวะผูน้�า	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัปัจจยัทางการบรหิารด้าน

ภาวะผู้น�าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อเรียงจากสูงไปหาต�่า	คือ	ผู้บริหารใช้ความรู ้

ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร	 เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ของสถาน

ศกึษาได้เป็นอย่างดี	มรีะดับมาก	รองลงมาคอื	ผูบ้รหิารมกีารนเิทศ	ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	ประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานในการกระจายอ�านาจอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง	 มีระดับมาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้าน

ภาวะผู้น�าที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อ

สายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ	มีระดับมาก

	 	 6.1.2		ปัจจัยทางการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านโครงสร้างองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างของงานโดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล	 มีระดับมาก	 รองลง

มาคอื	โรงเรยีนมีการจดัโครงสร้างองค์การทีม่คีวามยดืหยุน่	เน้นการกระจายอ�านาจในการตดัสนิใจ	มรีะดบั
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มาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 โรงเรียนมีโครงสร้างที่ส่ง

เสริมและเอือ้ต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมในการปฏบิติังานของชมุชน	ผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษา	และ

หน่วยงานต่าง	ๆ	มีระดับมาก

	 	 6.1.3	 ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อเรียงจากสูงไปหาต�่า	

คือ	 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการสร้าง

มาตรฐานในการปฏบิติังานทีท่กุคนเข้าใจตรงกนัและยดืถือเป็นแนวทางปฏิบัต	ิมรีะดบัมาก	ส่วนระดบัปัจจยั

ทางการบรหิารด้านวฒันธรรมองค์กรทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	บคุลากรยอมรบัและเหน็คณุค่าของการประเมนิ

เพื่อพัฒนางาน	มีระดับมาก

	 	 6.1.4		ปัจจัยทางการบรหิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ผลการวจัิยพบว่า	ระดับปัจจยัทางการ

บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหา

ต�่า	 คือ	 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่ทัน

สมัย	และสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน	มีระดับมาก	ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	โรงเรยีนมรีะบบฐานข้อมลูในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารและการเรียนการสอน	มีระดับมาก

	 	 6.1.5		ปัจจัยทางการบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บรหิารด้านการติดต่อสือ่สารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉล่ียรายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	

ผู้บริหารใช้เทคนิค	 หรือรูปแบบในการติดต่อประสานงานอย่างหลากหลายช่องทาง	 เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ข้อมลูข่าวสารอย่างครบถ้วน	มรีะดบัมาก	รองลงมาคอื	โรงเรยีนน�าเอาข้อมลูย้อนกลบัไปใช้เพือ่การปรบัปรงุ

งานด้านการบริหารจัดการโดยกระบวนการประกันคุณภาพ	 PDCA	 มีระดับมาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านการติดต่อสื่อสาร	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน

และกัน	เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ	มีระดับมาก

	 6.2	 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	คือ	การกระจายอ�านาจ	มีระดับมาก	รองลงมาคือ	การบริหาร

ตนเอง	 มีระดับมาก	 และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 มีระดับมาก	 ตามล�าดับ	 ส่วนระดับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	มีระดับ

มาก

	 	 6.2.1		การกระจายอ�านาจ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานด้านการกระจายอ�านาจในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจาก

สูงไปหาต�่า	 คือ	 โรงเรียนมีการมอบอ�านาจให้คณะบุคคลตัดสินใจสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในสาย

การบังคับบัญชา	มีระดับมาก	รองลงมาคือ	มีการจัดโครงสร้างการกระจายอ�านาจในโรงเรียนด้านวิชาการ	
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งบประมาณ	บุคลากร	และการบริหารทั่วไป	อย่างชัดเจน	มีระดับมาก	ส่วนระดับการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการกระจายอ�านาจที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	มีคณะกรรมการพิจารณาความ

ดีความชอบประจ�าปีบุคลากรในโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.2		การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ผลการวจัิยพบว่า	ระดบัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	

คอื	ผูบ้รหิารกระตุน้ให้คณะบคุคลเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการบริหารโรงเรยีน	

มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 ผู้บริหารท�างานเป็นทีมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีระดับ

มาก	ส่วนระดับการบรหิารจัดการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ทีม่ค่ีา

เฉลี่ยต�่าสุด	คือ	โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ชุมชน	ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษา	และหน่วยงานต่าง	ๆ	 

มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.3		การบรหิารตนเอง	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานด้านการบรหิารตนเองในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	

คอื	โรงเรียนมคีวามพร้อมทัง้ด้านบคุลากรและการสนบัสนนุงบประมาณในการท�างานให้บรรลนุโยบายและ

เป้าหมายของโรงเรยีน	มรีะดับมาก	รองลงมาคอื	โรงเรียนมกีารมอบหมายงาน	สัง่การได้อย่างอสิระ	มรีะดับ

มาก	ส่วนระดบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ด้านการบรหิารตนเอง	ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่

สุด	คือ	โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.4		การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการ

สถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานด้านการบรหิารทีย่ดืหยุน่ต่อเนือ่งเป็นระบบในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	

เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	โรงเรียนใช้วธิกีาร	หรอื	ยทุธวธิทีีห่ลากหลายเป็นเครือ่ง

มือในการบริหารโรงเรียน	 มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 การบริหารโรงเรียนมีลักษณะยืดหยุ่น	 ในการบริหาร

จดัการตนเอง	มรีะดบัมาก	ส่วนระดบัการบริหารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ด้านการบรหิาร

ที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	โรงเรียนมีการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยใช้

ระบบวงจรคุณภาพ	PDCA	มีระดับมาก

	 6.3	 ความสมัพันธ์ของปัจจัยทางการบรหิารกบัระดับการบรหิารจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการวิจัยพบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร	ได้แก่	1)	ภาวะผู้น�า	2)	โครงสร้างองค์กร	3)	วัฒนธรรมองค์กร	4)	เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	5)	การติดต่อสือ่สาร	กบัระดับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในภาพ

รวม	มีความสัมพันธ์กันทางบวก	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	0.70	-	0.82	มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ทกุด้าน	และเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แต่ละปัจจยัทางการ

บริหารพบว่า	ปัจจัยทางการบริหารแต่ละด้านกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่มี

ความสัมพันธ์กันมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์

กนัในระดบัสงูมาก	รองลงมาได้แก่	ปัจจยัทางการบรหิารด้านภาวะผูน้�า	มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู	ล�าดบั

ถัดมาคือ	 ปัจจัยทางการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	 ส่วนคู่ที่มีความ	

สมัพันธ์กันน้อยทีส่ดุ	คือ	ปัจจัยทางการบรหิารด้านการตดิต่อสือ่สารมีความสมัพันธ์กนัในระดบัสงู	และปัจจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทางการบริหารในภาพรวม	 กับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจ

และควรที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 7.1	 ระดับปัจจัยทางการบรหิาร	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ระดบั

ปัจจัยทางการบริหารทั้ง	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านภาวะผู้น�า	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และด้านการติดต่อสื่อสาร	ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	จากข้อค้นพบดัง

กล่าวอาจจะเป็นเพราะว่า	ผู้บริหารมีการก�าหนดทิศทางโครงสร้างทางการบริหารที่ชัดเจน	มีความสามารถ

ในการวางแผนและตัดสินใจ	 มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ตามสายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม	เป็นผูป้ระสานความร่วมมอืของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และสามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งในองค์กรได้	

ตลอดจนการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน	ท�าให้การบรหิารและระบบการจัดการองค์กรมคีวาม

คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ก�าพล	ฤทธิ์รักษา	(2554,	หน้า	92-93)	เรื่อง	ปัจจัยการ

บริหารทีส่่งผลต่อการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแกนน�าปฏริปูกระบวนการเรยีนรู	้สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับปัจจัยการบริหารในโรงเรียนแกนน�าปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้	 สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก	เมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้าน	พบว่า	มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน	ปัจจัยการบริหารที่

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุดคือ	 ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ	 อันดับรองลงมาคือ	

ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม	 ส่วนปัจจัยการบริหารที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต�่าสุดคือ	

ปัจจัยลักษณะองค์การ

	 7.2		ระดับการบรหิารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้าน

การกระจายอ�านาจ	ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ด้านการบรหิารตนเอง	ด้านการบรหิารทีย่ดืหยุน่ต่อเนือ่ง

เป็นระบบ	 ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการ

บรหิารงานโดยเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดลุ	ซึง่มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	นโยบาย	และแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการคืนอ�านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน	 รวมท้ังมีการบริหาร

ตนเองโดยมีอิสระ	ในการตัดสินใจสั่งการ	ด�าเนินการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	จ�าเรียง	นิลพงษ์	(2555,	หน้า	94)	ได้ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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	 7.3	 ความสมัพันธ์ของปัจจัยทางการบรหิารกบัระดับการบรหิารจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิาร	ได้แก่	ด้านภาวะ

ผู้น�า	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และด้านการติดต่อสื่อสาร	 

พบว่า	ปัจจยัทางการบรหิารทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง	0.70-0.82	และมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	ทุกด้าน	และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค�านวณได้	มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สมัพันธ์เป็นไปในทางบวกทกุด้าน	แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะคล้อยตามกนัเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	คือ	ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	และปัจจยัทางการบรหิารทีม่คีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงมาก	คือ	ปัจจัยทางการบริหาร

ด้านวฒันธรรมองค์กร	มค่ีาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั	0.82	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น	 เน้นการกระจายอ�านาจ

และการเข้ามา	 มีส่วนร่วมของชุมชน	 ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ	ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	9	(2)	มีการกระจายอ�า

นาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (6)	 การมีส่วนร่วมของบุคคล	

ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบัน	

ศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบนัสงัคมอืน่มาตรา	39	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการ

จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	ไปยังคณะกรรมการ

และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	ซึ่งสอดคล้องกับ	 ธีระ	 รุญ

เจรญิ	(2550,	หน้า	71)	กล่าวว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานเป็นรปูแบบทีส่อดคล้องกบัแนวทางการ

บริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.2545	และสอดคล้อง

กับ	 ธีรพงษ์	 วงษ์หนองหอย	 (2552,	 หน้า	 79)	 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 พบว่า	

ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนขนาดเล็ก	 อยู่ในระดับสูง	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.69	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ	.05

8.  ข้อเนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลจากการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดร้อยเอ็ด	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	อยูใ่นระดบัมาก	แต่อยูอ่นัดบัสดุท้าย	ดงันัน้	โรงเรยีนและผูบ้รหิาร

ควรจดัหาอปุกรณ์ทางเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้	เช่น	คอมพวิเตอร์เพือ่การเรียน	การสอนและอปุกรณ์ทาง

ด้านเทคโนโลยทีีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้ในงานด้านต่างๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์	ตลอดจนจดัหาโสตวสัด	ุอปุกรณ์
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ที่ทันสมัย	เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

	 	 8.1.2		ผลจากการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน	 เป็นฐาน	

ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการบริหารท่ียืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	 อยู่ใน

ระดบัมาก	แต่อยูอั่นดับสดุท้าย	ดังนัน้	โรงเรยีนและผูบ้รหิารควรมวิีธกีาร	หรอืยทุธวธีิท่ีหลากหลายเป็นเครือ่ง

มือในการบริหาร	และควรน�าเอาวงจรคุณภาพ	PDCA	มาใช้ในการวางแผน	การสร้างสรรค์พัฒนางาน	และ

การนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

	 	 8.1.3		ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบรหิารกบัการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	มีความสัมพันธ์

กันทางบวก	 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางการบริหารมีลักษณะคล้อยตามกันกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารทั้ง	5	

ด้าน

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพิ่มเติม	ซึ่งอาจได้ข้อค้นพบที่แตกต่างหรือคล้ายคลึง

กันแต่อาจมีข้อมูลเชิงลึกกว่า	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดร้อยเอด็มากยิง่ขึน้	หลงัจากนัน้น�าข้อค้นพบจากการวจิยัทัง้สองวธิมีาสร้างข้อสรปุงานวจิยัในภาพรวม	

อีกทั้งยังสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2		ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบรหิารจัดการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	เพื่อน�าข้อค้นพบมาเปรียบ

เทียบความเหมือนความต่าง	 หากมีความต่างก็จะได้พิจารณาต่อไปถึงสาเหตุที่แตกต่างกันและหากเหมือน

กันก็จะเป็นเครื่องยืนยันข้อค้นพบ	ซึ่งจะท�าให้ข้อค้นพบน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 	 8.2.3		ควรมีการวิจัยกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง	 ส่วนท้องถิ่นที่ใช้การ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ในการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน�าข้อค้นพบจาก

การวจิยัทัง้สองวธิมีาสร้างข้อสรปุงานวจิยัในภาพรวม	อกีทัง้	ยงัสามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติได้ถูกต้อง
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่คอยอบรมสอนสั่งและให้วิทยาการความรู้แก่ผู้วิจัย

	 ความส�าเรจ็ของการท�าสารนพินธ์ครัง้นี	้จะไม่สามารถส�าเรจ็ลงได้ถ้าหากขาดก�าลงัใจ	ทีส่�าคญัจาก

ครอบครัว	รากเงิน	ที่คอยเป็นก�าลังใจอยู่เบื้องหลัง	สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์	ความดีความงามทั้งปวง	

ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสารนิพนธ์นี้	 ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ท่ีเคารพยิ่ง	 และหากมีข้อบกพร่องด้วย

ประการใด	ๆ	ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง	

7.  เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่.	(2552).	มาตรฐานการศึกษาท้องถิน่.	กรงุเทพฯ	:	กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย.

กรมสามญัศกึษา.	(2544).	แนวทางการนเิทศช่วยเหลอืโรงเรยีนปฏิรปูการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง.	กรงุเทพฯ	
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:	โรงพิมพ์คุรุสภา.

กรมสุขภาพจิต.	(2544).	คู่มือการบริหาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3-ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์.	 (2557).	แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2557.	 อัดส�าเนา.	 สมุทรสาคร	 :	

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์.

8.  ค�าขอบคุณ

	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ	

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 สังกัดกองการศึกษา	 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	 จังหวัด	

สมุทรสาคร	 เล่มนี้	 ส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายผู้วิจัย	 จึงขอ

ขอบพระคณุทกุ	ๆ 	ท่านมา	ณ	โอกาสนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่	ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ี	แนะน�า

ให้ค�าปรึกษา	 ดังนี้	 1)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ค�าสิงห์	 นนเหล่าพล	 อาจารย์ประจ�าภาคคณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2)	ดร.พัชรี	ปิยภัณฑ์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี	3)	นางอารยา	เสริมสาธนสวัสดิ์	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	

วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	4)	นายสมชาย	เปียถนอม	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาล	๕	

วดัพระปฐมเจดย์ี	วทิยฐานะผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	5)	นางบรบิรูณ์	เกษรา	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีน

เทศบาล	๓	ยุวบูรณ์บ�ารุง	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	11	6)	นางสายชล	สิงห์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการ

สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลบ้านโนนหนองวดั	วทิยฐานะ	ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	และ	7)	นายชยัชนะ	ผลาพงศ์	 

ผูอ้�านวยการสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล	๑	(วดัเจยีงอ)ี	วทิยฐานะผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	ทีก่รณุาอนเุคราะห์

เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ	การตรวจและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย	เล่มนี้	

	 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	นักเรียน	ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ทุกท่าน	 ในการมีส่วนร่วม	 กล่าวคือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�าและร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	มาโดยตลอด	จนท�าให้การพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	มีความเจริญ	ก้าวหน้าขึ้นมาตาม

ล�าดับ	

	 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากผลงานการวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้แก่บุพการีและครูอาจารย์	 ทุกท่าน

ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความรัก	 ความปรารถนาดีตลอดมา	 และขอมอบให้กับการ

พัฒนาการศึกษาของไทยจงเจริญก้าวหน้าสืบไป
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การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

Teachers and Educational Personnel’s Participation in School  

Administration under Roi Et Provincial Administrative Organization

จารุวรรณ	รากเงิน1

Jaruwan	Rakngoen

รองศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	เมยไธสง2

Assoc.	Prof.	Dr.Suthep	Maythaisong

ดร.กุศล	ศรีสารคาม3

Dr.Kusol	Srisarakham

ท�าการวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและ

บคุลากรทางการศึกษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์ท�างาน	

และ	3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร	ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การวิจัย	 คือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 

4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนโพธิท์องพทิยาคม	โรงเรยีน	ทุ่งกุลาประชานสุรณ์	โรงเรยีนข้ีเหลก็พทิยาคม	โรงเรยีน

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ปีการศึกษา	 2559	 ท้ังหมดจ�านวน	 81	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถาม	มค่ีาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Content	Validity)	อยูร่ะหว่าง	0.67-1.00	และค่าความเชือ่มัน่	 

(Reliability)	เท่ากับ	0.81	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป	เพื่อหาค่าความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ท�าการทดสอบค่า	t-test	ค่า	F-test	และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Bonferroni

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด. 
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์. 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม. 
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	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)		 ระดับความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถาน

ศกึษา	โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมมค่ีาอยู่ในระดบัมาก	(m	=	4.20,	s	=	0.72)	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามค่ีาระดับความคดิเหน็ท่ีมต่ีอการม	ีส่วนร่วมของครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบริหารวิชาการ	(m	=	4.26,	s	=	0.39)	รองลงมา

ได้แก่	ด้านการบริหารทั่วไป	(m	=	4.25,	s	=	0.38)	ด้านการบริหารงบประมาณ	(m	=	4.23,	s=	0.36)	

และด้านการบริหารงานบุคคล	(m	=	4.06,	s	=	0.36)

	 2)		 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	

มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 แต่พบว่า	 เมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามวุฒิ

การศึกษา	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และเมื่อเปรียบ

เทยีบระดบัความคิดเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศึกษา	โรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู	่ตามวธีิของ	Bonferroni	ปรากฏว่า	ด้าน

การบริหารวิชาการ	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน	 และด้านการบริหารทั่วไป	 ประสบการณ์ท�างาน

มากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่

แตกต่างกัน	ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ	และด้านการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ด้านการบรหิารวชิาการ	ควรมกีารจดัประชมุระดม

ความคดิเกีย่วกบัวธิกีารสอนในแบบต่าง	ๆ 	หรอืส่งครเูข้าร่วมอบรม	สมัมนากบัหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วย

งานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้น�าเทคนิค	 วิธีการสอนใหม่	 ๆ	 มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	

ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด	 โดยค�านึงถึงการ

พฒันาผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ควรเปิดโอกาสให้ครมูส่ีวนร่วมในการจดัระบบการยมืเงนิ	การเบกิจ่าย	และควบคมุ

การใช้วัสดุเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ	และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

และความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน

การสรรหา	และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน	เท่าที่สามารถจะท�าได้	และควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการวางแผนอัตราก�าลัง	 เพ่ือเป็นการกระจายอ�านาจ	 และระดมความคิดเห็นในการเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเข้ามาร่วมท�างานในองค์กร	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ควรมีการระดมความคิดเห็นจากครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนการจัดบริบท	อาคารสถานที่	รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ในโรงเรียน	

โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมส่ีวนรบัผดิชอบต่อห้องเรยีน	อาคาร	หรอืเขตพืน้ท่ีภายในบรเิวณ
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โรงเรียน

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา	2.	การบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	1)	 to	study	levels	of	teachers’	and	

educational	 personnel’s	 participation	 in	 school	 administration	 at	 schools	 under	 Roi	 Et	

Provincial	Administration	Organization,	2)	to	compare	those	of	their	participation	classified	

by	variables	of	their	gender,	educational	qualifications	and	work	experiences,	and	3)	to	

collect	 the	 suggestions	 for	 addressing	problems	and	 solutions	on	 their	 participation	 in	

school	administration.	The	target	groups	were	81	teachers	and	educational	personnel	in	

four	target	schools	in	different	locations	in	academic	year	B.E.	2559/2016.	The	instrument	

used	for	the	research	was	the	questionnaire	handout,	whose	questions	possessed	content	

validity	between	0.67	and	1.00	and	the	reliability	at	0.81.	Data	were	processed	with	the	

computer	software	package	to	find	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	

and	 F-test,	 and	 to	 analyze	 them	 to	 seek	 for	 pair	 differences	 by	way	 of	 Bonferroni’s	 

method.

	 Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:

	 1)		 Opinions	 on	 teachers’	 and	 educational	 personnel’s	 participation	 in	 school	

administration	at	the	target	sch	4.20,	s		=	0.72).	Given	a	single	one,	every	aspect	comes	

out	that	their	opinions	as	such	have	been	measured	high	in	the	overall	aspect.	All	aspects	

in	descending	order	of	means	entail:	academic	affairs	administration	(m	=	4.26,	s		=	0.39),	

general	administration	(m	=	4.25,	s		=	0.38),	fiscal	administration	(m	=	4.23,	s		=	0.36)	and	

personnel	administration	(m	=	4.06,	s	=	0.36)	.

	 2)		 The	comparative	results	of	their	opinions	based	on	differences	in	their	genders	

have	 shown	 no	 differences	 in	 their	 opinions	 in	 the	 overall	 aspect	 and	 a	 single	 one.	 

Contrary	 to	 differences	 in	 their	 educational	 qualification,	 their	 participation	 in	 school	 

administration	differs	in	both	aspects,	with	the	statistical	significance	level	at	.05	as	the	

same	 as	 differences	 in	 their	 work	 experiences.	 In	 addition,	 testing	 results	 of	 pair	 

differences	based	on	Bonferroni’s	method	have	proven	that	their	work	experiences	more	

than	ten	years	are	higher	than	those	less	than	five	years	in	academic	affairs	administration,	

with	the	statistical	significance	level	at	.05,	while	other	aspects	prove	different	as	do	in	

general	administration,	as	opposed	to	fiscal	administration	and	personnel	one.
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	 3)		 Suggestions	for	enhancing	their	participation	in	school	administration	at	schools	

under	the	above	organization	have	been	presented.	School	administrators	should:	first	for	

academic	affairs	administration,	hold	conference	to	 increasingly	brainstorm	opinions	on	

different	teaching	methods	or	have	teachers	attend	a	training	course/seminar	with	its	own	

entity	or	with	an	outsourcer	to	absorb	fresh	techniques	of	teaching	methods	of	address	

problems	of	learning	arrangements,	more	concretely	promote	exchanges	of	learning	for	

conducting	 the	 classroom	 research;	 second	 for	 fiscal	 administration,	 plan	 the	 fiscal	 

expenditures	 to	 deserve	 value	 of	money	 as	 possible	 by	 placing	 the	 emphasis	 on	 

learner-centre	developments	as	the	top	priority,	open	up	opportunities	to	teachers	and	

educational	personnel	to	take	part	in	formulating	lending	and	disbursing	systems,	control	

uses	of	materials	to	let	everyone	participate	 in	using	the	budgets	that	enable	them	to	

scrutinize	 accuracy	 and	 transparency	 of	 fiscal	 administration;	 third	 for	 personnel	 

administration,	open	up	opportunities	to	teachers	as	much	as	possible	to	select	and	recruit	

applicants	 for	 the	 job,	 appoint	 new	 applicants,	 and	 support	 educational	 personnel	 to	

participate	 in	 staffing	 planning	 in	 order	 to	 decentralize	 administration	 and	 brainstorm	

ideas	 on	 choosing	 proper	 personnel	 to	work	 together	 under	 the	 same	 roof;	 last	 for	 

general	administration,	brainstorm	teachers’	and	educational	personnel’s	ideas	as	much	

as	possible	on	planning	contextual	arrangements	of	school	premises	and	various	learning	

sources,	letting	them	take	part	in	holding	responsible	for	classrooms,	buildings	or	areas	

inside	the	school	compound.

Keywords : 1.	Teachers	and	Educational	Personnel’s	Participation	2.	School	Administration

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความส�าเร็จของประเทศ	

สภาพสังคมไทยมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	วทิยาการต่างๆ	เจรญิก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้	จงึมคีวาม

จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาของชาติให้เหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ	การศกึษานัน้ไม่เป็นเพยีงสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามส�าคญั	หากแต่เป็นสิง่ทีท่�าหน้าที่

แกนกลางของสงัคม	ซึง่องค์การทกุๆส่วนของสงัคมจะพฒันาและได้รบัประโยชน์จากการจดัการศกึษาเพยีง

ใดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา	(วินี	ภูสุนทเรศ,	2548,	หน้า	1,	อ้างถึงใน	ชาฤนี	เหมือนโพธิ์ทอง,	2554,	

หน้า	1)

	 โรงเรยีนในฐานะองค์การศกึษาเป็นหน่วยงานทีส่�าคญัทีส่ดุทางการศกึษาเพราะโรงเรยีนเป็นหน่วย

ปฏิบัติงาน	 ผลของการด�าเนินงานจัดการศึกษาจึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการด�าเนินงานและการจัดการ

ของโรงเรียน	ดงันัน้	ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครจึูงต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในแนวคดิ	หลกัการและกระบวนการ
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ในการน�าปัจจัยต่าง	ๆ	มาใช้	ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมองค์การและ

มีความเชื่อในสมมุติฐานที่ว่า	 ฝ่ายปฏิบัติงานถ้ามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าไร	ก็ยิ่งมี

ความเข้าใจในปัญหาขององค์การและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้น	 ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความร่วม

มือร่วมใจและจะกระตุ้นให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย	 ในทางตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็

อาจท�าให้ผู้ปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองค์การ	ทั้งนี้เพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบหรือการ

ตัดสินใจ	 อีกทั้งอาจมองว่าผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าของพวกตนอาจแสดงออกในรูปของความเย็นชาไม่ใส่ใจ	 

สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พึงประสงค์ขององค์การอย่างแน่นอน	(เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์,	2550,	หน้า	182)	ในการ

ประชมุครแูละบคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ประจ�าปีการศกึษา	

2558	พบว่า	ในการบริหารงาน	4	ด้าน	ไม่ไปในทิศทางเดียวกันขาดการมีส่วนร่วมคิดร่วมท�าในการท�างาน	

ในด้านการบริหารวชิาการนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	นอกจากนีย้งัมปัีญหาในด้านครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาไม่มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการบรหิารโรงเรยีน	ครแูละบุคลากรทางการศกึษาไม่มี

ส่วนร่วมในการก�าหนดหน้าทีแ่ละการมอบหมายงานทีต่รงกับความรูค้วามสามารถ	ไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิ

ใจในปัญหาต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร	 ขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	5)

	 จากสภาพปัญหาในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ดังกล่าว	เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอด็	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการพฒันาด้านการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานทัง้	4	ด้าน	คอื	1)	ด้านการ

บริหารวิชาการ	2)	ด้านการบริหารงบประมาณ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านการบริหารทั่วไป	

และเป็นการเปิดโอกาสให้ครแูละบคุลาการทางการศกึษาในสถานศกึษาได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานด้าน

ต่าง	ๆ	อย่างเต็มศักยภาพ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

สถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2		เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามเพศ	 วุฒิการศึกษา	 และ

ประสบการณ์ท�างาน

	 2.3		เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ครแูละบคุลากรทางการศึกษาทีม่เีพศต่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็การมส่ีวนร่วมต่อการบรหิาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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	 3.2	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั	มรีะดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมต่อ

การบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็	การมส่ีวน

ร่วมต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ด้านการ

บริหารงานบคุคล	และด้านการบรหิารทัว่ไป	ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.2		เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับน�าไปวางแผน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.3		ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้	 ไปก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ

งานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

	 4.4		เป็นประโยชน์ในการวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาทีส่่งเสรมิการม	ีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษา

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ	์

โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม	และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	ทั้งหมด

จ�านวน	81	คน

	 5.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)	ประกอบด้วยเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์ท�างาน

	 	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	 scale)	 5	 ระดับ	แบ่งออกเป็น	 4	ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการบริหารวิชาการ	2)	 ด้านการบริหารงบ

ประมาณ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านการบริหารทั่วไป

	 	 ตอนที	่3	แบบสอบถามแบบปลายเปิดหรอืข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร	ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 5.3		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่า	 t-test	ค่า	F-test	และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Bonferroni
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6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ระดบัความคดิเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยรวม	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามีค่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบริหารวิชาการ	รองลงมา

ได้แก่	ด้านการบรหิารทัว่ไป	ด้านการบรหิารงบประมาณ	และด้านการบรหิารงาน	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการบริหารวิชาการ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารวิชาการ	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดย

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาหลักสูตร	 รองลงมาคือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการน�า

หลกัสตูรสถานศกึษามาใช้ในการเรยีนการสอน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยสดุ	คอื	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

มีส่วนร่วมวางแผนการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	 	 6.1.2		ด้านการบริหารงบประมาณ	ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารงบประมาณ	มีค่าอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา	 รองลงมาคือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม

ประเมินผลแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 6.1.3		ด้านการบริหารงานบุคคล	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ด้านการบริหารงานบุคคล	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม

วางแผนการจ้างลกูจ้างชัว่คราว	รองลงมาคอื	ครแูละบุคลากรทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้าน

ความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	 ครูและบุคลากร

ทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการประเมนิในการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา

	 	 6.1.4	 ด้านการบริหารทั่วไป	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้าน

การบรหิารทัว่ไป	มค่ีาอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	โดยเรยีงค่า
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เฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดได้แก่	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จดัระบบข้อมลูข่าวสารของสถานศึกษา	รองลงมาคอื	ครแูละบคุลากรทางการศกึษามส่ีวนร่วมในการวางแผน

การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศให้ทนัสมยั	และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยสดุคอื	ครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนก�าหนดแนวทางการส่งเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

	 6.2		เปรยีบเทยีบระดับความคิดเหน็การมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 วุฒิการศึกษา	 และ

ประสบการณ์ท�างาน

	 	 สมมติฐานการวจิยั	1	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ที่มีเพศต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

	 	 สมมติฐานการวจิยั	2	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

แสดงว่า	 ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโทมีส่วนร่วมมากกว่าปริญญาตรี

	 	 สมมติฐานการวจิยั	3	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นการมส่ีวนร่วมของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	 โดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และผลการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่	ตามวิธีของ	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	10	ปี	สูงกว่า

ประสบการณ์ท�างาน	5–10	ปี	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิตท่ีิระดับ	.05	ส่วนคูอ่ืน่ไม่แตกต่างกัน	และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า

	 	 1)		 ด้านการบรหิารวิชาการ	ผลการวจิยัพบว่า	การเปรยีบเทยีบระดบัความคิดเหน็การมส่ีวน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารวิชาการ	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู	่ตามวธิขีอง	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างาน

มากกว่า	10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่

แตกต่างกัน

	 	 2)		 ด้านการบริหารงบประมาณ	ผลการวิจัยพบว่า	การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารงบประมาณ	ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน

	 	 3)		 ด้านการบริหารงานบุคคล	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบริหารงานบุคคล	ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน
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	 	 4)		 ด้านการบริหารทั่วไป	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน	ด้านการบรหิารท่ัวไป	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

.05	และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่	ตามวธิขีอง	Bonferroni	ปรากฏว่า	ประสบการณ์ท�างานมากกว่า	

10	ปี	สูงกว่าประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	5	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่าง

กัน

	 6.3		ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	

โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ด้านการบรหิารวชิาการ	ควรมกีารจดัประชมุระดม

ความคดิเกีย่วกบัวธิกีารสอนในแบบต่าง	ๆ 	หรอืส่งครเูข้าร่วมอบรม	สมัมนากบัหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วย

งานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้น�าเทคนิค	 วิธีการสอนใหม่	 ๆ	 มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	

ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด	 โดยค�านึงถึงการ

พฒันาผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ควรเปิดโอกาสให้ครมูส่ีวนร่วมในการจดัระบบการยมืเงนิ	การเบกิจ่าย	และควบคมุ

การใช้วัสดุเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ	และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

และความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน

การสรรหา	และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน	เท่าที่สามารถจะท�าได้	และควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการวางแผนอัตราก�าลัง	 เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจ	 และระดมความคิดเห็นในการเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเข้ามาร่วมท�างานในองค์กร	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ควรมีการระดมความคิดเห็นจากครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนการจัดบริบท	อาคารสถานที่	รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ในโรงเรียน	

โดยให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุคนมส่ีวนรบัผดิชอบต่อห้องเรยีน	อาคาร	หรอืเขตพืน้ท่ีภายในบรเิวณ

โรงเรียน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการวจัิยการมส่ีวนร่วมของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ผูว้จิยัได้พบประเดน็ทีน่่าสนใจและควรทีจ่ะน�ามาอภปิรายผล	ดงันี้

	 7.1		การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

สถานศึกษา	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	

และด้านการบริหารทั่วไป	ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะ

ว่า	ผู้บริหารโรงเรียนมกีารจดัการศกึษาในปัจจบัุนตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ซึง่เป็น

กฎหมายแม่บทส�าคัญในการก�าหนดให้สถานศึกษาด�าเนินการจัดระบบการบริหารท่ีต้องกระจายอ�านาจให้

สถานศึกษา	 ทั้งด้านการบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้าน

การบริหารทัว่ไป	ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทและหน้าท่ีโดยตรงในการน�านโยบายดังกล่าวสูก่ารปฏบัิตขิอง

บคุลากรภายใต้การบรหิารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของของสถานศกึษา	โดยอาศยัหน้าทีท่างการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บริหารที่ส�าคัญคือ	 การวางแผน	การจัดองค์การ	 การจัดคนเข้าท�างาน	การสั่งการ	 และการควบคุมในการ

ประสานงาน	และช่วยให้บุคลากรฝ่ายต่าง	ๆ	ทุกคน	ปฏิบัติหน้าที่ในงานทั้ง	4	ภารกิจของโรงเรียน	ได้แก่	

การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 สามารถท�างาน

สอดประสานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในลักษณะการท�างานเป็น

ทมี	การได้มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อผลส�าเรจ็ของงานท�าให้เกดิแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์เสยีสละทมุเทเพือ่คณุภาพ

ของงานท่ามกลางบรรยากาศการท�างานแบบประชาธิปไตย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ไกรประสิทธิ์	 

พันสะอาด	 (2555,	หน้า	68)	ซึ่งได้ท�าการวิจัย	 เรื่อง	การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนใน

อ�าเภอขลุง	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ	เขต	2	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วม

ของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนในอ�าเภอขลุง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	

เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฐวดี	ทรัพย์ธนาศิริ	(2556,	หน้า	82)	ซึ่งได้

ท�าการวิจัยเร่ือง	 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	4	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน	ตามความคิดเห็นของครู	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	4	 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากเช่นกัน	 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้	 

อาจเนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารที่เห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วม

ตามหลักการปฏิรูปการศึกษา	เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน

	 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบระดับการมส่ีวนร่วมของครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อการบริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์

ท�างาน	น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.2.1		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีมี่เพศต่างกนั	คอื	เพศชายและเพศหญงิ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการมีส่วนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศึกษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารให้เกียรติและให้ความส�าคัญแก่ครูผู้สอนเท่าเทียมกันท้ังเพศชายและเพศหญิง	

และปฏบิตัตินอย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิผูบ้รหิารโรงเรยีนในฐานะเป็นผูบ้รหิารสงูสดุในองค์กร	และ

มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานให้บรรลุผลส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	 โดยให้ความเสมอภาคท้ังเพศชาย

และเพศหญงิ	และเน่ืองจากภาระงานในโรงเรยีนส่วนใหญ่เป็นงานการสอนและกจิกรรมทัว่ไป	ทีไ่ม่ใช่กจิกรรม

ภาคสนามหรือมีการใช้แรงงานของบุคลากร	ความคิดเห็นจึงไม่เกิดความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศ

หญิง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฐรฎา	พวงจันทร์	(2553,	หน้า	86-87)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วม

ของครใูนการบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดักรุงเทพมหานคร	ส�านกังานเขตดสิุต	กรงุเทพมหานคร	ผล

การวจิยัพบว่า	ครทูีม่เีพศต่างกนัมส่ีวนร่วมของครใูนการบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา	สงักดักรงุเทพมหานคร	

ส�านักงานเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ตามการบริหารงาน	4	ด้าน	 ได้แก่	 งานวิชาการ	 งานการบริหารงาน

บุคคล	งานงบประมาณ	และงานบริหารงานทั่วไป	ในภาพรวมและรายข้อ	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั	คอื	ปรญิญาตรแีละ	ปรญิญาโท

หรอืสงูกว่าปรญิญาโท	มคีวามคิดเหน็ต่อการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารสถาน
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ศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท	มีมุมมอง	หรือมีทักษะ	องค์ความรู้ในการน�ามาประยุกต์

ใช้กบังานในฝ่ายบรหิารต่าง	ๆ 	รวมทัง้เข้าไปมส่ีวนร่วม	ในการด�าเนนิงานของการบรหิารด้านต่าง	ๆ 	มากกว่า

ครูและบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	 และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน	 ให้เป็นหัวหน้า

งานหรือตัวแทนในการเข้าไปมีส่วนร่วม	ในการตัดสินใจ	วางแผน	จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สงูกว่าครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่วีฒุกิารศึกษาปรญิญาตร	ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ	จกัรกฤษณ์	ปลดั

เซ็น	(2555,	หน้า	77)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของครใูนการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	กลุ่มจังหวัดจันทบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของ

ครใูนการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	กลุม่จงัหวดั

จนัทบรีุ	จ�าแนกตามระดับการศกึษาสงูสดุโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	ทุกด้าน

	 	 7.2.3		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน	คือ	น้อยกว่า	5	ปี	

5-10	ปี	และมากกว่า	10	ปี	มคีวามคดิเห็นต่อการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	ครผููส้อนและบคุลากรทางการศกึษา

ที่มีประสบการณ์มาก	ย่อมผ่านการท�างานในบทบาท	หน้าที่ต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	จึงมีทักษะการท�างานใน

ด้านต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการบริหารวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหาร

ทั่วไป	 จึงท�าให้เกิดภาวะผู้น�าในการท�างานในบทบาทหน้าที่ต่าง	 ๆ	 เป็นที่เคารพและมีความน่าเชื่อถือ	 

จึงท�าให้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียนมากกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณ์น้อยกว่า	 นอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารในการด�าเนินงานที่มีความส�าคัญ	 

หรือมคีวามเส่ียง	สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	วษิณ	ุชัน้บน	(2556,	หน้า	74)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การมส่ีวน

ร่วมของครผููส้อนในการบรหิารโรงเรียนขยายโอกาส	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี	

เขต	1	ผลการวจัิยพบว่า	การมส่ีวนร่วมของครผููส้อนในการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส	สงักดัส�านกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ระหว่างครูท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 10	 ปี	 และครูท่ีมี

ประสบการณ์	10	ปี	ขึ้นไป	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยครูที่

มีประสบการณ์สอน	10	ปี	ขึ้นไป	มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ	และบริหารงานบุคคล	มากกว่าครูที่

มีประสบการณ์น้อยกว่า	10	ปี

8.  ข้อเนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านการบริหารวิชาการ	ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	มีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการน�าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้	 ในการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 8.1.2		ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

	 	 8.1.3		ด้านการบรหิารงานบคุคล	ควรก�าหนดนโยบายให้ครแูละบุคลากรทางการศกึษา	มส่ีวน

ร่วมวางแผนการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและการด�าเนินการด้านความผิดวินัยของข้าราชการครู	 และบุคลากร

ทางการศึกษา

	 	 8.1.4		ด้านการบรหิารทัว่ไป	ควรก�าหนดนโยบายให้ครูและบคุลากรทางการศกึษามีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและการวางแผนการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศให้ทันสมัย

	 8.2	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารสถาน

ศกึษา	โรงเรียนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามตวัแปรอืน่	ๆ 	เช่น	ตวัแปรเกีย่วกบัขนาด

หรือจ�านวนนักเรียน

	 	 8.2.2		ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 แนวทาง

การแก้ปัญหา	ในการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.3		ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการมส่ีวนร่วมของครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษาต่อการบรหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด	ในโรงเรยีนทีป่ระสพผล

ส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับ
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10.  ค�าขอบคุณ

	 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงด้วยดี	 ด้วยการเอาใจใส่	 ช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก	 รอง

ศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	เมยไธสง	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	และ	ดร.กุศล	ศรีสารคาม	อาจารย์	ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ร่วม	ทีไ่ด้เสยีสละเวลาอนัมค่ีาของท่านให้ค�าปรกึษาแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์และมีคณุค่ายิง่ส�าหรบั

ผู้วิจัย	ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้	ณ	ที่นี้

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอนก	ศิลปนิลมาลย์	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขา

วิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 

ดร.สุชาติ	วิริยะ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	และ	

นางรศิร	พงศ์สุวรรณ	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการสอนภาษาไทย	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์	ตรวจสอบเนือ้หา	ความถกูต้อง	และข้อเสนอ

แนะเพื่อปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย	 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	

และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่คอยอบรมสอนสั่งและให้วิทยาการความรู้แก่ผู้วิจัย

	 ความส�าเร็จของการท�าสารนิพนธ์ครั้งนี้จะไม่สามารถส�าเร็จลงได้ถ้าหากขาดก�าลังใจ	ที่ส�าคัญจาก

ครอบครัว	รากเงิน	ที่คอยเป็นก�าลังใจอยู่เบื้องหลัง	สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์	ความดีความงามทั้งปวง	

ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสารนิพนธ์นี้	 ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ท่ีเคารพยิ่ง	 และหากมีข้อบกพร่องด้วย

ประการใด	ๆ	ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง
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การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

The Development of Student Care and Support System Model 

in Promoting Desirable Characteristics of Sribunyanussorn Municipality 

School Students

อนุชา	ผลอิน1

Anucha	Phol-in

บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพัฒนารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	 ศรีบุณยานุสสรณ์	 2)	

ออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 3)	 ทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่ง

เสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	และ	4)	ประเมนิปรบัปรงุแก้ไข

การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ครแูละผูบ้รหิาร	จ�านวน	15	คน	

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	13	คน	และนกัเรยีน	จ�านวน	98	คนได้มาโดยสุม่ตวัอย่างแบบ

ง่าย	(Simple	Random	Sampling)	จากตารางเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบทดสอบ	และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรยีนด้านการส่งเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรียนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1)		 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 พบว่า	 สภาพความพร้อมพื้นฐาน

ของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานุสสรณ์	ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพบุคลากร	ด้านงบประมาณ	

ท�าให้พบจดุแข็งจุดอ่อนของโรงเรยีน	จึงได้พจิารณาด�าเนนิกจิกรรมเพือ่แก้ไขจุดอ่อนของโรงเรยีน	เพือ่ให้การ

ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนิน

งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างเป็นระบบเหน็เป็นรปูธรรมและให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพือ่

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

1 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง

กระทุ่มแบน 
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	 2)		 การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พงึประสงค์ของนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นรปูแบบท่ีพฒันาข้ึน	มช่ืีอว่า	“PART	Model”	

น�าไปด�าเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเน้ือหาท่ีก�าหนดไว้	 โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า	รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 3)		 ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ได้มีการจัดให้มีการประชุม	เชิงปฏิบัติการไปใช้ใน

การด�าเนินงานให้แก่ครแูละผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และนกัเรยีน	ผลการทดลองโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.48)

	 4)		 การประเมนิความพงึพอใจในการพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการส่งเสรมิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปรากฏว่า	ครูและผู้บริหาร	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.12)

ค�าส�าคญั : 1.	การพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน	2.	ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	the	fundamental	data	for	student	

care	and	support	system	model	development	 in	promoting	desirable	characteristics	of	

Sribunyanussorn	Municipality	School	students	2)	to	design	and	develop	the	student	care	

and	 support	 system	model	 in	 promoting	 desirable	 characteristics	 of	 Sribunyanussorn	 

Municipality	School	students	3)	to	try	out	the	designed	and	developed	student	care	and	

support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics,	and	4)	to	evaluate	and	solve	

the	student	care	and	support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics.	The	

samples	were	15	teachers	and	school	administrators,	13	basic	education	committees,	and	

98	students	which	were	chosen	by	simple	random	sampling	from	Krejcie	and	Morgan	table.	

The	research	instruments	were	interview,	test	and	questionnaires	of	satisfaction	towards	

care	 and	 support	 system	model.	 The	data	were	 analyzed	by	using	percentage,	mean,	

standard	deviation	and	content	analysis.

	 The	results	of	this	research	were

	 1)		 The	study	of	the	fundamental	data	for	student	care	and	support	systemmodel	 

development	in	promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	Municipality	School	

students	had	found	the	weakness	of	the	fundament	readiness	in	each	section,	personnel	

section	 and	 budget	 section.	 This	 problem	was	 solved	 effectively	 for	 the	 school’s	 

educational	development,	 especially	 the	 standard	development	 the	 student	 care	 and	

support	system	which	would	apply	to	educational	assurance.
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	 2)		 The	design	and	development	the	student	care	and	support	system	model	in	

promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	Municipality	School	students	was	

called	“PART	Model”	which	used	to	develop	the	student	care	and	support	system	model.	

From	the	workshop,	it	resulted	that	this	model	was	suitable	for	educational	development.

	 3)		 The	result	of	experimental	model	of	the	student	care	and	support	system	in	

promoting	 desirable	 characteristics	 of	 Sribunyanussorn	Municipality	 School	 students	 in	

workshop	for	the	teachers,	school	administrators,	basic	education	committees	and	students	

was	at	the	high	level	( =	4.48).

	 4)		 The	questionnaires	of	satisfaction	towards	the	development	of	the	student	

care	and	support	system	model	in	promoting	desirable	characteristics	of	Sribunyanussorn	

Municipality	 School	 students	 for	 the	 teachers,	 school	 administrators,	 basic	 education	 

committees	and	students	was	at	the	high	level	( =	4.12).

Keywords : 1.	 The	 Development	 of	 Student	 Care	 2.	 Support	 in	 Promoting	 Desirable	 

Characteristics	of	Student

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความ

สามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมมุ่งหวัง	โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา

น้ัน	นอกจากจะด�าเนนิการด้วยการส่งเสรมิสนบัสนนุนกัเรยีนแล้ว	การป้องกนัและการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา	 เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร	เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว	ในเชิงลบก็

มีปรากฏเช่นกัน	เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหาการระบาดของสารเสพติด	ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	ก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต	และสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	ภาพความส�าเร็จที่เกิดจาก

การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น	 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	มาตรา	43	ก�าหนดไว้ว่า	บคุคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัใน

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไม่น้อยกว่า	12	ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง	และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	

พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	และแก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับ

ที่	3)	พ.ศ.	2553	ได้ก�าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา	ในมาตรา	6	ไว้ว่า	“การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรม	

และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พ.ศ.	 2551	 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็น

ก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็น

พลเมืองไทยและเป็นพลโลก	ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น



Vol.6 No.2 July - December 2017190

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ประมุข	ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา	(สมศ.)	ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผูเ้รยีน	มาตรฐานที	่1	ผูเ้รยีนมีคณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิม

ทีพึ่งประสงค์	ซ่ึงกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	ได้เหน็ความส�าคญัดงักล่าว	จงึก�าหนด

นโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เน้นให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน	เนื่องจากสภาพ

สงัคมปัจจุบนัทีป่ระสบปัญหานกัเรยีนขาดการพฒันาและส่งเสรมิด้านคณุธรรม	จรยิธรรมอนัเป็นสาเหตขุอง

ปัญหาสังคมและอาชญากรรม	ก�าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น	มาตรฐานที่	14	นักเรียนมีคุณธรรม	

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2552,	หน้า	15)	โดยใช้กระบวนการ

ของ	การวจิยัและพฒันา	R	and	D	(Research	and	Development)	ดงักล่าวสรปุได้ว่า	การวจิยัและพฒันา	

ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ	 ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัย	 (Research:	 R1)	 :	 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 

ขั้นตอนที่	2	การพัฒนา	 (Development	 :	D1)	 :	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ	ขั้นตอนที่	3	การวิจัย	

(Research	:	R2)	:	การทดลองใช้	และขั้นตอนที่	4	การพัฒนา	(Development	:	D2)	:	การประเมินและ

ปรับปรุงแก้ไข	 ส�าหรับน�าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา	 ครั้งนี้	 โดยการสร้าง

เป็นโมเดลเป็น	PARD	Model	ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	ๆ	ได้แก่	P	=	การวางแผน	เป็นการวางแผนในการ

ด�าเนินงาน	A	=	การปฏิบัติ	ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ได้วางไว้	R	=	การสะท้อนผลของการด�าเนิน

งานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา	และ	T	=	การตรวจสอบผลของการด�าเนินงานต่อไป

	 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	 มีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม	 อารมณ์

และสติปัญญา	โดยมุ่งจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

พัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูโ้ดยให้ผูเ้รยีนมโีอกาสทางการศกึษา	เน้นการพฒันาคณุภาพนักเรยีน	โดยน้อมน�า

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน

ให้มีความรู้คูค่ณุธรรมเป็นทัง้คนเก่ง	คนดีและมคีวามสขุ	ซึง่จากสภาพปัญหาในบรบิทของสงัคมปัจจบัุนท�าให้

ค่านิยมเชิงพฤติกรรมของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนไป	 นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	 อาทิ	 

มีภาวะติดเกม	 ไม่ตั้งใจเรียน	 นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ	 ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม	 จากการวิเคราะห์

สภาพความพร้อมพืน้ฐานของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพ

บุคลากร	ด้านงบประมาณ	ท�าให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนในด้านต่าง	ๆ	 โรงเรียนจึงพิจารณาด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน	 เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนินงาน	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเห็น

เป็นรปูธรรมและให้มคีณุภาพมาตรฐานเพือ่จดุมุง่หมายของการประกนัคณุภาพการศึกษาและจากข้อมลูใน

แบบประเมนิด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	ท�าให้ทราบพืน้ฐานการด�าเนนิงานของโรงเรียนใน

เรือ่งการดแูลช่วยเหลอื	นกัเรยีน	ซึง่มจีดุแขง็ทีช่่วยสนบัสนนุให้การท�างานมปีระสทิธผิล	และมจีดุอ่อนทีต้่อง

ปรับปรุง	หรือหาวิธีการแก้ไข	เพื่อให้การท�างานมีความแข็งแรงขึ้น	อีกทั้งจากการส�ารวจความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของครู	 เพื่อให้การท�างานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ท�าให้ได้	ข้อมูลที่มีประโยชน์ยิ่ง

ต่อการด�าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและเป็นการตอบสนองความต้องการของผูป้กครองและ

ชมุชนด้วย	(โรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์,	2557,	หน้า	31)	จากสภาพปัญหาทีก่ล่าวมา	หากมกีารดแูล
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ช่วยเหลือนกัเรยีนทัง้ในมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมย่อมท�าให้นกัเรยีนมี

ภูมิคุ้มกันทางสังคมอันเป็นเกราะป้องกันให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมได้	 ซึ่งสอดคล้องแนวทาง

ของกรมสามัญศึกษา	(2544,	หน้า	5)	ได้ก�าหนดแนวทางและกระบวนการท�างานด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนว่าเป็นกระบวนการด�าเนนิงานการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนโดยมีครทูีป่รกึษา	เป็นบคุลากรหลกัในการ

ประสานงานร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 และมีวิธีการ	 เครื่องมือในการ

ท�างานที่ชัดเจน	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานอยู่	5	ประการ	ได้แก่	1)	การรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคล	2)	การคัดกรองนักเรียน	3)	การส่งเสริมนักเรียน	4)	การป้องกันและแก้ปัญหา	และ	5)	การส่งต่อ	 

ซึ่งเป็นทางที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาได้	 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 ได้เห็นความส�าคัญในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษาทีห่ลกัสตูรก�าหนด	จงึได้วางแผนก�าหนดแนวทางและพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุส

สรณ์	สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา	มาตรฐานที	่1	ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิมทีพ่งึประสงค์	

โดยเร่ิมด�าเนินการต้ังแต่ปีการศกึษา	2556	เป็นต้นมา	ซึง่ผลการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการ

ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ต่อไป

	 จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ได้มองเห็นความส�าคัญของการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกนัของโรงเรียนกบัชุมชน	จงึได้ด�าเนนิการศกึษาการพัฒนา

รูประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรี

บุณยานุสสรณ์	เพื่อน�าข้อสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.2		เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.3		เพือ่ทดลองใช้รปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนด้านการส่งเสรมิคณุลกัษณะ	ทีพ่งึประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

	 2.4		เพื่อประเมินปรับปรุงแก้ไขการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ด้านการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 3.1		ประโยชน์ต่อนักเรียน

	 	 3.1.1	 ท�าให้การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนทั้ง	 5	 ขั้นตอนเกิด

ประสิทธิผลมากขึ้น

	 	 3.1.2		นักเรียนเกิดความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายของการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเกิด

ผลเสียต่อการเรียนรู้	ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

	 3.2		ประโยชน์ต่อครู

	 	 3.2.1	 เป็นรูปแบบและข้อสนเทศให้ครูได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผนการด�าเนินการให้ค�า

ปรึกษาแก่นักเรียน	ให้เกิดความเข้าใจในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

	 	 3.2.2	 ครูได้ได้น�าวิธีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนให้แก่นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผลเสียและผลดีในการด�าเนินงาน

	 3.3		ประโยชน์ต่อผู้บริหาร

	 	 3.3.1	 เป็นรูปแบบและข้อสนเทศให้ผู้บริหารได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น

	 	 3.3.2		ได้รูปแบบแนวทางการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ให้สิ้นสุดการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ้นสุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อ	อันจะเกิดผลเสียต่อนักเรียนที่ขาด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 3.4		ประโยชน์ต่อโรงเรียน

	 	 3.4.1	 เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษา	 และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�าไปประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ให้สิ้นสุดการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสิ้นสุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อ	อันจะเกิดผลเสียต่อนักเรียนที่ขาด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 	 3.4.2	 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 ได้น�าข้อสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อย

ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดเป็นจุดเด่น	 ท�าให้การบริหารงานกิจกรรมมีคุณภาพ	 และเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 3.4.3		สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัความต้องการในการใช้

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้เกดิการพฒันาและมีความพร้อมในการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้สิน้

สุดภายในสถานศึกษาโดยไม่มีการส่งต่อไปสู่หน่วยงานอื่น

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นการวจิยัตามกระบวนการวจิยัและพฒันา	(Re-

search	and	Development)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ	ขั้นตอนที่	1	การวิจัย	(Research	:	R1)	

:	การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ขั้นตอนที่	2	การพัฒนา	(Development	:	D1)	:	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ	
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ขั้นตอนที่	3	การวิจัย	(Research	:	R2)	:	การทดลองใช้	และขั้นตอนที่	4	การพัฒนา	(Development	:	D2)	

:	การประเมินและปรับปรุงแก้ไข	โดยมีครูและผู้บริหาร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปีการศึกษา	2558	เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	โดยมี

แนวคิดส�าคัญที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 เป็นรูป

แบบการพัฒนาในครั้งนี้

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้จากการเปิดตาราง	 เครจซ่ี	 และ	 มอร์แกน	 ได้แก่	 ครูและผู้

บริหาร	จ�านวน	15	คน	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	13	คน	และนักเรียน	จ�านวน	98	คน	

รวมทั้งสิ้น	126	คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจยั	ได้แก่	แบบสมัภาษณ์	แบบสอบถาม	แบบประเมนิความพงึพอใจ	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

	 5.1		การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	 ศรีบุณยานุสสรณ์	 พบว่า	

สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	ในด้าน	ต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านปรมิาณและคณุภาพ

บุคลากร	ด้านงบประมาณ	ท�าให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนในด้านต่าง	ๆ	 โรงเรียนจึงพิจารณาด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน	 เพ่ือให้	 การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเห็น

เป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 5.2		การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	เป็นรปูแบบท่ีพฒันาข้ึน	มช่ืีอว่า	“PART	Model”	

น�าไปด�าเนินการในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเน้ือหาท่ีก�าหนดไว้	 โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ผลการประเมินความเหมาะสม	ปรากฏว่า	รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 5.3		ผลการทดลองใช้รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ	 ที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ได้มีการจัดให้มีการประชุม	เชิงปฏิบัติการไปใช้ใน

การด�าเนินงานให้แก่ครแูละผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และนกัเรยีน	ผลการทดลองโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.48)

	 5.4		การประเมนิความพงึพอใจในการพฒันารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการส่งเสรมิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	ปรากฏว่า	ครูและผู้บริหาร	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และนักเรียน	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( =	4.12)
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6.  ข้อเสนอแนะ

	 6.1		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 6.1.1	 จากการศึกษา	 พบว่า	 การที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของ

องค์การน้ัน	จะต้องมีการท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบและภายในระบบต้องสามารถยดืหยุน่ได้	โดยเริม่จาก

ผูบ้ริหารต้องมกีารสร้างความตระหนกัให้เกิดขึน้กบัครใูห้มเีป้าหมายเดียวกนัทีจ่ะมุ่งมัน่ช่วยเหลอืนกัเรยีนใน

การดูแล	รวมทั้งสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน	โดยจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ	แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้	 

แล้วน�ามาวิเคราะห์	 และสรุปผลร่วมกันกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีด�าเนินการจึง

จะส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย

	 	 6.1.2	 การด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

น้ัน	ผูบ้ริหารควรจะให้การสนบัสนุนโดยก�าหนดนโยบายการพฒันาทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม	มกีารก�าหนดภาระ

งาน	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	การสนบัสนนุด้านงบประมาณ	และมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดยบรรจเุป็น

แผนปฏิบัติการของเรียน

	 	 6.1.3		การด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้	 ได้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	หากมี

การน�าระบบดงักล่าวไปใช้กบัสถานศึกษาอืน่จึงควรมกีารวเิคราะห์สภาพปัญหาและออกแบบระบบให้มคีวาม

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นเพื่อให้การด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 6.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 6.2.1	 ควรมกีารวจิยัและพฒันาเพือ่บรูณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกบัชมุชนซึง่เป็นสถาบนัที่

มีความเกี่ยวโยงกับวิถีการด�าเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรง	 โดยการศึกษาและพัฒนาในด้านการให้ความรู้

ความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและชั้นหนึ่งแก่นักเรียน

	 	 6.2.2		ควรมกีารวจัิยและพฒันาโดยใช้แนวคดิและทฤษฎอีืน่	ๆ 	ท่ีมใีนอนาคตเพือ่เปรยีบเทียบ

ประสทิธภิาพของการด�าเนินการตามรูปแบบทีด่�าเนินการนี	้เพือ่ให้ได้รปูแบบการพฒันาระบบท่ีมคีวามเหมาะ

สมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 6.2.3		ควรมกีารวจัิยเชงิปฏบัิตกิารเกีย่วกับการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในระดบั	กลุม่

สถานศึกษา	เพื่อน�าไปมาพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 5.		 ประโยชน์ต่อชุมชน

	 	 5.1	โรงเรยีนและชมุชนได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการใช้ระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนให้เกดิ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 5.2		ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดผลดีต่อนักเรียน	จน

ท�าให้นักเรียนเว้นจากอบายมขุ	ไม่เป็นผู้ทีก่ระท�าผดิตามแนวทางการด�าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน

	 	 5.3		ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน

การด�าเนินงานก่อนที่จะเกิดปัญหาน�าไปสู่การส่งต่อตามขั้นตอนต่อไป
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8.  ค�าขอบคุณ

	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ	

นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลศรบีณุยานสุสรณ์	สงักดักองการศกึษา	เทศบาลเมอืงกระทุม่แบน	จงัหวดั	สมทุรสาคร 

เล่มนี้	 ส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายผู้วิจัย	 จึงขอขอบพระคุณ 

ทกุ	ๆ 	ท่านมา	ณ	โอกาสนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่	ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ี	แนะน�าให้ค�าปรกึษา	

ดังนี้	 1)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ค�าสิงห์	 นนเหล่าพล	 อาจารย์ประจ�าภาคคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	2)	ดร.พัชรี	ปิยภัณฑ์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

3)	 นางอารยา	 เสริมสาธนสวัสดิ์	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 วิทยฐานะ 

ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	4)	นายสมชาย	เปียถนอม	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนเทศบาล	๕	วดัพระปฐม

เจดีย์	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	5)	นางบริบูรณ์	เกษรา	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล	๓	

ยุวบูรณ์บ�ารุง	 วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	11	 6)	 นางสายชล	 สิงห์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวดั	วทิยฐานะ	ผูอ้�านวยการเช่ียวชาญ	และ	7)	นายชัยชนะ	ผลาพงศ์	ผูอ้�านวย

การสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล	๑	(วัดเจียงอี)	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	ที่กรุณาอนุเคราะห์เป็นผู้

เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ	การตรวจและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย	เล่มนี้

	 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	นักเรียน	ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ทุกท่าน	 ในการมีส่วนร่วม	 กล่าวคือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�าและร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	มาโดยตลอด	จนท�าให้การพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	มีความเจริญ	ก้าวหน้าขึ้นมาตาม

ล�าดับ

	 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากผลงานการวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้แก่บุพการีและครูอาจารย์	 ทุกท่าน

ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความรัก	 ความปรารถนาดีตลอดมา	 และขอมอบให้กับการ

พัฒนาการศึกษาของไทยจงเจริญก้าวหน้าสืบไป
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การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

A Models of Cooperation for Management of Lifelong Education Between 

Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus and Communities 

in Muang Roi Et, Roi Et Province.
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บทคัดย่อ

 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาผลการด�าเนนิงานในข้ันตอนต่างๆ	ของการวจิยัเชิงปฏบัิติ

การแบบมีส่วนร่วมในการศึกษา	 2)	 เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง	 ประสบการณ ์

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ผู้วิจัยได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น	 25	 รูป/คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	 	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 และแบบ

สัมภาษณ์กลุ่ม	แบบสังเกต	และแบบตรวจสอบหรือบันทึก	

		 ผลการวิจัย	 พบว่า	 	 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ตามแผนปฏิบัติการ

ทีไ่ด้ก�าหนดร่วมกนั	พบว่า	ผลการด�าเนินงานโครงการกจิกรรมต่างๆ	ตามขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมส่ีวนร่วม	1	วงจร	6	ขัน้ตอน	ในภาพรวมบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีค่าดหวังทกุโครงการ	ซึง่ส่งผลให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล	กลุ่มบุคคล	 และองค์กรมหาวิทยาลัย	 

ได้ความรู้ใหม่จากการปฏบิติั	3	ลกัษณะ	คือ	1)	ความรูใ้หม่จากการปฏิบัติตามหลกัการของการวจิยัเชิงปฏบัิติ

การแบบมส่ีวนร่วม	2)	ความรูใ้หม่ทีเ่กีย่วกบัประสบการณ์ทีไ่ด้จากการน�าแผนปฏบิตักิารลงสูก่ารปฏบิตัเิกีย่ว

กับการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต		3)	ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูป

 1 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย
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แบบความร่วมมอืเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	9	ประการ	เพือ่การพฒันาอย่างต่อเนือ่งยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ	

ประกอบด้วย	1)	การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา	2)	พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์	3)	การตั้งชุดด�าเนินงาน					

4)	ร่วมด�าเนินการอย่างสร้างสรรค์	5)	นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง	6)	ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง	7)	มุ่งสู่ความภูมิใจ					

8)	รายงานต่อสาธารณชน	และ	9)	สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน   

ค�าส�าคัญ:		1.การพัฒนารูปแบบ		2.ความร่วมมือ		3.การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	 research	were	1)	to	develop	a	model	of	cooperation	for	

management	of	life-long	education	between	Mahamakut	Buddhist	University	Roi	Et	Campus	

and	communities	in	Muang	Roi	Et	municipality,	and	2)	to	monitor	the	change	in	learning	

experience	of	individuals,	a	group	of	persons,	and	Mahamakut	Buddhist	University	Roi	Et	

Campus,	 resulting	 from	 the	 developed	model.	 The	 participatory	 action	 research	was 

applied,	and	to	collect	the	information,	25	samples,	both	monks	and	laypersons,	were	

selected	 by	means	 of	 simplistic	 random,	 from	 staff	members	 of	Mahamakut	 Buddhist	

University	Roi	Et	Campus,	and	members	of	communities	located	in	the	Roi	Et	municipality	

and	the	organizations	concerned.	The	research	devices	comprised	the	in-depth	interviews,	

group	interviews,	observation	and	recording	measure.

	 The	results	of	the	study	were	as	follows:

	 The	development	of	a	model	 for	management	of	 life-long	education	between	

Mahamakut	Buddhist	University	Roi	Et	Campus	and	communities	in	Muang	Roi	Et	municipality 

was	found	that	the	activities	operated	in	a	single	cycle	with	6	steps	of	operation,	in	an	

overall	aspect,	achieved	the	purposes	as	expected,	and	effected	a	remarkable	change	in	

the	learning	experience	of	individuals,	a	group	of	persons	and	the	University.		Three	new	

concepts	were	also	found,	comprising	1)	the	concept	about	the	implementation	of	the	

participatory	 action	 research,	 2)	 the	 concept	 about	 the	 bringing	 into	 practice	 of	 the	 

operation	plan	 in	 terms	of	 the	development	of	 a	model	 for	management	of	 life-long	 

education,	and	3)	the	concept	about	the	measures	by	which	a	model	of	cooperation	for	

management	of	 life-long	education	 should	be	developed.	 The	measures	were	nine	 in	

number,	 consisting	 of	 1)	 analytical	 study	 of	 the	 problems;	 2)	 strategic	 development;	 

3)	setting	of	the	ad	hoc	commission;	4)	constructive	collaboration;	5)	perpetual	supervision;	

6)	 perpetual	 improvement;	 7)	 goal	 achievement;	 8)	 public	 report;	 and	 9)	 invention	 of	 

sustainable	values.	

Key words:	1.Development	of	a	model	2.cooperation	3.Long-life	education
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

		 รปูแบบความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัชมุชน	เป็นกระบวนการทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันา

ศักยภาพความสามารถของบุคลากรในชุมชน	อันเป็นบทก�าหนดตาม	มาตรา	43	ของรัฐธรรมนูญ	แห่งราช

อาณาจักรไทย	 ด้วยการกระจายอ�านาจทางวิชาการให้ท้องถ่ินอย่างเต็มท่ี	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

ศกึษาแห่งชาต	ิฉบับที	่9	(พ.ศ.	2545–2549)	ทีมุ่ง่ให้	ทกุส่วนของสงัคมได้ร่วมกนัให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

คนเป็นจุดหมายหลักโดยผ่านกระบวน	การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.	2542	(ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,	2542)	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	

20	สิงหาคม	พ.ศ.	2542	สาระส�าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติล้วนมุ่งไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้

โดยเฉพาะในหมวด	1	ว่าด้วยบททั่วไป	ความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา	8	ระบุชัดว่าการจัดการ	ศึกษา

ให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน	 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ	 ศึกษา	 และการ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	

		 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อคนทั้งมวล	 ทุกหมู่	 และทุกคน	 อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่ม

ต่าง	ๆ 	ทีแ่ตกต่างกนั	การศกึษาไม่ได้เป็นเรือ่งของโรงเรยีนและครเูท่านัน้	แต่สรรพก�าลงัทัง้มวลในสงัคมต้อง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการศึกษา	เช่น	ครอบครัว	ชุมชน	สถานประกอบการ	สื่อ	กองทัพ	สถาบัน

ทางศาสนา	เป็นต้น	ต้องมกีารปฏริปูกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้การเรยีนรูพ้ฒันาคนได้เตม็ศกัยภาพของความ

เป็นมนุษย์	 ให้รู้จักความจริงของแผ่นดินไทยให้คิดเป็นท�าเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่ร่วมกันเป็น	 ให้กระบวนการ

เรียนรู้สัมพันธ์กบัวถิชีวีติจรงิเพือ่แก้ปัญหาความยากจน	และปัญหาอืน่	ๆ 	พร้อมกนัไปในการเรยีนรู	้การเรยีน

รู้ต้องควบคู่กนัไปกับการ	สร้างความรูห้รอืการวจิยัเพือ่ให้เกดิความเข้มแข็งทางปัญญาโดยท่ัวตลอด	และการ

เรียนรู้ต้องสร้าง	พลังทางสังคมขึ้นเต็มแผ่นดิน	เป็นพลังแผ่นดินที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องพร้อมกันไป	(ประเวศ	

วะสี,	2544)

		 ระบบการศึกษาที่คนส่วนใหญ่รับรู้	 คือ	 ระบบการศึกษาในโรงเรียนซ่ึงรัฐ	 เกือบจะผูกขาดในการ

จดัการเป็นส่วนใหญ่	และได้กลายมาเป็นสิง่ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัวถิกีารด�าเนนิชวีติ	วธิคีดิ	ระบบเศรษฐกจิ	

สังคม	วัฒนธรรม	การเมือง	และชุมชนท้องถิ่น	ท�าให้โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในชุมชนมากขึ้น	กลไก

ดั้งเดิมในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยชุมชน	ผ่านสถาบันต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรม

ของชุมชนเอง	เช่น	วัด	มัสยิด	ได้ถูกลดบทบาทลง	ผลที่ตามมา	คือ	ชุมชนไม่สามารถด�ารงสภาพความเป็น

ชุมชนไว้ได้	 เพราะไม่มีกลไกใน	 การดึงทรัพยากรของชุมชนหรือมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนที่

สอดคล้องกบัสภาพพืน้ฐาน	ได้ท�าให้เกดิการพฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนืและก่อให้เกดิความล่มสลายของชมุชนในท่ีสดุ	

การแสวงหาทาง	 ออกในการปรับเปลี่ยนระบบ	 “การศึกษา”	 ที่เป็นอยู่ให้เป็นกลไกที่ส�าคัญในการจัด

กระบวนการ	พฒันาการเรยีนรูข้องคนในชมุชนทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัสภาพความเป็นจรงิ	จงึเป็นแนวทางที่

ควร	 ให้ความส�าคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปของส�านักงานปฏิรูปการศึกษา	

(วิจารณ์	พานิช,	2540)	สอดคล้องกบัทีส่�านกังานปฏริปูการศกึษา	(2545)	กล่าวว่าบคุคลแต่ละคน	ครอบครวั	

ชุมชน	องค์กร	ชุมชน	องค์กร	ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบันศาสนา	

สถาน	ประกอบการ	 และสถาบันทางสังคมอื่น	 ทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมและผนึกก�าลังอย่างเข้มแข็ง	 เป็นอัน

หน่ึงอันเดยีวกัน	เป็นพันธมติรถาวรเพือ่การปฏริปูการศกึษาท่ียัง่ยนื	การเพกิเฉยละเลยหรอืถ่วงรัง้	การปฏริปู
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การศึกษาจะเป็นการบ่อนท�าลายชาติโดยไม่รู้ตัว	

		 นอกจากนั้น	ในหมวด	4	ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา	มาตรา	29		ก�าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับ

บุคคล	ครอบครัวชุมชน	องค์กร	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	

สถาบนัศาสนา	สถาน	ประกอบการ	และสถาบนัสงัคมอืน่	ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนโดยจดักระบวนการ	

เรียนรู้	ภายในชุมชน	เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม	มีการแสวงหาความรู้	ข้อมูล	ข่าวสาร	และรู้จัก	

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ	ต้องการ	

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนและ	มาตรา	 30	 ให้

สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธิภาพ	รวมทัง้การส่งเสรมิให้	ผูส้อนสามารถวจิยัเพีอ่

พฒันาการเรยีนรูที้เ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ	

2542)	 สอดคล้องกับแนวคิดของนาตยา	 	 ปิลันธนานนท์	 (2542)	 ท่ีเช่ือว่าชุมชนเป็นแหล่งท่ีท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ได้โดย	แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า	1)	การเรียนรู้โดยพื้นฐานเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม	โดยทั่วไปเราจัด

ระบบการเรียนรู้ตาม	 สภาพสังคมท่ีเราอยู่	 ดังนั้น	 โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนท่ีอยู่ใน

ชุมชนที่โรงเรียน	 ตั้งอยู่	 2)	 ความรู้ต้องบูรณาการกับชีวิตในชุมชน	 ความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ต้องมีการ

บรูณาการ	ทัง้การปฏบิตั	ิการเกีย่วข้องกบัสงัคม	และการรอบรูใ้นชมุชนทีต่นอาศยัอยู	่	3)	กระบวนการเรยีน

รู้และการเป็นสมาชิกของชุมชน	 เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้	 ชุมชนก�าหนดสิ่งที่จะให้เราเรียนรู้และสิ่งที่

เราเรียนรูก็้กลับคนืสูช่มุชนเช่นกนั	4)	ความรู้และการปฏบิติัแยกจากกนัไม่ได้	เป็นไปไม่ได้ทีเ่ราจะรูอ้ะไรโดย

ไม่เคยลงมือท�า	 ในขณะที่เราท�าอะไร	 เราได้รู้แล้ว	 ได้เรียนรู้แล้ว	 	 5)	 การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพการเรียนรู้	การได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงใน	กิจกรรมต่าง	ๆ	ในชุมชน	มีผลทั้งต่อการเรียนรู้ของเรา	

และท�าให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	

		 จากแนวคดิดังกล่าวจะสอดคล้องกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา	ทีน่�าเสนอยทุธศาสตร์	ความร่วม

มือระหว่างชุมชน	 สถานประกอบการและโรงเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของซิลิคอน	 แวลลีย์ท่ีแสดงให้

ประจักษ์ถึงความเข้าใจ	 และความร่วมมือจากชุมชน	ทุกระดับของชาวซิลิคอนแวลลีย์	 ท�าให้สามารถสร้าง

วิสัยทัศน์ร่วมกันได้ส�าเร็จ	 และประกอบกับความมุ่งมั่นของชุมชน	 ท�าให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นผลส�าเร็จ

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี		(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542)

		 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน	 เพื่อค้นหารูปแบบเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน	

จะก่อให้เกิดผลดี	 ทั้งนี้เพราะความร่วมมือ	 มีจุดเด่นใน	 3	 ประการหลัก	 คือ	 ด้านบริบท	 การมีส่วนร่วมใน

การน�าคนในท้องถิ่นที่รู้จักสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ	ชุมชนอย่างแท้จริงให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพฒันา	ท�าให้สามารถตดัสนิใจได้อย่างถูกต้องมปีระสทิธผิลด้านการปฏบิตักิารมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

ท�าให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าตนเอง	เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา	และท�าให้ประชาชนมีโอกาสใช้ความ

สามารถของตนเองในการร่วม	กนัท�างานทัง้ในรูปของความคดิ	การตดัสนิใจ	และการกระท�าอย่างเตม็ทีร่วม

ทั้งมีความรู้สึกว่า	 ตนเองเป็นเจ้าของชุมชน	 และต้องการร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากกว่าการน�า

โครงการ	ทีก่�าหนดทกุอย่างจากภายนอกของชมุชนมาเรยีบร้อยแล้วและน�ามาใช้ในชมุชน	ซึง่จะท�าให้คนใน	

ชุมชนปฏิเสธและหลีกเลี่ยงที่จะให้ความร่วมมือและสุดท้าย	 คือด้านจิตใจ	 การมีส่วนร่วมท�าให้	 ประชาชน

เกิดความรู้สกึว่าตนเองมสีทิธ	ิในการตัดสนิใจในสิง่ทีเ่กีย่วข้องและส่งผลต่อชวีติของตน	(Hirsch,	1990)		ด้วย



Vol.6 No.2 July - December 2017200

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�าเสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	 เพื่อให้ได้รูปแบบของ

โครงการทีม่คีวามเหมาะสม	ทีจ่ะน�าไปใช้กบัชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็และด้วยเหตทุีผู่ว้จิยัซึง่ปฏบิตัิ

หน้าที่เป็นผู้สอนประจ�า	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูท่ีต้องรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย	ประกอบกับบัณฑิตเหล่านี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูผู้สอนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้น

ฐานของประเทศ	 ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะด�าเนินการงานวิจัยนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการการโดยมีส่วนร่วม

		 ดงัน้ัน	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็ในฐานะเป็นองค์กรสถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่บริการการศึกษาให้กับชุมชน	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบความร่วม

มือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้นมีลักษณะอย่างไร	 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory	Action	Research)	ตามทัศนะของ	Seymour-Rolls	&	Hughes	(2000);	Mills	(2007);	

Quixley	(2008);	James,	Milenkiewicz	&	Bucknam	(2008);	Creswell	(2008);	McTaggart	(2010);	

ชยานนท์	มณเพียรจันทร์	(2553);	วิโรจน์	สารรัตนะ	(2558)	ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน	(Planning)	

การปฏิบัติ	(Acting)	การสังเกต	(Observing)	และการสะท้อนผล	(Reflecting)	โดยคาดหวังผลที่จะก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันก�าหนด	เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติร่วมกัน

ระหว่างผู้วิจยัและผูร่้วมวจัิย	ทัง้เพือ่ให้เกดิการพฒันาขึน้ในการจดัการเรียนรูต้ลอดชวีติระหว่างมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และเพื่อน�าผลการวิจัยเป็น

กรณีศึกษาในการน�าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรแห่งอื่นๆ	 โดยการวิจัยมีค�าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การ

วิจัยดังกล่าวในหัวข้อถัดไป

2.  โจทย์วิจัย

		 2.1	 ผลการด�าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ	 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีก�าหนดเป็น

อย่างไร	การด�าเนินงานนั้น	ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	การเรียนรู้และความรู้ใหม่	อะไรบ้าง

	 2.2	 รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีลักษณะอย่างไร

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 3.1		เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ	ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

		 3.2		เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวัง	 ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตัว

บุคคล	กลุ่มบุคคล	และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4.  สมมติฐานการวิจัย 

	 รูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วทิยาเขตร้อยเอด็กบัชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

   5.1		เป็นการวิจัยที่ก่อให้	“บุคคล”	เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้น	ทั้งในระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม

บุคคล	 และระดับมหาวิทยาลัย	 เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 ตามหลักการเรียนรู้จากการกระท�า 

(Learning	by	doing)

			 5.2		เป็นการวิจัยที่จะก่อให้	 “เกิดองค์ความรู้”	 จากบุคคลและผู้เก่ียวข้องในหน่วยงาน	 ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

			 5.3	 นักวิจัย	 สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้ในการวิจัย 

ครั้งนี้	มีการวิพากษ์วิจารณ์	เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

			 5.4	 บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 โรงเรียนและชุมชน	 

ผู้เกี่ยวข้อง	สามารถน�าผลการวิจัย	ไปศึกษาทบทวนและด�าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตท่ีเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง	 เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

คือ	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 ได้ก�าหนดผู้ร่วมวิจัย	(Research	Participant)		เป็นบุคคล	กลุ่มบุคคล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ในมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	และนอกมหาวทิยาลยั	คอื	บคุลากร	ผูแ้ทนชมุชน

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ในการด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุน	และร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน	และการด�าเนิน

การวิจัยครั้งนี้มี	1	วงจร	6	ขั้นตอน	โดยแต่ละขั้นตอนมีการด�าเนินการ	ดังนี้  ขั้นตอนที่	1	การเตรียมการ	

(preparation)	ขั้นตอนที่	2	การวางแผน	(planning)	ขั้นตอนที่	3	การปฏิบัติ	 (acting	ขั้นตอนที่	4	การ

สังเกตผล	(observing)	ขั้นตอนที่	5	การสะท้อนผล	(reflecting)	ขั้นตอนที่	6	การสรุปผล	(conclusion)			

		 ข้อมูลที่ได้จากเคร่ืองมือที่เลือกใช้ในการวิจัยท่ีได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ท้ัง	 5	 ข้ันตอนน�ามา

วิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะๆ	 เขียนและน�าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์	 (critical	

approach)	แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล	สถิติ	ภาพถ่าย	เอกสาร	หรืออื่นๆ	ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกัน

ปฏบิตั	ิและวิเคราะห์ข้อมลูทีเ่ป็นเชงิปรมิาณด้วยค่าสถติพิืน้ฐาน	คอื	ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่	เพือ่ให้เป็นข้อมลู

เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

7.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

		 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยอภิปรายในประเด็นจากค�าถามการวิจัยและประเด็นอื่นๆ 

ทีพ่บจากการวจิยัรวม	4	ประเด็น	ประกอบด้วย	1)	การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนจากการปฏบัิตจิรงิ	2)	การเรยีน

รู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง	3)	ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง	ตามล�าดับ	ดังนี้
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  1)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง

		 		 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง	พบว่า	 หลังจากการน�าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติผล

ปรากฏว่าส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการส่งผลให้	 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างหมาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 กับชุมชนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	ตามแผนปฏิบัติการโครงการที่คาดหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ	ประโยชน์

ที่คาดกว่าจะได้รับที่ก�าหนดไว้ในขั้นที่	 2 การวางแผน	 (Planning)	นั้น	พบว่า	ผลการด�าเนินงานโครงการ

กิจกรรมในภาพรวมบรรลตุามวตัถุประสงค์ทีค่าดหวงัทุกประเดน็	ซึง่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในลกัษณะ

ของความร่วมมือ	 และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด	

  2)  การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง

		 		 จากผลการวิจัยพบว่า	การเรียนรู้เกิดขึ้นใน	3	ระดับ	คือ	1)	ระดับบุคคล	ประกอบด้วย	ผู้วิจัย

และผูร่้วมวิจยั	2)	ระดับกลุม่	คอื	กลุม่คณาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตร้อยเอด็	

3)	ระดับองค์การ	คือ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ซึ่ง

สอดคล้องกับที่	วิโรจน์	สารรัตนะ	(2555)ได้ให้ทัศนะว่า	การเรียนรู้จากการกระท�าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนร่วม	เป็นการเรยีนรูท้ีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ในระดบัตวับคุคล	ระดบักลุม่	หรอืระดบัหน่วยงาน	เป็นการ

เรยีนรู้ทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัหรอืจากการมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างผูว้จิยักบัผูร่้วมวิจยั	

และกับบุคคลอื่นๆ	ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยทั้งนี้การเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือการกระท�านั้นได้เกิดขึ้น

ในหลายลักษณะในทุกขั้นตอนของการวิจัย	 ทั้งนี้ยังพบว่าทั้ง	 ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัย	 และสถานศึกษา	 ได้เกิดการ

เรยีนรูอ้ย่างมากมายและหลากหลาย	ซึง่อาจเป็นผลมาจากการเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้นัน้เกดิจากลกัษณะการเรยีน

รู้จากการปฏิบัติหรือได้ลงมือกระท�าด้วยตนเอง	(Learning	by	doing)	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม	การเรยีนรูใ้นลกัษณะนีก่้อให้เกดิการเรยีนรู้มากกว่าการเรยีน

รู้แบบอื่นๆ	และยังพบว่าการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะติดตัวบุคคลนั้นๆได้คงทนและยั่งยืนกว่าการเรียน

รู้แบบอื่นๆ	ซึ่งวิโรจน์	สารรัตนะ	(2558)	ได้ให้ทัศนะว่า	การเรียนรู้จากการกระท�า	(action	learning)	หรือ

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์	(experiential	learning)	จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้นๆในทุกขั้นตอนจากการ

วิจยัถอืได้ว่าเป็นการเรยีนรู้ทีม่ปีระสิทธภิาพสงูสดุ	เนือ่งจากจากผลการศกึษาวจิยัพบว่า	การกระท�า	(doing)	

ก่อให้เกิดการเรียนรู้	 (learning)	ได้มากถึง	75%	ซึ่งสูงกว่ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ	เช่น	การอภิปราย	

การสาธิต	 การใช้โสตทัศนูปกรณ์	 การอ่าน	 และการบรรยายน�าเสนอผลงาน	 ซ่ึงผู้วิจัยควรจะต้องค�านึงถึง	

“การดงึศกัยภาพของผูร่้วมวจัิยออกมาอย่างเต็มทีก่่อน”	โดยปล่อยให้ผูร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และก�าหนด

ประเดน็ต่างๆดงักล่าวตามประสบการณ์และทนุความรูท้ีม่อียูเ่ดมิของพวกเขา	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัจงึจะน�าเอา

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนางานนั้นๆ	มาเสริมตามหลักการ	“ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการ

ระเบดิจากภายใน	(inside-out)	ก่อน	แล้วเสรมิด้วยศกัยภาพจากภายนอก	(outside-in)”	หรอืตามแนวคดิ	

“let	them	first,	then	researcher”และที่ส�าคัญการเรียนรู้ว่าในการขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งไปข้างหน้าสู่

ความส�าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายทีค่าดหวงัไว้	นอกจากองค์ประกอบในด้านการบรหิารจดัการแล้ว	ปัจจัย

เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้กัน	 เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนงาน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต่างๆขององค์การที่ได้วางไว้	ดังนั้นการกระท�าใดๆที่จะท�าให้	“ได้ใจ”	จากพวกเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้น�าพึง

กระท�า	เช่น	การชมเชย	การให้ก�าลังใจ	การมอบรางวัล	การจัดกิจกรรมสร้างขวัญก�าลังใจ	เป็นต้น	ที่ส�าคัญ

พบว่าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติของบุคลากรที่ผู้น�า	 “ได้ใจ”	 พวกเขาจะออกมาดีกว่าผลงานท่ีเกิดจาก

บุคลากรที่ผู้น�าไม่สามารถ	“ซื่อใจได้”	

	 	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่มี

ความเหมาะสมส�าหรบัการพฒันารปูแบบความร่วมมอืเพือ่การจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติระหว่างมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้สถานศึกษาได้รูปแบบแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 	 อีกท้ัง

คณาจารย์ยังได้รับการพัฒนาตนเอง	และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	คณาจารย์ได้คิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาด้วย

ตัวเองเป็น	ไม่ใช่รอให้ผู้บริหารสั่งการอย่างเดียว	ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างมีสถานะเท่าเทียมกัน	นอกจาก

นั้นยังท�าให้ได้แนวคิดใหม่	 ความรู้ใหม่ออกมาจากคณาจารย์อย่างมากกมายและมีความหลากหลาย	 ถือได้

ว่าเป็นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์	องค์การจะเกิดการพัฒนาและขณะเดียวกันบุคลากรที่เกิดความเข้มแข็ง

ควบคู่กันไปด้วยพร้อมๆกัน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Quixley	(2008	อ้างถึงใน	ชยานนท์	มนเพียรจันทร์	

2554)	 ที่กล่าวว่าเหตุผลที่ต้องใช้กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก็เพราะว่าการวิจัย

ประเภทนี้นั้น	 1)	 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาส�าหรับการบริการชุมชนในภาคเอกชน	 (non-

government)	2)	เปิดโอกาสให้เผชิญกับค�าถามหรือปัญหาใหญ่ๆ	(big	questions)	3)	ท�าหน้าที่เสริมพลัง	

(empowerment)	 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงรวมท้ังช่วยเสริมพลังให้กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการให้การ

บรกิารและหน่วยงานข้างเคยีงอืน่ๆ	3)	ช่วยให้องค์กรและพนกังานเข้าใจว่าจะมกีารปฏิบตังิานและปรบัปรงุ

งานกันอย่างไรโดยเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการเรียนรู้	4)	ช่วยให้มีจุดเน้นที่ดีกว่าเดิมในสิ่ง

ที่ท�ากันอยู่แล้ว	 5)	 เป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและคนงานแต่ละ

คน	 6)	 ท�าให้การประเมินผลมีความง่ายยิ่งขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้น	 7)	 ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อสมมติฐาน	

(hunches)	และจะช่วยให้เราสามารถที่จะค้นหาข้อสมมติฐานนั้นในทิศทางที่ตรงประเด็น	(relevant)	และ

เป็นประโยชน์	(useful)	และท้ายที่สุดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถที่จะช่วยองค์กรในการ

พัฒนาแนวทางการให้บริการที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น(multi-faceted)	 เป็นองค์รวม	 (holistic)	และมี

ความเหมาะสมกับท้องถิ่น	เป็นต้น

  3)  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง

		 				 จากผลการวจิยัพบว่า	ความรูใ้หม่จากการปฏบิตัทิีไ่ด้ทัง้ในกรณทีีเ่กีย่วกบั	“การพฒันารปูแบบ

ความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”	 และในกรณีที่เกี่ยวกับ	 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม”	นั้นมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้	

		 		 3.1)  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต จากประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่าง

มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	กบัชมุชนเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ด้วยกระบวนการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท�าให้ผู้วิจัยพบความรู้ใหม่เกี่ยวกับ	“แนวทางการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการ

เรยีนรู้ตลอดชีวติ”	ดงันี	้1)	ยทุธวธิใีนการสร้างกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีณุภาพต่อเนือ่งยงัยืน่ปัจจยั
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หลักส�าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา	 คือ	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้กรอบข้อตกตงความร่วมมือที่มี

พนัธกจิร่วมกนัในการจดัการเรยีนรู	้เพือ่ให้สอดคล้องต่อสภาวะการปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งเช่น

กนั		2)	กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิขึน้และเป็นทีพ่งึพอใจของทกุฝ่ายต้องเกดิจากความร่วมมอืในทกุข้ันตอน

ตัง้แต่เร่ิมต้นวางแผนปฏบิติัตามแผนร่วมกนั	3)	กระบวนการพฒันารปูแบบความร่วมมอืเพือ่การจดัการเรยีน

รูต้ลอดชวีติ	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนือ่งยัง่ยนื	ประกอบด้วย		9		ขัน้ตอน	ทีไ่ด้จาก

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ได้แก่	 การศึกษาและวิเคราะห์สภาปัญหา	 พัฒนาเป็นแผน

กลยุทธ์	การตั้งชุดด�าเนินงาน	ร่วมด�าเนินการอย่างสร้างสรรค์	นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง	ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง	

มุ่งสู่ความภูมิใจ	รายงานต่อสาธารณชน	และสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน	 

	 		 	 1.		 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยกระบวนการส�ารวจและวิเคราะห์สภาพ

ปัจจบุนัปัญหาและความต้องการในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูเ้รยีน	เพือ่จะน�าข้อมลูไปใช้ในการวางแผน

ในระยะต่อไป	

		 	 	 2.	 พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์	 การน�าข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	

ปัญหาและความต้องการมาวางแผนเพื่อก�าหนดทิศทางในการพัฒนา	 การก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

เป้าประสงค์		และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน	

		 	 	 3.		 การต้ังชดุด�าเนนิงาน	การแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่รบัผดิชอบในกจิกรรมต่างทีก่�าหนด

ไว้ในแผน	 ได้แก่	คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการกิจกรรม	ภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง	การมี

ส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน	และอาสาสมัคร		

		 	 	 4.		 ร่วมด�าเนินการอย่างสร้างสรรค์	 การที่คณะกรรมการแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน		

		 	 	 5.	 การนเิทศงานอย่างต่อเนือ่ง	การตดิตามนเิทศให้ค�าปรกึษาแนะน�าให้ก�าลังใจอ�านวย

ความสะดวก	 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคณะท�างานในขณะด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งร่วม

ประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง		และประเมินเมื่อการด�าเนินงานเสร็จสิ้นลง	 

    6.		 ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง	การน�าข้อบกพร่องที่เกิดจากขณะปฏิบัติงาน	และเมื่อปฏิบัติ

งานเสร็จสิ้นแล้วในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็น�ามาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น	

		 	 	 7.		 มุง่สูค่วามภมูใิจ	การปฏบิตังิานเมือ่เสรจ็สิน้ตามระยะการด�าเนนิงานแล้วผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายร่วมภูมิใจและชื่นชมยินดีในผลส�าเร็จของงานรวมทั้งให้รางวัลยกย่องชมเชย 

		 	 	 8.	 รายงานต่อสาธารณชน	 การสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นระยะการด�าเนินงานแล้ว	 จัดท�า

รายงานแสดงถงึความส�าเรจ็ของงานเพือ่แจ้งแก่ผูเ้กีย่วข้องทราบและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ต่อไป 

		 	 	 9.		 สร้างค่านยิมทีย่ัง่ยนื	การสร้างโมเดลรปูแบบการบรหิารคณุภาพ	ของงานอย่างเป็น

ระบบ	สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

   3.2)  ความรูใ้หม่ทีเ่กิดข้ึนจากการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม มข้ัีนตอนย่อยของการ

ด�าเนินงานแต่ละขั้นตอน	โดยค�านึงถึง	10	หลักการ	10	จรรยาบรรณ	และ	10	บทบาทของผู้วิจัยในการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 เป็นพ้ืนฐาน	 จึงส่งผลให้ได้	 “กรอบการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จดัการเรียนรู้ตลอดชวีติ	และความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัเชิงปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม”		ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของวิโรจน์	สารรัตนะ	(2558)	ที่ได้ให้ทัศนะว่า	ความรู้ใหม่	(new	knowledge)	ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนร่วมจึงเป็นผลจากการรวบรวมข้อมลู	(data)	และสารสนเทศ	(information)	ทีเ่กดิจากการปฏบิตัิ

งาน	(action)	ในแต่ละส่วนงาน	(parts)	เมื่อน�ามาเชื่อมโยงกัน	(connection	of	parts)	จะก่อให้เกิดภาพ

ความรูใ้หม่	(a	whole)	ซึง่ความรู้ใหม่ทีไ่ด้รบันี	้หากเชือ่มโยงกนัหลากหลาย	(joining	of	wholes)	คงทีแ่ละ

ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป	 จะเป็นภูมิปัญญา(wisdom)	 เพื่อการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นๆซ่ึงความรู้ท่ีได้จากการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ที่เป็นเป็นกรอบแนวคิดและน�าไปสู่การปฏิบัตินี้ท�าให้การพัฒนารูปแบบ

ความร่วมมอืเพือ่การจัดการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมส�าหรบัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	

นั้นบรรลุความคาดหวัง	คือ	จากการปฏิบัติงานทั้ง	4	โครงการจนส�าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	 ซึ่งเป็นผลมาจาก	 ผู้วิจัยได้ใช้การปฏิบัติการตามข้ันตอนย่อย

ของการด�าเนินงานทั้ง	1	วงจร	6	ขั้นตอน	ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	โดยค�านึงถึง	10	

หลักการ	10	จรรยาบรรณ	และ	10	บทบาทของผู้วิจัย	

8.  ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็กับชมุชนเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	โดยใช้ระเบียบวธิวิีจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบ

มีส่วนร่วม	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

  8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  	 1)		 การวจิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม	ผูว้จิยัจะต้องให้ความส�าคญักบัการบรหิารโครงการ	

การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน	 ทั้งนี้อาจต้องใช้

เทคนิคบ้างประการเพื่อให้สามารถด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ควรน�าหลักการบริหาร

คุณภาพด้วยระบบบริหารคุณภาพวงจร	PDCA	หรือ	Deming	Cycle	คือ	1)	Plan	คือ	การวางแผน	2)	DO	

คือ	การปฏิบัติตามแผน	3)	Check	คือ	การตรวจสอบ	4)	Act	คือ	การปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะ

สม	อย่างต่อเนื่องและต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยเสมอ		 	 	

	 	 2)		 จากผลการวิจัยโดยภาพรวม	 พบว่า	 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะ

บรรลุความคาดหวังในทุกด้านแล้วก็ตาม	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ควรร่วมกันพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป	 3)	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ความส�าเร็จ

จากการพฒันารปูแบบความร่วมมอืการจดัการเรียนรูต้ลอดชวีติระหว่างมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ของผู้

วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	 ที่ซึ่งเกิดจากการเปิดโอกาสให้ทุกรูป/ท่าน	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาในทุก

ขั้นตอนร่วมกัน	ซึ่งส่งผลให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงในการร่วมลงมือปฏิบัติการจริง

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด	วิเคราะห์	สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองในอนาคต	สิ่งนี้ถือ

ได้ว่าเป็นการพัฒนาในที่ยั่งยืนสร้างสรรค์	
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   8.2 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

		 		 1)		 ก่อนการน�าผลการวจิยัไปใช้ในการพฒันา	ควรศกึษาหลกัการและขัน้ตอนของระเบยีบวธิี

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิค

การระดมสมอง	 เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน	 เทคนิคการเขียนโครงการ	 เทคนิคการประเมินโครงการ	

เทคนิคการถอดบทเรียน	 เป็นต้น	 หรือมีการน�าวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการน�าไปใช้มาบรรยาย

กระบวนการพฒันาด้วยการใช้ระเบยีบวธิวีจิยัดงักล่าวให้แก่ตวัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักจ็ะเป็นการดมีาก	ผูว้จิยั

ควรจะต้องมีการเสริมพลังด้านความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้และเก่ียวกับ

แนวคดิเชงิเทคนิค	ทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิงานในข้ันตอนต่างๆในระยะต่อๆไปเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลยิง่	ขึน้ดงันี	้เช่น	1)	แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	ตามหลกัการทีก่ล่าวถงึข้างต้น	

คือ	 “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ	 และผล

ประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวจิยัทราบ”	2)	แนวคดิเชงิเทคนคิ	เช่น	เทคนคิการวางแผนปฏบิตักิารเทคนคิการระดม

สมอง	เทคนิคการน�าแผนสูก่ารปฏบิตั	ิเทคนคิการสงัเกตผลการปฏบัิติงาน	เทคนคิการสะท้อนผลการปฏบิตัิ

งาน	เทคนิคการบันทึกข้อมูลภาคสนาม	เทคนิคการถอดบทเรียน	และอื่นๆ	เป็นต้น

		 2)		 เพ่ือให้ผูร่้วมวจัิยเกดิการเรยีนรู้จากการปฏบัิตอิย่างแท้จรงิ	ผูว้จิยัพงึตระหนกัและระลกึไว้เสมอ

ว่าผู้วิจยัต้องปฏิบัติตัวให้เป็นเพยีงแค่ผูอ้�านวยความสะดวกหรอืผูใ้ห้ความช่วยเหลอื	ความคดิ	และการท�า	ทกุ

คนต้องเกดิขึน้มาจากผู้ร่วมวจิยัอย่างแท้จรงิ	ปราศจากการช้ีน�าใดๆจากตวัผู้วจัิย	การวจัิยเชิงปฏบัิติการแบบ

มส่ีวนร่วมเป็นเทคนคิการวจิยัทีเ่ปลีย่นรปูแบบไป	จากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่างขึน้บน	ผูถ้กูวจิยัได้เปลีย่น

บทบาทจากผู้ถกูกระท�าเป็นผู้กระท�า	หรือผู้ร่วมกระท�า	หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขาเป็นการวิจัยโดย

พวกเขา	โดยผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน	เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ	ผู้ปฏิบัติ	และผู้ได้รับผลจากการ

ปฏบิตัน้ัิน	นอกจากนัน้การวจิยักไ็ม่ได้มจีดุมุง่หมายเพยีงเพ่ือท�าความเข้าใจ	หรอืเพือ่ความรูใ้นปรากฏการณ์

ต่างๆที่เป็นอยู่เท่านั้น	 แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ด้วย	

และคาดหวงัว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนือนัเนือ่งจากความมพีนัธะผกูพนัในสิง่ทีท่�าจากบทบาทการมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

		 3)		 ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ผู้วิจัยพึงตระหนักและระลึกไว้เสมอว่า	 การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นจ�าเป็นต้องพยายามดึงเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมมาจากผู้ร่วมวิจัย

ออกมาให้ได้	 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยจ�าเป็นต้องคอยสอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีเสริมให้เป็นระยะ	 จะเป็น

เสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง(explicit	knowledge)	ในขณะที่ผู้ร่วมวิจัย

จะเป็นเสมอืนตวัแทนของกลุม่คนทีม่คีวามรูจ้ากประสบการณ์ทีส่ะสมมา	เป็นความรูส่้วนตวัหรอืความรูท้ีฝั่ง

ตัว	 (tacit	knowledge)	จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีกับความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้

จากประสบการณ์	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	การผสมผสานกันระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ	เป็นสายธารสอง

สายทีม่าบรรจบกนั	คอื	สายธารเชงิวชิาการหรอืเชงิทฤษฎทีีไ่ด้จากนกัวจิยักบัสายธารเชงิประสบการณ์ทีม่า

จากสิ่งที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัยในพื้นที่ตามความเชื่อของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์	
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10.  ค�าขอบคุณ 

		 ผู้วิจัยขอขอบคุณ	สถาบันวิจัยญาณสังวร	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		ที่ให้ทุนวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์ปาน	 กิมปี	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกข้ันตอนของ

การวิจัย	 รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย	 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 

เจ้าหน้าที	่มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั		วทิยาเขตร้อยเอด็	และผูบ้รหิารบคุลากรในเขตเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนในการท�าวิจัยครั้งนี้		
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กลวิธีทางภาษา : การสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน 

(Language Strategies : Sexual Communication in Folk Songs in Northeast)

      เอี่ยม	อามาตย์มุลตรี

Iam	Armartmultree

1.  บทน�า

	 เพลงลูกทุ่ง	 คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต	 สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย	 โดยมีท่วงท�านอง	

ค�าร้อง	ส�าเนียง	และลลีาการร้องการบรรเลงทีเ่ป็นแบบแผน	มลีกัษณะเฉพาะซึง่ให้บรรยากาศ	ความเป็นลกู

ทุ่ง	 เพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไทย

ในชนบทเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่	รวมทั้งวัฒนธรรมไทย	

ดงัน้ันจงึอาจกล่าวได้ว่าเพลงลูกทุง่เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมทีส่�าคญัของชาติไทย	ความโดดเด่นของเพลงลกู

ทุ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนสภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ

ภาษา	ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อน	มีลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบ้าน	

	 เนือ่งจากเพลงเป็นวรรณกรรมขนาดสัน้	ผูฟั้งจงึสามารถเข้าใจเนือ้หาและเกดิความรูส้กึ	ประทบัใจ

ได้ง่ายกว่าวรรณกรรมประเภทอื่น	ๆ	เพลงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ในแต่ละยุค

สมัย	จึงท�าให้เกิดลักษณะเฉพาะของเพลงแต่ละยุคสมัย	กิ่งแก้ว	อัตถากร	(2519,	หน้า	255)	ได้กล่าวเกี่ยว

กบัววัิฒนาการเพลงไทยไว้ว่า	“เพลงไทยมวีวิฒันาการเป็นเวลาอนั	ยาวนาน	นบัแต่เพลงพืน้บ้าน	เพลงกล่อม

เด็ก	 เพลงพวงมาลัย	 เพลงสงฟาง	 เพลงเกี่ยวข้าว	 เพลงเต้นก�าร�าเคียว	 เพลงล�าตัด	 เพลงหมอล�าหมอแคน	

เพลงบอก	จนกระทัง่ถงึเพลงลกูทุง่	สมยัใหม่	หรอืเพลงไทยเดมิ	จนกระทัง่ถงึเพลงลกูกรงุ”	จะเหน็ได้ว่า	เพลง

ไทยในช่วงเริ่มต้นนั้น	เป็นการร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ	และมีเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน	ต่อมา

จึงมีการร้อง	คลอดนตรีและเริ่มมีการน�าดนตรีสากลเข้ามาประกอบ	เพลงไทยจึงมีหลายลักษณะ	เช่น	เพลง	

ลูกทุ่ง	เพลงลูกกรุง	และเพลงไทยสากล

	 ความโดดเด่นของเพลงลูกทุ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนสภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ของคนในสังคม

แล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือภาษา	 ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา	 ไม่สลับซับ

ซ้อน	มีลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบ้าน	ดังที่	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(2534,	หน้า	

24)	มีพระราชด�ารัสไว้ว่า

	 “เนื้อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริงของคน	ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	 การเกิดสงคราม	

ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็นอย่างดี	ใช้ภาษาที่เรียบง่าย	เข้าใจ	และจ�าง่าย	ฟังแล้วไม่ต้องแปลความ

หมาย	เหนือไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่งยังสรรหาค�าที่กระทบ	กระเทียบเปรียบเปรย	มีส�านวนกระแนะกระแหน

เจ็บ	ๆ	คัน	ๆ	มาเสนอได้หลายรูปแบบ	เรียก	ได้ว่าเข้าถึงใจคนฟังได้ในเวลาอันรวดเร็ว	คุณสมบัติในข้อที่ว่า

บนัทกึเหตกุารณ์ได้ดนีีเ้อง	เป็นคณุสมบัตพิิเศษทีเ่พลงชนิดอืน่ท�าได้ไม่ดแีละมีความหลากหลายเท่าเทยีมกบั

เพลง	ลูกทุ่ง”
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	 ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมมากข้ึน	 เห็นได้จากการใช้เครื่องสื่อสารหลาย	 ๆ	 อย่าง	 เช่น	

คล่ืนวิทยุ	 โทรทัศน์	 อินเตอร์เน็ต	 และโลกออนไลน์อีกมากมาย	 จึงท�าให้ประชาชนจ�านวนมากทั้งใน

กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั	ได้รบัรูแ้ละรับฟังเพลงลกูทุง่อย่างทัว่ถงึและบางเพลงกโ็ด่งดงัในชัว่ข้ามคนื	

ด้วยเหตุนี้	นักร้องจึงไม่ต้องพึ่งพาค่ายใหญ่ก็ดังได้

	 ด้วยกระบวนการเพลงที่ง่ายขึ้น	 เพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมทางยูทูป	มียอดวิวสูง	ๆ	ล้วน

แต่เป็นเพลงเหมาะกับ	“ตลาดลูกทุ่งเหล้าขาว”	ซึ่งเพลงที่ว่านั้น	หมายถึง	เพลงที่เล่นค�าหวาดเสียว	เหมือน

หมอล�ากลอนในอดีต	ที่มีกลอนดิบ	ๆ 	แดง	ๆ 	มาปลุกคนฟังตอนดึกให้หายง่วง	ครูเพลงบางคนถึงกับกล่าวว่า	

เพลงลกูทุง่ในสมยันีไ้ม่เหมอืนเดมิ	เพราะขาดเอกลกัษณ์ของการขึน้ต้น	เรือ่งราวตรงกลาง	และตอนจบ	โดย

เฉพาะอย่างยิง่การขาดสมัผสันอก-ใน	ตลอดจนการเปรยีบเทยีบ	ส่วนเนือ้หาของเพลงไปทางล�า้เส้นศลีธรรม	

ในด้านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งนั้น	 นอกจากจะสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมแล้ว	 บางส่วนยังเจาะถึง

รูปลักษณะ	ลีลาการร้องได้ไม่น้อย	การใช้ภาษาสื่อความตรงไปตรงมาสื่อความมีนัย	 เร้าอารมณ์สร้างความ

สนุกสนานสนุกสนาน	เช่น

 เนื้อเพลง : เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว ศิลปิน : ดาหลา ธัญญาพร

	 	 	 ตั้งแต่เป็นสาวผู้บ่าวก็ผ่อมาหลาย	 ตั้งแต่มาพ้ออ้ายจักเป็นจั๋งใด๋บู๋นี่

	 	 	 ใจมันเต้น	ตึ๊บตึ๊บ	ลมหายใจบ่คงที่		 บ่แม่นใจน้องนี้มันหลงมักอ้ายแล้วบ้อ

	 	 	 คงคือสิดีคั่นได้อ้ายมาเป็นแฟน	 เบิ่งก้ามอยู่แขนเป็นมัดมัดสะม๊าดน้อ

	 	 	 เป็นตาเอาไปไถนาซ่อยอีพ่อ	 นาโนนนาลุ่มคือสิซุ่มดีเน๊าะ

	 	 	 คันได้อ้ายรูปหล่อมาเป็นคู่นอนฝัน	 สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด

	 	 	 ทั้งใหญ่ทั้งยาว	ทั้งขาวทั้งหล่อ	 โอ๊ยจังแม่นเน๊าะจังแม่นหล่อถืกใจ

	 	 	 บ่แม่นน้องเคียวห่าวใส่ผู้ชายใด๋	 หุ่นกะได้	สเป็คน้องเลย

	 	 	 เทิ้งใหญ่เทิ้งยาวเทิ้งขาวเทิ้งเท่ห์	 แถมหวีผมเป๋จังแม่นเท่ห์อ้ายเอ๋ย

	 	 	 อยากได้เฮ็ดแนวเป็นพันธุ์จังเลย	 คันแม่นหมากผีพ่วน	อยากกินฮอดข่วนอ้ายเอ๋ย

	 	 	 หย�่าลึดโอมลึด	ลึด..ลึด	ลึด..ลึด	ลึด	ลึด	ลึด	ลึด	แล้วกลืนเลย	

	 	 	 คันได้อ้ายมานอนเชย	คือสิบ่เสียชาติเกิด..

	 จากเน้ือหาบทเพลงไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง	 หากแต่เป็นการสื่อความหมาย

ผ่านเนื้อร้อง	 ท่วงท�านอง	 มิวสิควีดีโอ	 และภาพลักษณ์ลักษณ์ของตัวศิลปิน	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่

สะท้อนถึงยุคสมัย	แม้ในท้ายที่สุดก็ยังคงวนเวียนอยู่ในอุดมคติแบบ	“ผู้ชายเป็นใหญ่”	ก็ตาม	แต่มีบทเพลง

ลูกทุ่งที่ขับร้องโดยผู้หญิงส่วนหนึ่ง	 มีเนื้อหาสื่อสารด้านความคิด	 อารมณ์	 และความรู้สึกในเรื่องเพศ	 ดังที่

ปรากฏในบทเพลง	เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว	ผู้หญิงในบทเพลงดังกล่าวได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงความต้องการผู้ชาย

ในอดุมคต	ิทีถ่อืได้ว่าเป็นขบถต่อจารีตในสงัคมกระแสหลกั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาษาทีใ่ช้สือ่สารความต้องการ

ในบทเพลง	ทีใ่ช้ลกัษณะการจับจ้องการเฝ้ามอง	นอกจากนีถ้้อยค�าภาษาในบทเพลงกย็งัพบว่า	มกีารส่ือความ

กลายลกัษณะ	โดยเน้นสือ่ความทางเพศ	หรอืยัว่ยอุารมณ์ความรูส้กึทางเพศ	ด้วยรปูแบบการน�าเสนอดงักล่าว

นี้	 ผู้ศึกษาจึงน�าแนวคิดการวิเคราะห์ภาษาตั้งแต่การเลือกใช้ค�าศัพท์	 องค์ประกอบของตัวบทตลอดจนการ

ตีความหมายของ	 แฟร์เคลาฟ์	 และใช้แนวคิดทฤษฎีเพศวิถี	 เพื่อน�ามาศึกษาด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
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เพศระหว่างชายกับหญิงในเพลงลูกทุ่งว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรบ้าง	

เหตุใดจึงมีกลวิธีการน�าเสนอบทเพลงเช่นนี้	ตลอดจนการใช้ภาษาในการสื่อความทางเพศ	เป็นต้น	ผู้ศึกษา

คิดว่าลักษณะการสื่อความทางเพศจากเพลงลูกทุ่งน่าจะเป็นค�าตอบได้ว่า	 เพลงลูกทุ่งนั้นมีลักษณะการสื่อ

ความทางเพศอย่างไร	ตลอดจนมีกลวิธีในการใช้ภาษาชนิดใดสื่อความทางเพศ	

	 ศลิปะในการประพนัธ์เพลงลกูทุง่นบัว่ามลีกัษณะเฉพาะตวั	กล่าวคอื	มทีัง้ความเรยีบง่าย	และความ	

งดงาม	ละเมยีดละไม	เนือ่งจากเนือ้หาส่วนใหญ่ในเพลงลกูทุง่	เป็นเร่ืองราวชวีติของชาวชนบทหรอืคนทัว่ไป

ในสงัคม	เหตกุารณ์ทีน่�าเสนอเป็นสภาพการณ์ทีด่�าเนนิไปเป็นปกตทิกุวนั	ดงันัน้ภาษาทีเ่ลอืกใช้จงึเป็นภาษา

ง่าย	ๆ 	ไม่ซบัซ้อน	สือ่ความชดัเจน	หากแต่ผูป้ระพนัธ์มีกลวธิใีนการน�าค�าเรยีบง่ายเหล่านัน้มาเรยีบเรยีง	เพือ่

สื่ออารมณ์สะเทือนใจ	 และสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง	 เพื่อสร้างความรู้สึกร่วม	 ด้วยเหตุนี้การใช้ภาษาใน

เพลงลูกทุ่งจึงมีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมของแต่ละยุคสมัย

 

2.  การสื่อความหมายโดยตรง

	 การสื่อความหมายโดยตรง	 หมายถึง	 การติดต่อสร้างความความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุรุษกับ

สตร	ีโดยใช้ถ้อยค�าหรอืข้อความภาษาทีม่คีวามหมายตรงตามพจนานุกรมเป็นค�าทีใ่ช้อยูใ่นชวีติประจ�าวนัทัง้

ภาษาพูดและภาษาเขียน	ซึ่งมีเจตนาในการโน้มน้าว	ยั่วยุ	หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ	หากแบ่ง

ตามเนื้อหาของบทเพลง	แบ่งได้ดังนี้

 2.1  การใช้ค�า  

	 	 การเลอืกใช้ค�าในเพลงลกูทุง่อสีาน์นัน้จะใช้ค�าง่าย	ๆ 	ค�าทีใ่ช้จะเป็นภาษาพดูซึง่เป็นภาษาอสีาน	

ที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ	บุคคลแถบภาคอีสาน	ทั้งนี้เพราะผู้แต่งต้องการให้้นักร้องสร้างความเป็นกันเอง

และความสนิทสนมกับผู้ฟัง	 จึงสื่อความหมายของบทเพลงออกมาในลักษณะการพูดคุยกัน	 การบอกเล่า

ข้อความหรือเรื่องราวต่าง	ๆ 	พรเพ็ญ	ตันประเสริฐ	(2533)	ได้วิเคราะห์์ถึงสาเหตุของการใช้ค�าภาษาพูดหรือ

ค�าง่ายๆในบทเพลงเอาไว้	2	ประการดังนี้

	 	 1)		 ค�าภาษาพูดเป็นภาษาที่ง่ายใช้สะดวก	สื่อสารได้รวดเร็ว	ทันใจผู้้ฟัง	ผู้แต่งส่วนใหญ่่นิยม

ถ่ายทอดบทเพลงด้วยภาษาพูดเพราะสามารถสนองความต้องการและเข้าถึงจิตใจของผู้้คนได้ดีและรวดเร็ว

	 	 2)		 ภาษาพดูสามารถแสดงความใกล้ชดิและความเป็นกนัเองระหว่างผูแ้ต่งบทเพลง	โดยมนีกั

ร้องเป็นตัวแทนกับผู้ฟังเพลง	 เหมือนกับว่าได้มานั่งคุยกันอยู่ต่อหน้า	 ท�าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลง

บางคนอาจคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหรือตัวละครตัวหนึ่งในบทเพลง	 เพราะบางส่วนของเน้ือเพลงอาจตรง

กับชีวิตของตน

	 	 	 ในส่วนของการเลอืกใช้ค�าในการสือ่ความทางเพศเพลงลกูทุ่งอสีาน	มกีารใช้ภาษาท่ีมคีวาม

เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา	และแสดงความเป็นท้องถิ่นอีสาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

   2.1.1  การใช้้ค�าภาษาถ่ิน	การเลอืกใช้ค�าสือ่ความทางเพศในเพลงลกูทุง่อสีาน	ส่วนใหญ่

เป็นค�าเรยีบง่าย	มกัไม่ค่อยมคี�าศพัท์ยาก	มกัมกีารสอดแทรกภาษาท้องถิน่ไว้ดว้ย	ลกัษณะดงักล่าวนีจ้ะช่วย

ให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสในการฟังอย่างเต็มที่เน่ืองจากผู้ท่ีนิยมฟังเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนต่างจังหวัด	 

มีการใช้ค�าภาษาถิ่นในตัวอย่างต่อไปนี้
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   “...ย่อนว่าเป็นคนฮักแมฮักพอ	 เลยบ่อยากสิขอ	ไปหางานเมืองไกล

   พอแมกะเฒ่า	เพิ่นเฮ็ดนาบ่ไหว	 สิขายนาถิ่ม	กะย่านพอแมเสียใจ

   นาอีน่องท่งบ่ใหญ่	มีไผสนใจบ่หนา...”

	 (ด�านาซ่อยน้องแหน่	:	ใบเฟิร์น	รักตะวัน)

   จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�าภาษาถิ่นเพื่อโน้มน้าวอารมณ์	ความรู้สึกทางเพศกับ

บุรุษ	ดังนี้

   ค�าว่า	พอ	หมายถึง	พ่อ	ในที่นี้เป็นการใช้ค�าที่บ่งชี้เพศชาย	โดยสื่อความทางเพศว่า	“สิ

ขายนาถิ่ม	กะย่านพอแมเสียใจ”	จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�าภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความ

รู้สึกทางเพศกับบุรุษ	

   ค�าว่า	แม	หมายถึง	แม่	ในที่นี้เป็นการใช้ค�าที่บ่งชี้เพศหญิง	โดยสื่อความทางเพศว่า	“พอ

แมกะเฒ่า	เพิ่นเฮ็ดนาบ่ไหว”จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�าภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึก

ทางเพศกับบุรุษ	

   ค�าว่า	อีน่อง หมายถึง	น้องสาว	ในที่นี้เป็นการใช้ค�าที่บ่งชี้เพศหญิง	โดยสื่อความทางเพศ

ว่า	“นาอน่ีองท่งบ่ใหญ่	มไีผสนใจบ่หนา”จากเนือ้หาของข้อความ	มกีารใช้ค�าภาษาถิน่ในการโน้มน้าวอารมณ์

ความรู้สึกทางเพศกับบุรุษ	ดังตัวอย่างเช่น

   “ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่ง	 	 สิเอาเสาลงหลุมแก้มแดง	

   อีหล่าค�าแพง	สิมีงานใหญ่	 	 สิถูกเขาตอกคัก	ๆ	ถืกตอกปั๊ก	ๆ	ละหนอทรามวัย	

   เจ้าบ่าวเทิงยาวเทิงใหญ่		 	 บักขี้ทุกข์คืออ้าย	ได้กินน�้าตา”

(ถืกตอก	(เมียเฮาสิเอาผัวใหม่)	:	เพชร	สหรัตน์)

   จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�าภาษาถิ่นเพื่อโน้มน้าวอารมณ์	ความรู้สึกทางเพศกับ

บุรุษ	ดังนี้

   ค�าว่า	บัก	 หมายถึง	 ค�าเรียกชายที่เสมอกันและอ่อนกว่า	 ในที่นี้เป็นการใช้ค�าที่บ่งชี้เพศ

ชาย	โดยสื่อความทางเพศว่า	“บักขี้ทุกข์คืออ้าย	ได้กินน�้าตา”	จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�าภาษาถิ่น

ในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับสตรี

   ค�าว่า	เจ้า	หมายถึง	ค�าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย	เป็นสรรพนามบุรุษที่	๒	ในที่นี้เป็นการใช้

ค�าที่บ่งชี้เพศหญิง	 โดยสื่อความทางเพศว่า	“ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่ง”จากเนื้อหาของข้อความ	มีการใช้ค�า

ภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับสตรี

   ค�าว่า	อีหล่า หมายถึง	 ลูกสาวคนเล็ก	 ในที่นี้เป็นการใช้ค�าที่บ่งชี้เพศหญิง	 โดยสื่อความ

ทางเพศว่า	“อหีล่าค�าแพง	สมิงีานใหญ่”จากเนือ้หาของข้อความ	มกีารใช้ค�าภาษาถิน่ในการโน้มน้าวอารมณ์

ความรู้สึกทางเพศกับสตรี	

   2.1.2  การใช้ค�าทีส่ือ่อารมณ์ ค�าแต่ละค�าทีผู่ป้ระพนัธ์น�ามาเรียงร้อยเป็นบทเพลงลกูทุง่	

เมือ่เปล่งออกมาเป็นน�า้เสยีง	ซึง่สือ่ถงึความรูส้กึในอารมณ์ต่าง	ๆ 	ของมนษุย์ได้อย่างชัดเจน	ท�าให้เกิดสนุทรยี

รสทางด้านภาษาและความคิด	ซึ่งเกิดจากการใช้ค�าต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	คือ
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   1) ค�าที่สื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ การใช้ค�าท่ีแสดงถึงรสของความโศกเศร้า	 เสียใจ	

น้อยใจ	เหงา	ว้าเหว่	ซึ่งเกิดจากความผิดหวังในเรื่องความรักเป็นต้นเหตุ	ในบทเพลงลูกทุ่ง	มีการใช้ค�าที่สื่อ

อารมณ์โศกเศร้า	เสียใจ	ดังตัวอย่าง	เช่น

    …น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ	แล้วเด๊		 ช่วงล่างพังเพ	เทิงแหนบกะแข็ง	ซ�้าหนา	

	 	 	 	 ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา		 บ่อยากเป็นภาระ	ของชีวิตอ้าย	…	

(สิฮิน้องบ่:	กุ้ง	สุภาพร	สายรักษ์)

	 	 	 	 ค�าว่า	ฮิ	หมายถึง	เรื่องมาก	,	ต�าหนิ	,	ช่างเลือกมาก,	ไม่ถูกใจ,	ไม่พอใจ,	ไม่ชอบ	

	 	 	 	 ค�าว่า	ฮิน้อง	หมายถึง	ไม่ถูกใจ,	ไม่พอใจ,	ไม่ชอบในตัวของน้อง	เป็นค�าที่สื่ออารมณ์

โศกเศร้าละอายใจ	อับอายมาก

   2)  ค�าที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง การใช้ค�าที่แสดงถึงความรู้สึกโกรธนั้น	มีหลาย	

ระดับ	ได้แก่	การท�าให้โกรธ	ไม่พอใจ	ความรู้สึกโกรธแต่่พยายามระงับอารมณ์	หรือปล่อยอารมณ์	จนปาก

สั่นก็ได้	ในบทเพลงลูกทุ่งจะมีการใช้ค�าที่แสดงถึงความรู้สึกโกรธ	หรือไม่พอใจในลักษณะโกรธ	แต่พยายาม

ระงับอารมณ์์	และตัดพ้อต่อว่า	ตัวอย่าง	เช่น

    … ฮาขั่วค้นเอ้ย	แฟนเฮาสิเข้าพาขวัญ	เสียงเขาย้อนกัน	จนฟ้าสนั่น	เสียงดัง	ตั่ก	ๆ	

ๆ	ๆ	ๆ	ส้วมมีบ่ขี้	มาขี้ใส่ใจของอ้ายคักๆ	อารมณ์ของคนอกหัก	พออยากเอามือฟาดปากเจ้าบ่าว	อารมณ์

ของคนอกหัก	พออยากบาทาเตะปากเจ้าบ่าว เคียดคัก	ๆ	เคียดไอ้คนบ่ฮัก…	

(ถืกตอก	(เมียเฮาสิเอาผัวใหม่)	:	เพชร	สหรัตน์)

    ค�าว่า	ฮาขั่วค้นเอ้ย	เป็นค�าสบถ	เป็นค�าพูดหรือค�าด่าที่หลุดปากออกมา	เพื่อแสดง

ความรู้สึกสื่ออารมณ์โกรธ

    ค�าว่า	เคียดคัก ๆ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกโกรธแค้น

    ข้อความว่า อยากเอามือฟาดปากเจ้าบ่าว,พออยากบาทาเตะปากเจ้าบ่าว แสดง

ถึงอารมณ์โกรธที่อยากปล่อยอารมณ์ออกมาพร้อมกับการกระท�า

   3)		 ค�าที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน	เสียดสี	เยาะเย้ย	

เป็นการใช้ค�าที่แสดงอารมณ์สืบเนื่องมาจากอารมณ์โกรธ	จะใช้ค�าที่มีน�้าเสียงของแสดงถึงความรู้สึกประชด

ประชัน	แต่เมื่อความโกรธบรรเทาลง	จึงกลายเป็นการเสียดสี	เหน็บแนม	ดังตัวอย่างเช่น

    ...	ประสาซ�่าผัว	ฮึย	ประสาซ�่าผัว	ประสาซ�่าผัว	ข่อยบ่ได้เว้าใหญ่	

    ป๋ามื้อนี้เอามื้ออื่นกะได้	คันเจ้าบ่หยุดขั่นบ่เซาหลายใจ	สิหาเปลี่ยนผู้ใหม่ 

    ระวังไว้คุณผัว	สิเอาใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	โว๊ว

    สิเอาใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	ใหม่	สิเอาใหม่	สิเอาใหม่	สิเอาใหม่	เด้อสิเอาใหม่	...

(ประสาซ�่าผัว	:	ล�ายอง	หนองหินห่าว)

    ค�าว่า	สิเอาใหม่, สิหาเปลี่ยนผู้ใหม่	สื่ออารมณ์ประชดประชัน	ว่าถ้าสามียังไม่เลิก

เจ้าชู้	ฝ่ายภรรยาก็จะมีคนอื่น

    ค�าว่า	ป๋ามื้อนี้เอามื้ออื่น	สื่ออารมณ์ประชดประชันสามีว่า	 เลิกกันวันนี้	พรุ่งนี้ก็หา

ใหม่ได้	ถ้ายังไม่หยุกหลายใจ
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	 	 	 	 ค�าว่า	ประสาซ�่าผัว	สื่ออารมณ์ประชดประชัน	เสียดสี	ว่าก็แค่สามีไม่ดี

   4)  ค�าที่สื่ออารมณ์ สุข สดชื่น การใช้ค�าด้านนี้แสดงถึงอารมณ์รัก	ที่มีความห่วงใย	ให้

ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั	ให้ความรูส้กึทีอ่ิม่เอบิ	จนผูฟั้งเคลบิเคลิม้ตามบทเพลง	เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทาง

เพศโดยการใช้ค�าแสดงความรักออกมา	ท�าให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง	ดังตัวอย่าง	เช่น

	 	 	 	 ...	ตั้งแต่เป็นสาวผู้บ่าวก็ผ่อมาหลาย	 ตั้งแต่มาพ้ออ้ายจักเป็นจั๋งใด๋บู๋นี่

	 	 	 	 ใจมันเต้น	ตึ๊บตึ๊บ	ลมหายใจบ่คงที่	 บ่แม่นใจน้องนี้มันหลงมักอ้ายแล้วบ้อ	...

	 	 	 	 ทั้งใหญ่ทั้งยาว	ทั้งขาวทั้งหล่อ	 	 โอ๊ยจังแม่นเน๊าะจังแม่นหล่อถืกใจ

	 	 	 	 บ่แม่นน้องเคียวห่าวใส่ผู้ชายใด๋	 	 หุ่นกะได้	สเป็คน้องเลย

(เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว	:	ดาหลา	ธัญญาพร)

	 	 	 	 ค�าว่า	หล่อถืกใจ	สื่ออารมณ์สุขที่โชคดีได้พบรักกับคนที่ถูกใจ

   5) ค�าที่สื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน เป็นบทเพลงลูกทุ่ง	 ท่ีจะใช้ค�าท่ีแสดงอารมณ์

ขบขัน	สนุกสนานให้ความรู้สึกสนุกสนาน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศโดยการใช้ค�าออกมา	ท�าให้ผู้

ฟังเคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง	ดังตัวอย่าง	เช่น

	 	 	 	 ...	เป็นหยังเฒ่าเจ้าทรงสีบ่ซื่น	เขาโฮแซวแตกหวึ่นหวึ่นเจ้าเป็นหยัง	

	 	 	 	 งานกินดองน้องเฮาเขาสมหวัง	เจ้าบัดเป็นลายต่างมันแปลกตา	

(กินดองน้องเมีย	:	ศร	สินชัย,	ดอกอ้อ	ทุ่งทอง,	ก้านตอง	ทุ่งเงิน)

	 	 	 	 ค�าว่า	โฮแซว	สื่ออารมณ์สนุกสนาน	ที่ได้หยอกล้อกัน

   6)  ค�าที่สื่ออารมณ์ ปลุกเร้าใจ และความรู้สึกที่จริงใจ เป็นการใช้ค�าปลุกเร้าจิตใจ	ให้

เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น	ศรัทธา	กระตุ้นเตือนให้กระท�าความดี	รวมทั้งการชี้ให้อีกฝ่ายเห็นว่า	ความรักที่มอบ

ให้เป็นรักที่จริงใจ	ซึ่งจะพบในบทเพลงลูกทุ่ง	ดังตัวอย่างเช่น

	 	 	 	 ...	จากนามาตั้งแต่โดน	มาลี้หม่นซอกหลืบเมืองฟ้า	แต่ก่อนเฮ็ดงานอยู่แถวรัชดา	

	 	 	 	 ยกัย้ายมา	อยูโ่รงงานบางพล	ีเป็นสาวโรงงาน	สูท้นมาหลายปี	เงนิบ่พอใช้หนีใ้ห้	ธกส	

	 	 	 	 ขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ	ขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ	ถึงคิดโตนแม่พ่อ	ตัดสินใจมาขายหวี	…

(สาวขายหวี	:	มดแดง	จิราพร)

	 	 	 	 ค�าว่า	สู้ทน	สื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจ	กระตุ้นเตือนให้อดทนในการท�างาน

   7)  ค�าสือ่อารมณ์สงสาร เหน็ใจ ค�าทีส่ือ่อารมณ์สงสาร	สร้างความน่าเห็นใจ	มกัเป็นคา

ที่แสดงความถ่อมตน	ขอร้องวิงวอน	ให้เห็นใจ	ดังตัวอย่างเช่น

	 	 	 	 ...	อ้ายสิฮิ	สิฮิ	สิฮิน้องบ่	บ่แม่นของใหม่	แต่กะพอ	สิได้อยู่น้อ	อ้ายสิฮิ	สิฮิ	สิตี๋น้องบ่	 

	 	 	 	 น้องสิเฮ็ดให้ทุกอย่าง	 ว่าแต่อ้ายขอ	น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ ช่วงล่าง 

    พังเพ เทิงแหนบ กะแข็ง ซ�้าหนา	ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา บ่อยากเป็น

    ภาระ ของชีวิตอ้าย...

(สิฮิน้องบ่	:	กุ้ง	สุภาพร	สายรักษ์)

	 	 	 	 ข้อความว่า	น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ ช่วงล่างพังเพ เทิงแหนบกะแข็ง 

ซ�้าหนา	สื่ออารมณ์ขอความสงสาร	เห็นใจ	จากคนรัก	ที่ตนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง	ๆ	มากมาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 	 	 ข้อความว่า	 ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา	บ่อยากเป็นภาระ ของชีวิตอ้าย 

เป็นการใช้ค�าถ่อมตนให้น่าสงสารว่าถ้าผูช้ายไม่ต้องการกใ็ห้คนรกัรบีบอกมา	เพราะไม่อยากเป็นภาระให้คน

รักต้องล�าบากใจ

	 	 	 	 จากการวิเคราะห์การใช้ค�าท่ีสื่ออารมณ์ในเพลงลูกทุ่ง	 จะเห็นได้ว่า	 มีการใช้ค�าท่ีสื่อ

อารมณ์ของมนษุย์	ได้แก่	ค�าทีส่ือ่อารมณ์โศกเศร้า	เสยีใจ	เหงา	ว้าเหว่ซึง่เกดิจากความผิดหวงัในความรัก	ค�า

ที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น	ขุ่นเคือง	แต่พยายามระงับความโกรธไว้ในใจ	ค�าที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน	เสียดสี	

คนรัก	 เมื่อไม่สมหวังในความรัก	ค�าที่สื่ออารมณ์สุขสดชื่น	 เมื่อมีรักที่ห่วงใย	และเป็นก�าลังใจซึ่งกันและกัน	

ค�าที่สื่ออารมณ์สนุกสนาน	ค�าที่สื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจและความรู้สึกที่จริงใจ	ค�าที่สื่ออารมณ์เสียดาย	อาลัย

อาวรณ์ต่อคนรกัทีต้่องจากกนัไป	หรอืการทีถ่กูคนรกัหมางเมนิ	ค�าทีส่ือ่อารมณ์สงสาร	เห็นใจ	จากคนรกัโดย

ใช้ค�าถ่อมตนให้น่าสงสาร

 2.2  การสื่อความทางเพศ

	 	 ลักษณะการสื่อความทางเพศ	จากเพลงลูกทุ่งอีสาน	นั้นสื่อความทางเพศออกมาตรงๆ	โดยใช้

รูปลักษณ์	และการสื่อความโดยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบรรยายความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง	ซึ่งจะ

แสดงออกในลักษณะ	เกี้ยวพาราสี	ยั่วยุ	โน้มน้าว	หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ	ในการศึกษากลวิธี

ทางภาษาในการสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน	

  2.2.1  การสื่อความโดยใช้รูปลักษณ์

	 	 	 	 สุดาจันทร์	ไชยโวหาร	(2542,	หน้า	39-40)	ได้กล่าวถึงความหมายของรูปลักษณ์ไว้ว่า	

รูปลักษณ์	หมายถึง	อวัยวะที่ส�าคัญในร่างกาย	ได้แก่	รูปร่าง	หน้าตา	ผิวพรรณ	สีผม	วัย	ทรวดทรง	ปากคิ้ว	

ดวงตา	รอบอก	ส่วนสูง	รอบเอว	สะโพก	สถานภาพเป็นโสด	และเป็นหม้าย	อวัยวะเพศ	เสน่ห์ในร่างกาย	

และความสวยงาม

	 	 	 	 การสื่อความโดยใช้รูปลักษณ์	หมายถึง	วิธีการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ	โดยการน�า

สิ่งที่ส�าคัญในร่างกายมาน�าเสนอเพื่อโน้มน้าวและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ	ตัวอย่างบทเพลง	ต่อไปนี้

	 	 	 	 ...	น้องเป็นสาวละขาวสวยหมวยเซ็ก	 ถูกสเป๊กอ้ายบ่คุณพี่

	 	 	 	 แต่เป็นสาวมายังหาคนเว้าบ่มี	 	 เป็นโสดมาหลายปี	กะยังบ่มีผู้บ่าว

(ชวนอ้ายมาบายศรี	:	ฝน	ลัดดาวัลย์)

	 	 	 	 ค�าว่า สาว, ขาว, สวย, หมวย, เซ็ก, เป็นโสด, บ่มีผู้บ่าว เป็นการสื่อความทางเพศ

ด้านรูปลกัษณ์ทางกายของสตร	ีโดยน�ารปูลกัษณ์ดงักล่าวมาเสนอต่อบรุษุเพือ่เรียกร้องความสนใจในลกัษณะ

ยั่วยุ	หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ	ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน	ซึ่งสังเกตจากน�้าเสียงที่เร้าอารมณ์

ได้เป็นอย่างดี

  2.2.2  การสื่อความโดยใช้กิริยาท่าทาง

    กิริยาท่าทาง	(อาการภาษา)	 การแสดงกิริยาท่าทางของบุคคลท่ีแสดงออกในการสื่อ

ความทางเพศระหว่างบุรุษกับสตรี	สามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ค�าพูดหรือใช้เสริมค�าพูด	ให้มีน�้า

หนกัมากขึน้	ได้แก่	กริยิาท่าทาง	การเคลือ่นไหวร่างกายและอากปักริยิาท่าทางต่าง	ๆ 	สามารถสือ่ความหมาย

ได้มากมาย	เช่น	การเคลื่อนไหวมือ	การโบกมือ	การส่ายหน้า	การพยักหน้า	การยกไหล่	การยิ้มประกอบ	
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การพูด	การยักไหล่	การยักคิ้ว	อาการนิ่ง	ฯลฯ		

    การสือ่ความโดยใช้กริยิาท่าทาง	หมายถงึ	การตดิต่อสร้างสมัพนัธ์ทางเพศโดยใช้กริยิา

ท่าทางต่าง	 ๆ	 ในลักษณะเพื่อโน้มน้าว	 ปฏิโลม	 ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศระหว่างบุรุษกับ

สตรีให้เป็นไปในลักษณะการสื่อความทางเพศ	 การศึกษาลักษณะการสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน

เป็นการศึกษาเฉพาะเพลงที่มีลักษณะการสื่อความทางเพศ	ดังต่อไปนี้

    ...เบิ่งก้ามอยู่แขนเป็นมัดมัดสะม๊าดน้อ	 เป็นตาเอาไปไถนาซ่อยอีพ่อ

	 	 	 	 นาโนนนาลุ่มคือสิซุ่มดีเน๊าะ	 	 คันได้อ้ายรูปหล่อมาเป็นคู่นอนฝัน

	 	 	 	 สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด	 	 สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด

(เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว	:	ดาหลา	ธัญญาพร)

	 	 	 	 กริยิาท่าทางทีน่�าเสนอจากบทเพลงข้างต้นนีค้อื	การสือ่ความหมายโดยใช้กริยิาท่าทาง

ในการชมความงามและเกีย้วพาราสต่ีอบรุษุ	คือมคีวามก�าย�า	รปูร่างแขง็แรง	จากเนือ้หาของบทเพลงมกีารน�า

เสนอถึงกิริยาท่าทางในการเกี่ยวพาราสีที่เกิดจากความพึงพอใจของฝ่ายสตรี

3.  การสื่อความหมายโดยนัย

	 ความหมายโดยนัย	คือ	ความหมายของค�า	หรือข้อความ	ในแง่มุมอื่นๆ	ที่มิใช่ความหมายหลักหรือ

ความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 “ความหมายแฝง”	ค�าบางค�า	 นอกจากจะมีความหมาย

โดยตรงแล้ว	อาจมีความหมายแฝงอยู่	นับเป็นความหมายที่มีความหมายแปลกที่มีความหมายแปลกไปจาก

เดมิ	เช่น	เมือ่พูดถงึค�าว่า	ดาว	กม็คีวามหมายถึง	สิง่ทีเ่หน็เป็นดวงมแีสงระยบิระยบัในท้องฟ้า	เวลามดืนอกจาก

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์	 แต่เมื่อพูดถึง	 ดาวมหาลัยฯ	 แทนที่จะหมายถึง	 ดาวที่มีแสงระยิบระยับที่

มหาวิทยาลัย	ก็กลายเป็นความหมายที่หมายถึง	ผู้หญิงที่มีความเด่น	ความสวยงาม	ค�าว่า	กล้วย	คือ	ต้นไม้

พวกหนึ่ง	ล�าต้นเป็นกาบๆ	มีหลายชนิด	ผลเป็นอาหาร	แต่บงครางค�าว่า	กล้วยก็กลับหมายความว่า	ง่าย	ซึ่ง

บางครั้ง	ค�าที่มีความหมายสองแง่สองง่ามท�านองหยาบคาย	ก็มี	แต่ค�าที่มีความหมายโดยนัยนี้ก็มักเป็นค�าที่

ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกมากกว่าความหมายโดยตรง

	 การสือ่ความหมายโดยนยั	หมายถงึ	การตอต่อสร้างความสมัพนัธ์ทางเพศระหว่างบรุษุกบัสตรโีดย

ใช้ถ้อยค�า	หรอืข้อความภาษาทีม่คีวามหมายแฝงอยูใ่นค�านัน้ต้องตีความจากถ้อยค�า	ทีแ่วดล้อม	หรอืตคีวาม

ตามสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมของถ้อยค�า	และการใช้ภาษาโดยนัยในการสื่อความทางเพศอาจเป็นไป

ในลักษณะเกี่ยวพาราสี	เล้าโลมเพื่อโน้มน้าว	ยั่วยุ	หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศต่อบุรุษ

 3.1 การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์รัก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ	

เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์รักระหว่างบุรุษกับสตรี	โดยใช้ภาษาที่มีความหมายแฝงอยู่ในค�านั้น	ต้องตีความ

หมายถ้อยค�าที่แวดล้อมอยู่จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 ...นาท่งน้อย	ๆ	ยังขาดคนดูแล	 	 อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์

	 	 ปล่อยน�้าใส่แหน่	ปล่อยน�้าใส่นาให้แหน่	 ปล่อยน�้าใส่แท้	ปล่อยน�้าใส่นาให้แท้

(ปล่อยน�้าใส่นาน้อง	:	เพชร	สหรัตน์	Feat.	แพรวพราว	แสงทอง)

	 	 	 	 จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น	 มีการน�าเสนอการสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการ
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สร้างสัมพันธ์รักว่า ปล่อยน�้าใส่นาให้แหน่	ค�าว่า	“ปล่อยน�้า”จากเนื้อหาของบทเพลง	หมายถึง	การมีเพศ

สัมพันธ์ระหว่างบุรุษกับสตรีโดยการหลั่งของเหลวเข้าสู่อวัยวะเพศหญิง ตัวอย่างที่เช่น

	 	 ...	คึดฮอดอ้ายแหน่เด้อยามเธอกอดกันกับเขา	ให้คึดฮอดแฟนเก่าที่เคยกอดเซ้ากอดแลง

	 	 เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอขึ้นสวรรค์น�าเขา	เอิ้นซื่ออ้ายเบาๆ	แหน่เด้อยามเธอมีแฮง

(เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอมีแฮง	:	โอ๋	พจนา	อาร์สยาม)

	 	 จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น	 มีการน�าเสนอการสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการสร้าง

สัมพันธ์รักว่า	 เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอข้ึนสวรรค์น�าเขา	 ค�าว่า	 ขึ้นสวรรค์	 จากเนื้อหาของบทเพลง	 

หมายถึง	ให้เรียกชื่อบุรุษที่สามในเวลาที่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน

 3.2  การสือ่ความหมายโดยนยัเก่ียวกับอวยัวะเพศ การสือ่ความหมายโดยนยัเกีย่วกบัอวยัวะเพศ	

เป็นการสื่อความทางเพศที่น�าอวัยวะเพศมาเสนอเพื่อโน้มน้าว	 ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ	

โดยการสือ่ความหมายโดยนยั	ต้องตีความหมายของถ้อยค�าทีแ่วดล้อมอยูด้่วยจงึจะสามารถเข้าใจความหมาย

ของถ้อยค�านั้นๆ	ดังบทเพลงต่อไปนี้

	 	 ...นาท่งน้อยน้องแห้ง	อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง	อยากให้ลอง	ปล่อยน�้าใส่นาน้องแหน่

(ปล่อยน�้าใส่นาน้อง	:	เพชร	สหรัตน์	Feat.	แพรวพราว	แสงทอง)

	 	 จากเน้ือหาของบทเพลงข้างต้น	มกีารน�าเสนอการสือ่ความหมายโดยนยัเกีย่วกบัเกีย่วกบัอวยัวะ

เพศ	ว่า	นาท่งน้อยน้องแห้ง	อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง

	 	 ค�าว่า	“นาท่งน้อย”	มีความหมายโดยตรง	หมายถึง	พื้นที่ส�าหรับปลูก	หรือนาแบบขั้นบันได

ข้าว	 โดยมีการไถนาให้ดินอ่อน	 และขุดคันดินสูงโดยรอบเพื่อก้ันน�้าเอาไว้เลี้ยงต้นข้าว	 ส่วนค�าว่า	 “ทุ่งนา”	

นั้นเป็นค�าเรียกกว้างๆ	หมายถึง	บริเวณที่นา	หรือรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็ได้

	 	 ค�าว่า	“นาท่งน้อย	”	จากเนื้อหาของบทเพลง	หมายถึง	อวัยวะเพศของสตรี	ตัวอย่าง	เช่น

	 	 ...	น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ	แล้วเด๊	ช่วงล่างพังเพ	เทิงแหนบกะแข็ง	ซ�้าหนา

	 	 ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าว	บอกมา	บ่อยากเป็นภาระ	ของชีวิตอ้าย

(สิฮิน้องบ่	:	กุ้ง	สุภาพร	สายรักษ์)

	 	 จากเน้ือหาของบทเพลงข้างต้น	มกีารน�าเสนอการสือ่ความหมายโดยนยัเกีย่วกบัเกีย่วกบัอวยัวะ

เพศ	ว่า	ช่วงล่างพังเพ	เทิงแหนบกะแข็ง	ซ�้าหนา

	 	 ค�าว่า	“ช่วงล่าง”	มีความหมายโดยตรง	หมายถึง	ระบบรองรับ	เป็นระบบรองรับน�้าหนักและ

การควบคุมของรถยนต์	มีหน้าที่รองรับตัวถังรถ	เพิ่มความสมดุลให้แก่ตัวรถยนต์

	 	 ค�าว่า	“ช่วงล่าง”	จากเนื้อหาของบทเพลง	หมายถึง	อวัยวะเพศของสตรี

	 	 จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสื่อความทางเพศ	 ด้านการใช้ภาษา	 ด้านการใช้ค�า	

ลักษณะการสื่อความทางเพศ	และการสื่อความหมายโดยนัย	พบว่า	ด้านการใช้ภาษา	ผู้แต่งมีการใช้ภาษา

ถิน่อีสานประสมกับภาษาไทยภาคกลางโดยท�านองการร้องมกีารสลบัจังหวะส�าเนยีงร้อง	ไทยบ้างอสีานบ้าง	

การเลือกใช้ค�าในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค�าเรียบง่าย	ค�าที่ใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน

		 	 การสื่อความหมายโดยตรง	พบดังนี้	การใช้ค�า	การใช้ค�าภาษาถิ่น	การใช้ค�าที่สื่ออารมณ์ทาง

เพศ	ได้แก่	ทีสื่ออารมณ์โศกเศร้า	เสียใจ	ค�าที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น	ขุ่นเคือง	ค�าที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน	
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เสียดสีเยาะเย้ย	ค�าที่สื่ออารมณ์สุข	สดชื่น	ค�าที่สื่ออารมณ์ขบขัน	สนุกสนาน	ค�าที่สื่ออารมณ์และความรู้สึก

ที่จริงใจ	ค�าที่สื่ออารมณ์ชื่นชม	ยกย่อง	สรรเสริญ

4.  สรุป 

		 การสื่อความทางเพศ	พบลักษณะการสื่อความทางเพศ	2	ประเภท	คือ	1)	การสื่อความโดยใช้รูป

ลักษณ์	และ	2)	การสื่อความโดยใช้กิริยาท่าทาง	

		 การสื่อความโดยนัย	พบการสื่อความโดยนัย	2	ประเภท	คือ	1)	การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับ

การสร้างสัมพันธ์รัก	และ	2)	การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับอวัยวะเพศ	ตามล�าดับ	

		 ดงัน้ัน	กลวธิทีางภาษาในการสือ่ความทางเพศในเพลงลกูทุ่งอสีาน	ในครัง้นี	้จะพบว่า	มกีารสือ่ความ

หลายลักษณะ	เช่น	การสือ่ความโดยใช้รปูลกัษณ์	การสือ่ความโดยกริยิาท่าทาง	โดยมกัเน้นสือ่ความทางเพศ

หรือยั่วยุอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นส�าคัญ	ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงบาทวิธีการด�ารงชีพของนักร้อง

ในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทเท่าเทียมกันกับบุรุษ	 โดยเฉพาะในเรื่องเพศสัมพันธ์	 โดยไม่ค�านึงถึงค�า

กล่าวหา	หรอืค�าต�าหนขิองสงัคม	ถ้าสงัเกตจากเนือ้หาของเพลงแต่ละเพลงแล้ว	เพราะถ้ามเีพลงทีอ่อกมาใน

ลักษณะที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะท�าใหบ้ทเพลงเหลา่นั้นต้องผลิตเพิม่มากขึ้น	จึงส่งผลให้บทเพลง

ดังกล่าวมีมากขึ้น

	 ส่วนกลวธิกีารใช้ภาษาในการสือ่ความทางเพศนัน้	พบว่า	มกีารใช้ภาษาความหมายโดยตรง	การใช้

ภาษาสื่อความหมายโดยนัย	เพื่อโน้มน้าว	ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศนั้น	จะเห็นว่า	มีการใช้

ภาษาได้อย่างเหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจนในทุกรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ค�า
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน 

(School Administrators’ Role in the Age of Globalization)

ดร.บรรจง	ลาวะลี	

Dr.Banjong	Lawalee

บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน	 เพราะผู้

บริหารสถานศกึษาเป็นกลไกส�าคญัและเป็นตัวแปรส�าคญัในด้านการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพและมอีทิธพิล

สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานศึกษา	ในยุคไร้พรมแดน	จึงต้องมี

คณุลกัษณะโดดเด่น	เหมาะสม	มคีวามรูเ้ชงิทฤษฎ	ีทกัษะ	บทบาทหน้าที	่คณุธรรม	และประสบการณ์ทางการ

บริหารการศึกษา	เพื่อน�าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ	สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน	และทันสมัย	

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ค�าส�าคัญ : 1.	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	2.	ยุคไร้พรมแดน

1.  บทน�า

	 การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดนนั้น	 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์	 และการส่ือสารมี

การน�ามาใช้ในการจัดการศึกษาโดยช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากข้ึน	 การเรียนรู้ของ

ผู้เรียนจะไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและครู	 การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดน้อยลง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนจะเปล่ียนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่	 จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่	 จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้อยู่รอด	 และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว	

โดยเฉพาะองค์การพฒันาการเรยีนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกลไก

ส�าคญัและเป็นตัวแปรส�าคญัในด้านการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพและมอีทิธพิลสงูสดุต่อคณุภาพของผลลพัธ์

ที่เกิดจากการบริหาร	 ซึ่งในบทความน้ีได้น�าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับ	 ความหมายและความส�าคัญของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษท่ี	 21	บทบาทของผู้บริหารใน

ศตวรรษที่	 21	 หลักธรรมเพื่อการบริหาร	 และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน	 เนื่องจาก 

ผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าองค์การจ�าเป็นต้องปฏรูิปตนเอง	และการเปลีย่นแปลงองค์การครัง้ใหญ่เพือ่น�าพาไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายทีต้่องการโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทส�าคญัทีจ่ะต้องบรหิาร

จัดการ	 ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ	และความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศึกษาบรรลุผล

ส�าเร็จ
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2.  ความหมายและความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา

	 ผูบ้ริหารสถานศกึษา	หมายถงึ	บคุคลซ่ึงปฏิบัตงิานในต�าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษาภายในเขตพืน้ที่

การศึกษา	และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย	ขั้นพื้นฐาน	และอุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐ

และเอกชน	(ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	2546)	ค�าว่า	“ผู้บริหารสถานศึกษา”	ไม่ว่าจะเป็นประถม

ศึกษาหรือมัธยมศึกษาเรียกว่า	Principal	หรือเรียกว่า	Head	of	School	 เป็นค�าที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุด

ของโรงเรียนของรัฐ	แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน	อาจใช้ค�าอื่น	ๆ	เช่น	head	teacher,	head	master	หรือ	

head	mistress	ส�าหรบัประเทศไทยผูบ้รหิารโรงเรยีนในปัจจบุนัเรียกว่า	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	เมือ่ก่อน

เรียกว่า	“ครูใหญ่”	หรือ	“อาจารย์ใหญ่”	(ประกอบ	คุปรัตน์,	2552)

	 ดังน้ัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส�าคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก

ระบบการศกึษาประสทิธภิาพของการบรหิารและประสทิธผิลของสถานศกึษา	นกัวชิาการหลายท่าน	มคีวาม

เห็นตรงกันว่าความส�าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น	 ข้ึนอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งดังนั้น	 ผู้บริหาร

จงึเป็นตวัแปรส�าคัญในด้านการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุใหม่ในศตวรรษที	่21	จงึ

ต้องมคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาเพือ่พฒันาสถานศกึษาให้ทนั

สมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

3.  ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 

	 ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่	21	ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิผลสูง	

ประกอบด้วย	

	 3.1		ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง	(Highly	effective	Team	building	skill)	

	 3.2		ทักษะการแก้ปัญหา	(Problem–	solving	skills)	

	 3.3		ทักษะการวางแผน	(Planning	–	Project	skills)	

	 3.4		ทักษะการก�ากับการปฏิบัติงาน	(Performance	monitoring	skills)	

	 3.5		ทักษะการสื่อสารที่ดี	(Communication	and	climate	set	skills)	

	 3.6		ทักษะการสร้างสัมพันธ์	(Relationship	building	up	skills)	

	 3.7		ทักษะการสอนงาน	(Coaching	skills)	

	 3.8		ทักษะทางสังคม	(Social	skill)	

	 3.9		ทักษะการตัดสินใจ	(Decision	making	skill)	

	 3.10	ทักษะการกระตุ้นจูงใจ	(Motivational	skills)	

	 3.11	ทักษะการคิดเชิงสะท้อน	(Reflective	&	thinking	skills)	

	 3.12	ทักษะการจัดการตนเอง	(Self	–	management	skills)	

	 3.13	ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี	(Technological	skills)	

	 3.14	ทักษะด้านการเรียนการสอน	(Pedagogical	skills)	

	 3.15	ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์	 (Emotional	 intelligence	 skills)	 (ศิริวรรณ	ฉัตรมณี

รุ่งเรือง	และวรางคณา	ทองนพคุณ,	(2557),	ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ความท้าทายอนาคต,	ออนไลน์.)	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 การพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานถอืว่าเป็นกรอบส�าคญัในการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษ

ที่	2	(พ.	ศ.	2552	–	2561)	โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งการบริหารและพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม	 โดยสถานศึกษาจะมีอ�านาจ

ในการบรหิารและจดัการศกึษาด้วยตนเองมากขึน้	ท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องปรบับทบาทหน้าทีเ่พือ่

ปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารสถาน

ศกึษาให้มทีกัษะทางการบรหิารงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ	มคีวามพร้อม	มสีมรรถนะ	และ

ศักยภาพ	มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	สามารถบริหารจัดการศึกษาและด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ของประเทศต่างๆทั่วโลกท่ีมีผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพของ	 Organization	 for	 Economic	 

Co-operation	and	Development	 :	OECD	ปี	2012	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่	21	

ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นอย่างอย่างต่อเนื่อง	 เพราะมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษาให้เกดิประสทิธผิลสงูข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะทีส่�าคญัทีส่ถาบันและองค์กรชัน้

น�าระดับโลกต่างๆให้ความส�าคัญ	ประกอบด้วย	ทักษะการสร้างทีมงาน	(Team	building	skill)	และทักษะ

การจัดการความขัดแย้ง	(Conflict	management	skill)

	 จากการศึกษาของ	 Center	 Creative	 Leadership	 (CCL)	 และ	 National	 Association	 of	 

Secondary	School	Principals	(NASSP)	สรุปเกีย่วกบัทกัษะภาวะผู้น�าส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้

ฐานในศตวรรษที่	21	ที่ส�าคัญ	จ�านวน	10	ทักษะ	ประกอบด้วย	1)	ทักษะการสร้างทีมงาน	2)	ทักษะการ

จดัการความขดัแย้ง	3)	ทกัษะการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์	4)	ทกัษะการตดัสนิใจ	5)	ทกัษะการคดิสร้างสรรค์	

6)	ทักษะทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม	/ดิจิตอล	7)	ทักษะการสื่อสาร	8)	ทักษะการจูงใจ	9)	ทักษะการมอบ

หมายงานและการสอนงาน	 และ	 10)	 ทักษะชีวิต	 (บุญช่วย	 สายราม,	 2557,	 ทักษะผู้น�าองค์กรโรงเรียน

ศตวรรษที่	21,	ออนไลน์.)	

 สรุป	 การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศไทยจึง

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานระกับนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ต้องวางแผน	และจัดล�าดับความส�าคัญในการเร่งเสริม

สร้างคณุภาพในตวัผูน้�าองค์กรโรงเรยีน	เพือ่ให้มทีกัษะในการบรหิารงานยคุใหม่	มคีวามรูม้ติกิว้าง	มทีศันคติ

ทีดี่ต่อวิชาชพี	มนีสิยัผูน้�าทีแ่ท้จรงิ	มพีฤติกรรมและมีคณุลกัษณะของการเป็นผูน้�าทีท่รงประสิทธผิล	สามารถ

น�าพาทีมงานในสถานศึกษาทะลุทะลวงเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน	

4.  บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซ่ึงการบริหารให้

ประสบความส�าเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้อง
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สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	โดยเฉพาะสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นยคุของเทคโนโลยใีนการเช่ือม

โยงข้อมูลต่าง	ๆ 	ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน	ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์

และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถน�าพาองค์กร	สู่ความส�าเร็จ	(ศศิรดา	แพงไทย,	2559,	หน้า	7)

	 Derick	Meado	(2016)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน	ได้เขียนบทความเรื่อง	The	Role	of	the

Principal	in	Schools	ได้สรปุบทบาทหน้าทีใ่นโรงเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษายคุใหม่ทีส่�าคญั	9	บทบาท	

ดังนี้

	 1.		 บทบาทในฐานะผู้น�า	(Role	as	school	leader)	ประกอบด้วย	การเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ	

(Being	an	effective	leader)	โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการประเมินผลครูผู้สอน	และ

นโยบาย	การพัฒนาโรงเรียน	เป็นต้น

	 2.		 บทบาทในฐานะผูร้กัษาระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน	(Role	in	Student	Discipline)	งานส่วนใหญ่

ของผู้บริหาร	การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน	ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคน	และต้อง

เป้าหมายของการนาไปใช้กับผู้เรียน	จะทาให้งานง่ายขึ้น

	 3.		 บทบาทในฐานะผู้ประเมิน	(Role	as	a	Teacher	Evaluator)	ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมีความ

รับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู	 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม	 และต้องชี้ให้เห็น

ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู

	 4.		 บทบาทในการพัฒนา	การด�าเนินงาน	และการประเมินโครงการ	(Role	in	Developing,

Implementing,	 and	Evaluating	Programs)	 เป็นเป็นหนึ่งบทบาทที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีการ

พฒันาประสบการณ์ของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้	โครงการพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพต้องครอบคลมุพืน้เพือ่เป็นแนวทาง

เดียวกันและต้องมีการประเมินทุกปี	และพัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น	

	 5.		 บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน	(role	in	Reviewing	Policies	and	

Procedures)	เอกสารส�าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร	(governing)	โรงเรียน	คือ	คู่มือนักเรียน	(Student	

Handbook)	ถอืเป็นตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนีย้งั

สามารถท�าให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น	 ให้นักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครองได้รู้นโยบายและขั้นตอนการทางาน

ประสบผลส�าเร็จได้

	 6.		 บทบาทในการก�าหนดตาราง	(Role	in	Schedule	Setting)	การสร้างตารางต้องท�าทุก	ๆ	ปี

ซ่ึงจะเป็นภาระงานทีผู่บ้รหิารต้องการสร้างขึน้มาเอง	ได้แก่	ตารางการตรีะฆงัการเข้าเรยีน	ตารางการปฏบิตัิ

งาน	ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ตารางการใช้ห้องสมุด	ตรงข้ามผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่ละ

ตารางเหล่านั้นว่า	ไม่ท�าให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี

	 7.		 บทบาทในการจ้างครูใหม่	(Role	in	Hiring	New	Teachers)	เป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้บริหาร

โรงเรียน	ต้องจ้างหรอืรบัครแูละเจ้าหน้าทีเ่ข้ามาใหม่ในการทางานได้อย่างถกูต้องด้วยกระบวนการสมัภาษณ์

หรืออบรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

	 8.		 บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์	(Role	in	government	and	community	rela-

tions)	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และสมาชิกในชุมชนสามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ของพื้นท่ี	 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจในชุมชนสามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก	 รวมถึง

ประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและการสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม

	 9.		 บทบาทในการมอบหมายงาน	(Role	in	assignment)	ผู้น�าหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนัก

อยู่ในมือที่ต้องสั่งการลงไป	 ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น	 โดยมอบหมายให้

กบับคุคลทีม่คีวามรู้และไว้วางใจผูบ้ริหารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพไม่มเีวลามากพอทีจ่ะทาทกุอย่างทีต้่องการ

ทาด้วยตัวเอง	จึงต้องพึ่งพาคนอื่น	ๆ	มาช่วยทา	เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส�าเร็จ

	 	 Do	 DEA	 21	 (2014)	 ได้น�าเสนอเครื่องมือการประเมินเรื่อง	 Instructional	 Leadership:	

Self-Assessment	and	Reflection	Continuum	เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น�าทางการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 การก�าหนดตัวช้ีวัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น�าท่ีมีประสิทธิผล

ในศตวรรษที่	21	มีบทบาท	4	ด้านหลัก	ดังนี้

	 	 1.		 ผูน้�าโรงเรยีนในศตวรรษที	่21	ก�าหนดให้มกีารกากบัดแูลด้านการบรูณาการการเรยีนการ

สอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาใช้	 และการประเมินผล	 ได้แก่	 การให้ค�าแนะนาแนวคิดใหม่	 ๆ	

ส�าหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล	การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน

	 	 2.		 มีการน�ารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนได้แก่	น�าไปใช้ในห้องเรียน	ส่งเสริมให้ครู	นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล	และใช้

อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะนาทักษะทางดิจิตอลมาใช้

	 	 3.	 ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง	 ก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถนามาเป็นโอกาส	ได้แก่	ให้ครูก�าหนด

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร	ด้านการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผล	และให้นาผลการวิจัยมา

ใช้ประโยชน์	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

	 	 4.		 ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพ้ืนฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม

ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน	 ได้แก่	 การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการ

สอน	และการเรยีนรูด้้านทกัษะในศตวรรษที	่21	ก�าหนดให้จดัสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

และความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน	นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น	

และออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด	 ทักษะชีวิต	 และทักษะทางอาชีพและ

เตรียมผู้เรียนสาหรับการทางานในอนาคต

	 	 สรุปได้ว่า	 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่	 ประกอบด้วย	 บทบาทในฐานะ 

ผู้นาทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย	 บทบาทในฐานะผู้ประเมิน	 บทบาทในการทบทวน

นโยบาย	 บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน	บทบาทในการก�าหนดตาราง	 การปฏิบัติงาน	

บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู	้บทบาทในการส่งเสรมิ	การพฒันาครแูละบคุลากร	

บทบาทในการประชาสัมพันธ์บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน	 และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี
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5.  หลักธรรมเพื่อการบริหาร

	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโต)	(2546)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	ธรรมนูญชีวิต	เรื่อง	พุทธจริยศาสตร์

ส�าหรับผู้บริหาร	ดังนี้

	 1.		 ด้านคุณลักษณะสาหรับผู้บริหารในทุติยปาปณิกสูตร	 ได้พูดถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะทา

หน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 มีลักษณะ	 3	 ประการได้แก่	 1)	 จักขุมา	 หมายถึง	 มีปัญญามองการณ์ไกล	 

2)	วธิโูร	หมายถึง	จดัการธรุะได้ด	ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	และ	3)	นสิสยสมัปันโน	หมายถึง	พึง่พาอาศยั

คนอื่นได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	

	 2.		 วิธีการบริหาร	ในอธิปไตยสูตร	ผู้บริหารต้องมีรูปแบบ	และวิธีการบริหาร	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวได้	สามารถสรปุแนวทางการบรหิารได้	3	วธิ	ีได้แก่	1)	อตัตาธปิไตย	ถอืตน

เป็นใหญ่	กล่าวคือ	เอาตนเอง	เอาฐานะ	ศักดิ์ศรี	 เกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่	การกระท�าด้วยปรารภตน	

และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ	ในฝ่ายกุศล	คือ	เว้นท�าชั่ว	ท�าดี	เคารพตน	2)	โลกาธิปไตย	ถือโลกเป็น

ใหญ่	คือ	การถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่	หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ	กระท�าด้วย

ปรารภจะเอาใจหมู่ชน	หาความนิยมหรือ	ในฝ่ายกุศล	ได้แก่	การเว้นท�าชั่ว	ท�าแต่ความดี	ด้วยความเคารพ

เสียงหมู่ชน	และ	3)	ธรรมาธิปไตย	ถือธรรมเป็นใหญ่	คือ	หลักการ	ความจริง	ความถูกต้อง	ความดี	เผตุผล

เป็นใหญ่	เป็นไปโดยชอบธรรม	และเพื่อความดีงาม	

	 3.		 หลักธรรมเพื่อการบริหาร	 นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย	 ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน	 

ซึ่งธรรมในการบริหารมีดังนี้นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย	 ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน	 ซ่ึงธรรมในการ

บริหาร	มีดังนี้

	 	 3.1		หลักพละ	4	ประการ	ได้แก่	1)	ปัญญาพละ	เป็นพลังทางปัญญาที่ใช้ในการศึกษา	มี

ความรู้ความเข้าใจอย่างมเีหตุผลทีช่ดัเจน	2)	วริยิพละ	เป็นผูป้ระกอบกจิหน้าทีก่ารงาน	ด้วยความเพยีรมานะ

บากบัน่พยายาม	3)	อนวชัชพละ	ก�าลงัสจุรติหรอืกาลงับรสิทุธิ	์การประพฤตปิฏบิตัทิีส่ะอาดบรสิทุธิ	์4)	สงัคห

พละ	ก�าลังการสงเคราะห์	คือ	การช่วยเหลือเกื้อกูล	สร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์	และส่วนรวม

	 	 3.2		อิทธิบาทธรรม	4	ได้แก่	1)	ฉันทะ	ความรักงาน	คือ	จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับ

ผิดชอบอยู่และทั้งจะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถใน	 

2)	วริยิะ	ความเพยีร	คอื	จะต้องเป็นผูม้คีวามขยนัหมัน่เพยีรประกอบด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยาก

ลาบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน	3)	จิตตะ	ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการ

งานผู้ทีท่�างานได้ส�าเร็จด้วยดีมปีระสทิธภิาพ	จะต้องเป็นผูเ้อาใจใส่ต่อกิจการงานท่ีท�าและมุง่กระทางานอย่าง

ต่อเน่ืองจนกว่าจะส�าเรจ็	และ	4)	วมิงัสา	ความเป็นผูรู้จ้กัพจิารณาเหตสุงัเกตผลในการปฏบิตังิานของตนเอง

และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดาเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้

	 	 3.3		สังคหวัตถุ	 4	 ประการ	 เป็นธรรมท่ีผู้บริหารผู้ใจผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	 ได้แก	่ 

1)	ทาน	การให้การแบ่งปัน	คือ	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	แบ่งปัน	ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้

ความรู้และแนะน�าสั่งสอนตามสมควร	2)	ปิยวาจา	การพูดไพเราะ	คือ	การใช้ค�าสุภาพ	ไพเราะน่าฟัง	ชี้แจง

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์	มีเหตุผล	หรือค�าที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ	และ	3)	อัตถจริยา	การท�าประโยชน์

แกบุคคลอื่น	 คือ	 การช่วยเหลือด้วยแรงกาย	 และขวนขวาย	 ช่วยเหลือกิจการต่าง	 ๆ	 การบ�าเพ็ญสาธารณ 
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ประโยชน์	รวมทั้งการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสนับสนุน	4)	สมานัตตตา	ความ	มีตนเสมอ	คือ	ท�าตนเสมอ

ด้วยปลาย	 ปฏิบัติสม�่าเสมอกันในชนทั้งหลาย	 และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข	 ตลอดถึงวางตน

เหมาะแก่ฐานะ	ภาวะ	บุคคล	เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม	ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 

	 	 3.4	พรหมวิหารธรรม	 4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 เมตตา	 ความรัก	 คือ	 ความปรารถนาดีมีไมตรี

ต้องการช่วยเหลือให้คนอื่นประสบสุข	2)	กรุณา	ความสงสาร	คือ	อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์	

เดือดร้อน	 3)	 มุทิตา	 ความเบิกบานยินดี	 เมื่อเห็นผู้อื่นมีสุข	 ก็แสดงความยินดี	 ช่ืนชม	พร้อมท่ีจะส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จ	 และ	 4)	 อุเบกขา	 ความมีใจเป็นกลาง	 ความสม�่าเสมอ	 การมีพฤติกรรมที่ท�า

ประโยชน์หรือการเคารพเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้า	และลับหลัง

	 	 3.5		สัปปุริสธรรม	 7	 ประการ	 เป็นหลักธรรมสาหรับสัตตบุรุษ	 ได้แก่	 1)	 ธัมมัญญุตา	 คือ	 

การรู้จักเหตุ	2)	อัตถุญญุตา	คือ	การรู้จักผล	3)	อัตตัญญุตา	คือ	การรู้จักตนเอง	4)	มัตตัญญุตา	คือ	การรู้จัก

พอประมาณ	5)	กาลัญญุตา	คือ	การรู้จักกาลเวลา	6)	ปริสัญญุตา	คือ	การรู้จักชุมชน	และ	7)	บุคลัญญุตา	

คือ	การรู้จักบุคคล

	 	 3.6		ทศพิธราชธรรม	หมายถึง	ธรรมส�าหรับพระราชา	แต่ความเป็นจริงสามารถน�ามาปรับใช้

กับข้าราชการท่ัวไปได้	 ได้แก่	 1)	 ทาน	 คือ	 การรู้จักแบ่งปัน	 2)	 ศีล	 คือ	 การรู้จักห้ามประพฤติปฏิบัต	ิ 

3)	ปริจจาคะ	คอื	การเสยีสละ	เพือ่โยชน์สขุแก่ประชาชน	4)	อาชชวะ	คอื	การปฏบิตัด้ิวยความซือ่สตัย์	สจุรติ	

5)	มทัทวะ	คอื	การประพฤตปิฏบิตัทิีส่ภุาพ	อ่อนโยน	มอีธัยาศยัทีด่	ี6)	ตะปะ	คอื	มคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตัิ

งาน	ไม่หลงระเริงในกิเลสตัณหา	7)	อักโกธะ	คือ	ไม่โลภ	โกรธ	หลง	ในสิ่งที่เป็นอบายมุข	8)	อวิหิงสา	คือ	

การรักความสงบ	ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น	9)	ขันติ	คือ	ความอดทนต่อความยากล�าบาก	ปัญหา

อุปสรรค	 ไม่ท้อถอย	 และ	 10)	 อวิโรธนะ	 คือ	 การปฏิบัติตามครรลองครองธรรมของบ้านเมืองและจารีต

ประเพณีของสังคม

	 	 สรุปได้ว่า	คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่	21	ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

บรบิทการบรหิารจดัการ	ประกอบด้วย	คณุธรรมทีม่อียูใ่นตวัของผูบ้รหิารการน�าหลกัธรรมมาปฏบิตัจินเป็น

อุปนิสัยติดตัว	ประกอบด้วย	คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับตนเอง	คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การ

บริหาร	และ	คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับสังคม

6.  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน

	 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดน	 จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น�าและน�าพาองค์กรไปสู่

ความส�าเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาประชากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต

ในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมคีวามสขุ	และมคีณุลกัษณะโดดเด่นเหมาะสม	มคีวามรูเ้ชิงทฤษฎ	ีทกัษะ	บทบาท

หน้าที	่คณุธรรมและประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษายคุใหม่	เพือ่น�าพาสถานศกึษาให้ประสบผลส�าเรจ็	

สามารถสนองตอบต่อการแข่งขนัและทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลก จงึควรค�านงึถงึบทบาท

ของตนเองในการบริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน	ดังนี้

	 6.1		ผูบ้รหิารต้องท�าความรูจ้กักบัการเปลีย่นแปลง	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มาจากการแข่งขนัที่

ไร้พรมแดน	โลกก�าลงัอยูใ่นยคุของเทคโนโลยแีละข่าวสาร	ความรู้เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เกดิความได้เปรยีบใน
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การแข่งขัน	 ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได	้ 

โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร	

	 6.2		ผูบ้รหิารต้องสร้างการเปลีย่นแปลง หมายถงึ	แผนปฏิบตักิารในการปรบัแต่งสิง่ต่าง	ๆ 	ให้แตก

ต่างจากเดมิ	โดยอาจจะกระท�าอย่างรวดเรว็หรอืกระท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป	การบรหิารความเปลีย่นแปลง

น้ัน	 ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก�าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะน�ามาใช้ในการ

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน�าไปปฏิบัติตาม

แผนทีต้่องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมอืจากทกุคนในองค์การ	โดยผูบ้รหิารจะต้องมกีารเสริมแรงให้กับ

ความเปล่ียนแปลงโดยการชีแ้จงให้บุคลากรในองค์การทราบถงึความเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัปรงุทีไ่ด้เกดิ

ขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	แล้วจึงท�าการ

ประเมินผลต่อไป	

	 6.3		ผูบ้รหิารต้องเป็นตัวแทนความเปลีย่นแปลง หมายถงึ	การเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	หรอืมหีน้า

ที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพ่ือพัฒนา	 เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่า

การเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร	 ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการด�าเนินงานขององค์กร	 

เพือ่ให้ทราบถงึสถานการณ์และวกิฤตการณ์ต่างๆท่ีองค์กรเผชญิอยู	่เช่น	จดุแข็ง	จดุอ่อน	โอกาส	อปุสรรคเป็นต้น	

	 6.4		ปฏิรูป	 เป็นนักคิด	 นักพัฒนา	 ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร

งานที่พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง	ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด	

	 6.5		ประชาธิปไตย	บริหารงานแบบประชาธิปไตย	รับความความคิดเห็นของผู้อื่น	ร่วมคิด	ร่วมท�า	

ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร	

	 6.6		ประสาน	เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท�างานท่ีราบร่ืน	 มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท�างาน	และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด	ร่วมจัดการศึกษา	

	 6.7		ประนปีระนอม	พยายามไม่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความขดัแย้งในองค์กร	เป็นผูป้ระนปีระนอม	

เมื่อเกิดปัญหา	ผ่อนหนักให้เป็นเบา	

	 6.8		ประชาสมัพนัธ์ ผูบ้รหิารต้องสนบัสนนุให้ทกุคนท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน	และน�ารายงาน

มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง	และสาธารณชนทราบ	

	 6.9		ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง	เป็นห่วงเป็นใยตลอด

เวลา	 จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน	การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ	และครอบครัวอยู่เสมอ	มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน	ไม่มีการตัก

เตือนอย่างรุนแรง	ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการท�างาน	เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน	(รสสุคนธ์	มกรมณี,	

2555,	บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน,	ออนไลน์)

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารจัดการสถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์	 ดังนั้น	 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาคอืตวัแปรส�าคญัทีจ่ะท�าให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้บรรลวัุตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและสิ่งส�าคัญคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี	คนเก่งและมีความสุข	 ด้วยแล้ว

น้ันไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่นัน่แสดงถึงศกัยภาพอนัสงูส่งของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะสามารถฟันฝ่าอปุสรรคเหล่า

นี้ไปได้
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7.  สรุป

 ผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน	จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี	ความสามารถ	มีทักษะ	และประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่	4	ด้าน	ดังนี้	

	 1.		 คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน	ประกอบด้วย	 ความรู้ทางวิชาการ	 นักประกอบ

การ	นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการความสามารถด้านเทคโนโลยี	นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิง

บวก	ตัวแบบที่ดี	 และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้	 นอกจากนั้นแล้วสิ่งส�าคัญของผู้บริหารในยุคไร้พรหม

แดน	คอื	1)	ผูบ้รหิารต้องท�าความรูจั้กกับการเปลีย่นแปลง	2)	ผูบ้รหิารต้องสร้างการเปลีย่นแปลง	3)	ผูบ้รหิาร

ต้องเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง	 4)	 ปฏิรูป	 เป็นนักคิด	 นักพัฒนา	 ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5)ประชาธิปไตย	6)	ประสาน	7)	ประนีประนอม	8)	ประชาสัมพันธ์	และ	9)	ประชาสงเคราะห์

	 2.		 ทักษะส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	ประกอบด้วยทักษะต่าง	ๆ	ดังนี้	การคิดวิเคราะห์และการ
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(Morality and Ethical Reinforcement in Public Organization)
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Dr.Silpa	Chuennirun

1.  บทน�า

 ศาสนาและหลกัธรรมค�าสัง่สอนเป็นเร่ืองท่ีมกีารกล่าวขานและมมีกีารประพฤตปิฏบิตักินัมายาวนาน

หลายพันปีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศีลธรรมซ่ึงเป็นข้อก�าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีควร

ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน	ตลอดจนข้อห้ามที่ไม่ควรกระท�าต่อสมาชิกในสังคมด้วยกัน	ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด

ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม	ตลอดจนลัทธิความเชื่อถือต่าง	ๆ	ทั่วทุกมุม

โลกล้วนเป็นที่มาของการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์แทบทั้งสิ้น	บางข้อก�าหนดมีมาตรการบังคับ	แต่บางข้อ

ก�าหนดกเ็ป็นเรือ่งแนะน�าให้ถอืปฏบิติัซึง่ในระยะต่อ	ๆ 	มาเมือ่หลกัปฏบิติัตามหลกัธรรมค�าสัง่สอนของศาสนา

แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจนเป็นทีย่อมรับของมวลมนษุย์ชาตว่ิา	หลกัศลีธรรมเป็นหลกัความประพฤติ

ทีด่ทีีช่อบ	หากบคุคลใดมศีลีธรรมประจ�าใจกย่็อมมคีณุธรรมและจรยิธรรมตดิตวัไปด้วยโดยจะแสดงออกเป็น

พฤติกรรมของแต่ละคนต่อเมื่อมีภารกิจหน้าที่ให้กระท�า	ซึ่งพิจารณาได้จากเจตนารมณ์	การกระท�า	และผล

ของการกระท�า	และในทางการเมืองและการบริหารปกครองก็ได้ผนวกแนวทางปฏิบัติตามหลักศีลธรรมให้

เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับที่มีหน้าที่บริหารงานในองค์กร	 เนื่องจากว่าคุณธรรมและ

จริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไปตลอดในการปฏิบัติงานนอก

เหนือจากกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ตามข้อกฎหมายก�าหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญ

ก้าวหน้าของประเทศชาติ	(ปรัชญา	เวสารัชช์,	2551)

	 กล่าวโดยสรปุกคื็อ	ข้าราชการน้ันเป็นบคุคลทีส่ามารถให้คณุให้โทษแก่ประชาชนโดยตรง	โดยเฉพาะ

หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างสูงในการบริหารงาน	 อีกทั้งจะ

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้	 ในทางตรงกันข้าม	ถ้าหัวหน้าหน่วยงานราชการไม่มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการบริหารงานก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานราชการนั้น	 ๆ	 เป็นอย่างมาก	 ยก

ตวัอย่างเช่น	งานไม่มปีระสทิธภิาพ	หย่อนยานในประสทิธิภาพการท�างานและชอบเอารดัเอาเปรยีบประชาชน	

มีการทุจริต	ประพฤติมิชอบอยู่เสมอ	ปัญหาต่าง	ๆ 	เหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้หมดไปจากระบบราชการได้	 ถึงแม้จะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาช่วยในการพัฒนา

ปรับปรุงระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะท�าให้หน่วยงานราชการมี

มาตรฐานการท�างาน	สาเหตุประการหนึ่งก็คือการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

	 บทความนี้จะกล่าวถึงแง่คิดและมุมมองบางประการเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบรหิารงานหรอืการปฏบิติังานในหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนของผูเ้ป็นบคุลากรในหน่วย

งานทุกระดับ	 เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุน	 หรือผลักดันให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้บ�าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�าหน่วยงานจะต้องท�าตนเป็นแบบอย่างและ
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เอาใจใส่ในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในองค์กรของตนให้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นเลศิทาง

คุณธรรมและจริยธรรม

2.  ความหมายของค�าว่า “คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร”

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	ให้ความหมายของค�าว่า	“คุณธรรม”	ว่า	“สภาพ

คุณงามความดี”	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีคุณธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น	 

ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่าบุคคลนั้นมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร	 ด�ารงตนอยู่ในกรอบของ

กฎหมายและศีลธรรมเพียงใด?	เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคมอย่างไร	และเป็นผู้ที่

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพียงใด	(ธานินทร์	กรัยวิเชียร,	2550)	

	 พจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ให้ความหมายของค�าว่า	“จริยธรรม”	ว่าเป็น	“ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ

ปฏิบัติ”	 ตามหลักศีลธรรม	 และกฎศีลธรรม	 ดังนั้น	 จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ดีควรจะปฏิบัติ

หน้าที่ในวิชาชีพอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และผู้บริหารที่ดีนั้นจักต้องครองตนในสังคมอย่างไร	

(ธานินทร์	กรัยวิเชียร,	2550)

	 ปราชญา	กล้าผจัญ	(2550)	ได้ให้ความหมายคุณธรรม	(Morality)	ว่า	หมายถึงคุณความดีที่มีอยู่

ประจ�าใจคน	คนที่มีคุณธรรม	คือ	คนที่มีใจโอบอ้อมอารี	มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ไม่เบียดเบียนใคร	ไม่ท�าร้ายใคร	

คนที่มีคุณธรรมจะรักความยุติธรรมและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ	สอดคล้องกับไสว	มาลาทอง	ที่กล่าวว่า	

เป็นคนดี	ต้องมีคุณธรรม	คือ	ต้องมีศีลธรรมประจ�าใจ	

	 จริยธรรม	(Ethic)	มคีวามหมายว่า	กฎเกณฑ์แห่งความประพฤต	ิหรอื	หลกัความจรงิทีเ่ป็นแนวทาง

แห่งความประพฤติปฏบิตั	ิ(ไสว	มาลาทอง,	2542)	สอดคล้องกบัปราชญา	กล้าผจญั	(2550)	ทีใ่ห้นยิามความ

หมายของค�าว่า	จริยธรรม	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดี	ความถูกต้อง	 เป็นพลังเชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์	และ

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกนั	โดยท�าหน้าทีเ่ป็นพลงักระตุน้จติส�านกึ	(Conscience)	ของมนษุย์ให้มคีวาม

รู้สึกรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตน	

	 ผู้เขียนมีความเห็นว่า	คุณธรรมและจริยธรรมมีลักษณะเป็นนามธรรม	การที่จะกล่าวถึงค�าทั้งสอง

ค�านี้ให้ชัดเจนทุกคนยอมรับจึงเป็นเรื่องยาก	 แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความเห็นพ้องต้องกันว่า	 คุณธรรมและ

จริยธรรมเกี่ยวข้องกับความดีงาม	ความถูกความผิด	พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติ	ค่านิยมและความ

คาดหวงัของสังคม	รวมทัง้มาตรการผลกัดนัให้เกดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	แต่เมือ่น�าไปปฏบิตัหิรอืประยกุต์

ในสถานการณ์เฉพาะก็มักจะมีความแตกต่างกันเสมอ	 (ปรัชญา	 เวสารัชช์,	2551)	ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทั้ง

คณุธรรมและจริยธรรมทีย่ดึถอืปฏบิติักันในแต่ละสงัคมหรอืชุมชนนัน้ข้ึนอยูก่บัอดุมการณ์และความเช่ือเกีย่ว

กับสิ่งที่เป็นความดีงาม	 จึงอาจท�าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ถ้าหากยึดหลักธรรม

ทางศาสนา	หรือกฎ	ระเบียบ	ประมวลจริยธรรม	ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว	ก็จะท�าให้ความคิดเห็น

ของปัจเจกบคุคล	ถกูจ�ากดัพฤติกรรมเชิงปฏบิติัอยูใ่นกรอบของความควรหรอืไม่ควรได้	ดงันัน้	การเสรมิสร้าง

คณุธรรมและจรยิธรรมในองค์กรจึงควรมมีาตรการทีเ่หมาะสมอย่างเป็นรปูธรรม	โดยน�าหลกัธรรมทางศาสนา

มาปฏบิตัแิละส่งเสรมิเนือ่งจากว่าศาสนาทีเ่รานับถอืนัน้มทีัง้ค�าสัง่และค�าสอนซึง่	พระพรหมวชริญาณ	(2551)	

กล่าวว่า	ค�าว่า	“สั่ง”	หมายถึงต้องท�าตาม	หากไม่ท�าตามจะได้รับความเสียหาย	ที่เราเรียกว่า	ศีล	ส่วนค�าว่า	
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“สอน”	หมายถึงแนะน�าพร�่าสอน	อบรม	บ่มเพาะ	บอกกล่าวว่าสิ่งนี้ควรท�าหรือไม่ควรท�า	สิ่งนี้น่าท�าหรือไม่

น่าท�าอย่างไร	หมายความว่า	ให้คิดมากกว่าการสั่งบังคับให้ท�า	อันเรียกว่า	ธรรม	หรือธรรมะ	รวมทั้งสองค�า

เข้าด้วยกันเราเรียกว่า	“ศีลธรรม”	

	 ดงัน้ัน	จะพจิารณาเหน็ได้ว่าคนเราเมือ่นบัถอืศาสนาแล้วย่อมมศีลีธรรมประจ�าใจกันทกุคน	ส่วนจะ

ปฏบัิตไิด้มากน้อยแค่ไหนกจ็ะสงัเกตได้จากพฤติกรรมการปฏิบัตตินของแต่ละบุคคลว่ามคีวามสมดลุระหว่าง	

ศีล	กับ	ธรรม	หรือไม่เพียงใด	เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้	พระพรหมวชิรญาณ	(2551)	ได้ให้ความเห็นไว้ว่า	

ทุกคนต่างทราบกันดีว่า	ศีล	นั้น	คือ	มาตรการ	กฎเกณฑ์	ระเบียบ	และข้อบังคับของชีวิต	เพื่อวิถีที่ดีงามและ

สันติสุข	แต่เพราะเราลืม	และมิได้ให้ความส�าคัญต่อ	ศีล	เท่าที่ควร	สังคมปัจจุบันจึงละทิ้งกฎเกณฑ์ของชีวิต

ไปหมดสิ้น	เมื่อเราทิ้ง	ศีล	คือกฎเกณฑ์ของชีวิต	เอาแต่	คุณธรรม	เราจึงประสบปัญหาและได้รับความเดือด

ร้อน	 พระพุทธองค์จึงทรงวาง	 “กฎศีลธรรม”	 ออกมาใช้เป็นกลไกหรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ชีวิตและสังคม	เพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามและเพื่อสันติสุขของชาวโลก	

3.  แนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

 ปรชัญา	เวสารชัช์	(2552)	กล่าวว่า	นกัวชิาการทีใ่ห้ความสนใจเรือ่งราวของคุณธรรมและจรยิธรรม	

ได้มีข้อคิดเห็นหลากหลายและแตกต่างกันไปอย่างมาก	ทั้งนี้	คุณธรรมและจริยธรรมมีลักษณะบางประการ

ดังต่อไปนี้

	 1)		 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องของความควรไม่ควร	 –	 การวินิจฉัยความควรไม่ควรข้ึนกับ

บริบท	สังคม	หรือสภาวการณ์ที่แตกกันไป	เป็นเรื่องของความคิดเห็นและเป็นนามธรรม	จึงก่อให้เกิดความ

แตกต่างกันในการวินิจฉัยและตีความ	 ซึ่งอาจไม่เห็นตรงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกกรณี	 แต่อย่างไรก็ตาม	

คณุธรรมและจรยิธรรมต้องอาศยัความเหน็ของคนส่วนใหญ่	ประกอบกบัแนวทางตคีวามทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี	

หรือตัวอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน	โดยพิจารณาถึงผลดี	ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ด้วย

	 2)		 คุณธรรมและจรยิธรรมเป็นเรื่องของส�านึกส่วนบุคคล	–	คุณธรรมและจริยธรรมมิใช่กฎเกณฑ์

ลายลักษณ์อกัษรทีใ่ช้เป็นมาตรฐานตคีวามเพยีงอย่างเดียว	คนแต่ละคนควรรูว่้าควรท�าอะไร	ไม่ควรท�าอะไร	

และจ�าเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมนิสัยของตนเอง	 ซ่ึงโดยจิตส�านึกแล้วบุคคลต้องรู้ดีรู้ช่ัวด้วยตนเองและ

ควบคุมบังคับใจตนเองมิให้ล่วงละเมิดจริยธรรม	 เพราะหากละเมิดแล้วก็ไม่สมควรอยู่ในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐอีกต่อไป	หรือกรณีองค์กรเอกชนก็เช่นเดียวกัน

	 3)		 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ	–	การปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ผูป้ฏบิตัต้ิองประยกุต์หลกัการให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และใช้ดลุยพนิจิตัดสนิใจหรือด�าเนนิการให้

เหมาะสม	โดยค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร	ตลอดจนหน่วยงานและประเทศ

ชาติว่ามีการละเมิดจริยธรรมหรือไม่เพียงใด

	 4)		 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเร่ืองของเอกบคุคล	–	โดยแต่ละบคุคลในบทบาทฐานะและต�าแหน่ง

หน้าที่ต่าง	ๆ	เลือกใช้ปฏิบัติ	เป็นการตัดสินใจส่วนตน	เป็นจิตส�านึกส่วนตน	และเมื่อยึดถือปฏิบัติแล้ว	ย่อม

ไม่พึงหวังผลตอบแทนอื่นใด	นอกจากความภาคภูมิใจส่วนตนซึ่งผู้อื่นอาจล่วงรู้หรือไม่ล่วงรู้ก็ได้	ทั้งนี้เพราะ

จริยธรรมเป็นกรอบหรือแนวทางซ่ึงผู้มีต�าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานในองค์กรภาครัฐพึงส�าเหนียกท�าความ
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เข้าใจ	 และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 แต่อาจไม่มีบทลงโทษกรณีละเมิดจริยธรรมเหมือนการกระท�าผิด

กฎหมายตามลักษณะความผดิทีบ่ญัญติัไว้	ยกเว้นมกีฎหมายก�าหนดบทลงโทษส�าหรบัความผดิบางอย่างของ

การละเมิดจริยธรรมเอาไว้

	 5)		 คุณธรรมเป็นเครื่องท�าให้เกิดจริยธรรม	ผู้ปฏิบัติงานที่ดีต้องมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมี

พฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี	 จริยธรรมต้องมาจากจิตใจ	 แนวคิดมีอยู่ว่าในโลกนี้

ไม่มีอะไรส�าคัญเท่ามนุษย์	 ในมนุษย์ไม่มีอะไรส�าคัญเท่า	 “จิตใจ”	 จิตใจเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดใน

พฤติกรรมของมนุษย์	 และจริยธรรมคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง	 ที่สังคมส่วนใหญ่

ยอมรับ

	 จะเห็นได้ว่า	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีหลากหลาย	ดังจะยกเป็นตัวอย่าง

เพิ่มเติมบางตัวอย่างต่อไปนี้

	 1)		 แนวคิดเรื่องพหุศีลธรรม	 –	 แนวคิดนี้ถือว่ามีหลักการทางศีลธรรมและค่านิยมทางศีลธรรม

มากมายซึ่งมนุษย์ใช้ในการตัดสินการกระท�าของตนเองและผู้อื่น	หลักการดังกล่าวถูกใช้เพื่อตัดสินความถูก

หรอืผิดไม่เหมอืนกนั	พฤตกิรรมอย่างหนึง่ในสงัคมหนึง่อาจเป็นเรื่องถกูต้อง	แต่อาจเป็นสิง่ตรงกนัข้ามในอกี

สงัคมหนึง่	หรอืแม้แต่ในสงัคมเดยีวกนัอาจมกีารวนิจิฉยัพฤตกิรรมของคน	ๆ 	หนึง่แตกต่างไปจากอกีคนหนึง่

ก็ได้	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นพฤติกรรมแบบเดียวกัน	แนวคิดนี้จึงไม่ยอมรับการหยิบยกจริยธรรมในสังคมอื่นมาตัดสิน

ความถูกต้องทางจริยธรรมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่แตกต่างกันออกไป

	 2)		 แนวคดิเรือ่งอรรถประโยชน์	–	เป็นแนวคดิของกลุม่อรรถประโยชน์นยิม	(Utilitarianism)	ตาม

แนวทางของจอห์น	สจวต	มิลล์	ซึ่งอธิบายไว้ว่าทางเลือกในการด�าเนินการที่ดีที่สุดหรือดีกว่าอย่างอื่นในเชิง

ศลีธรรม	คอื	ทางเลอืกทีน่�าไปสูอ่รรถประโยชน์สงูสดุ	นัน่คอืความสขุและความพงึพอใจส�าหรบัมนุษย์	ดงันัน้	

หลกัการพืน้ฐานของจรยิธรรมทีม่นษุย์พงึยดึถอืปฏบิตัคิอืการกระท�าอะไรกต็ามทีน่�าไปสูค่วามสขุและความ

พึงพอใจส�าหรับมนุษย์จ�านวนมากที่สุด

	 3)		 แนวคิดว่าด้วยเจตนารมณ์แห่งการกระท�า	–	อิมมานูเอล	คานท์	นักปรัชญาชาวเยอรมัน	เห็น

ว่าการกระท�าที่จะมีคุณค่าทางศีลธรรมได้นั้นต้องเป็นการกระท�าที่เกิดจากเจตนาท่ีถูกต้องหรือเจตนารมณ์

ที่ดี	คานท์จึงเห็นว่าจริยธรรมนั้นต้องเกิดจากเจตนามิใช่พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้น	ทั้งนี้เพราะเจตนาที่ดีย่อม

ส่งผลที่ดีอยู่แล้ว	เว้นสียแต่จะมีปัจจัยอุปสรรคอื่นมาขัดขวาง

บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	279	ได้ก�าหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภทและให้มกีารบังคบั

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันได้แก่	 ก�าหนดขั้นตอนการลงโทษ	 เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม	โดยถือเป็นความผิดทางวินัย

	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2552	ได้ก�าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม	

9	ประการ	ได้แก่
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	 	 1)		 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

	 	 2)	การมีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ

	 	 3)	การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน

	 	 4)	การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย

	 	 5)	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 6)	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	

	 	 7)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	โปรงใส	และตรวจสอบได้

	 	 8)	การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 9)	การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

	 ในการบรหิารราชการแผ่นดินจ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดหน่วยงานหรือองค์กรตามภารกิจหน้าท่ีตัง้แต่

ระดบักระทรวง	ทบวง	กรม	ซึง่เป็นการบรหิารราชการส่วนกลาง	ลงไปจนถงึราชการบรหิารส่วนภมูภิาค	คอื	

จังหวัด	อ�าเภอ	และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น	อันได้แก่กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	องค์การบริหารส่วน

จังหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	นอกจากนี้ก็ยังมีรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่น	ๆ 	อีก	โดย

หน่วยงานหรอืองค์กรตามทีก่ล่าวถงึข้างต้นจ�าเป็นต้องมข้ีาราชการ	พนกังานเจ้าหน้าที	่หรอืพนกังานของรฐั	

เป็นฝ่ายปฏบิตังิานในฐานะกลไกรฐั	มกีารก�าหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายข้าราชการการเมอืง

และฝ่ายข้าราชการประจ�า	 โดยแต่ละฝ่ายก็มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นของตนเองตามฐานะแห่งต�าแหน่ง

น้ัน	ๆ 	เช่น	ฝ่ายการเมอืงกม็รีฐัมนตร	ีเลขานกุารรฐัมนตร	ีฝ่ายข้าราชการประจ�ากม็ทีัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู	ได้แก่

ปลัดกระทรวง	อธิบดี	รองอธิบดี	ผู้อ�านวยการส�านัก	ผู้อ�านวยการกอง	หัวหน้าแผนก	และประจ�าแผนกลง

ไปตามล�าดับเพื่อบริหารกิจการสาธารณะตามนโยบายของฝ่ายการเมือง	 ส่วนองค์กรภาคธุรกิจเอกชนก็มี

โครงสร้างองค์กร	และบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของผู้ประกอบกิจการเช่นเดียวกัน

	 ประเด็นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในองค์กรย่อมมีลักษณะพิเศษจากหลักการสากล

ส�าหรับคนโดยทั่วไปในสังคม	 เนื่องจากกลุ่มบุคคลในองค์กรภาครัฐ	 เป็นกลุ่มที่มีอ�านาจหน้าที่ในสังคมใน

การกระท�ากจิการสาธารณะต่าง	ๆ 	ย่อมมผีลกระทบต่อส่วนรวมจากผลของการกระท�าของบุคคลกลุม่นี	้โดย

เฉพาะอย่างยิ่งบุคคลระดับผู้น�าหรือผู้ปกครองควรจะมีจริยธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป	ดังตัวอย่างเช่น	

	 	 1)	การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

	 	 2)	การมีศีลธรรมประจ�าใจ

	 	 3)	การเคารพกติกาของสังคม

	 	 4)	ต้องมีความยุติธรรม

	 	 5)	ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	(วิสุทธิ์	โพธิแท่น,	2548)

4.  มูลเหตุจูงใจที่ท�าให้มีการกระท�าผิดหรือละเมิดจริยธรรม

	 วิรัช	วิรัชนิภาวรรณ	 (2547)	กล่าวว่า	สาเหตุส�าคัญของการประพฤติมิชอบในวงราชการ	มาจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบนั้น	สืบเนื่องมาจาก	จริยธรรม	หรืออาจเรียกว่า	

จิตใจ	 จิตส�านึก	 จิตวิญญาณ	 และอุดมการณ์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นเพราะจริยธรรมมีส่วนส�าคัญในการ
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ก�าหนดพฤตกิรรมหรอืการปฏบิติัราชการ	ซึง่รวมทัง้การกระท�าหรอืงดเว้นการกระท�าใด	ๆ 	ตามอ�านาจหน้าที่

ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	อนัส่งผลกระทบถงึประสทิธภิาพในการปฏบัิติหน้าท่ีราชการเพือ่ประโยชน์ของประเทศ

ชาติและประชาชนโดยรวม	สอดคล้องกับ	พระพรหมวชิรญาณ	(2545)	ได้อรรถาธิบายว่า	ทุกคนทราบดีว่า	

ศีล	นั้น	คือ	มาตรการ	กฎเกณฑ์	ระเบียบ	และข้อบังคับของชีวิต	เพื่อวิถีชีวิตที่ดีงามและสันติสุข	แต่เพราะ

เราลืม	และมิได้ให้ความส�าคัญต่อ	ศีล	เท่าที่ควร	สังคมปัจจุบันจึงละทิ้งกฎเกณฑ์ของชีวิตไปหมดสิ้น

	 ประวีณ	ณ	นคร	(2531)	กล่าวว่ามีเหตุบางประการที่ท�าให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐกระท�า

ผิดวินัย	 เช่น	 ความไม่รู้ระเบียบแบบแผน,	 อิทธิพลบีบบังคับ,	 ความจ�าเป็นชักน�า,	 ความกดดันทางอารมณ์	

เป็นต้น	ดังนั้น	ข้าราชการจึงต้องรักษาวินัย	อันหมายถึง	การระวัง	การเอาใจใส่ไม่ละเลย	เช่นเดียวกับที่เรา

พูดว่า	“รักษาศีล”	ซึ่งหมายถึงการเอาใจใส่ไม่ละเลยศีล	นั่นเอง

	 ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่าจากเหตผุลของการกระท�าผดิซึง่ถอืว่าเป็นการละเมดิจรยิธรรมอนัเป็นการ

กระท�าผิดวินัย	หรือผิดศีล	ดังกล่าวข้างต้น	อาจพิจารณาเห็นได้ว่า	มูลเหตุมาจาก	2	ปัจจัย	คือ

	 1.		 ปัจจัยภายใน	ได้แก่	1)	โลภ	โกรธ	หลง	2)	ทุกข์	โศก	โรค	ภัย	3)	ขาดวินัยในตนเอง	4)	ความ

จ�าเป็นชักน�า	5)	ความกดดันทางอารมณ์	6)	มีค่านิยมที่ผิด	และ	7)	ความสับสนและความไม่เข้าใจในหลัก

ศีลธรรม	(-	ความไม่สมดุลระหว่างศีลกับธรรม,	-	เอาค�าสอนในระดับโลกุตระไปใช้ในระดับโลกิยะ)

	 2.		 ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	1)	อบายมุข	2)	โอกาสเปิดช่องล่อใจ	3)	เห็นตัวอย่างที่ไม่ดี	4)	ความไม่

สมดุลระหว่างคนกับงาน	5)	อิทธิพลบีบบังคับ	และ	6)	ขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบ

	 แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการกระท�าผิดต่าง	ๆ	ของบุคลากร

ในองค์กรที่มีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมนั้นจ�าเป็นต้องใช้มาตรการหลายรูปแบบผสมผสานกัน	

ทั้งมาตรการทางกฎหมาย	มาตรการทางศีลธรรม	และมาตรการทางการบริหาร	ซึ่งผู้เขียนจะได้น�าเสนอใน

ลักษณะที่เป็นมาตรการทางศีลธรรม	 และมาตรการทางการบริหารตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมหลัก

ของผู้มีอ�านาจหน้าที่ในองค์กรที่พึงปฏิบัติ	ส่วนมาตรการทางกฎหมายเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะไม่ขอกล่าว

ถึง

คุณธรรมและจริยธรรมหลัก

 ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจหน้าที่จะต้องปฏิบัติ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งสาธารณะ	 ย่อมมีพันธกิจหลักในการดูแลทุกข์สุขของสังคม	

และสมาชิกของสังคมโดยส่วนรวม	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	 ต้องมีจริยธรรมก�ากับพฤติกรรมของตนเพื่อประกัน

การท�าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมือง	ซึ่งมีอยู่หลายประการ	พอสรุปได้ดงนี้

	 	 1.		 เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	หมายถงึ	การท�าหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา	ไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือคนใกล้ชดิ	และไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวมาเกีย่วข้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ

	 	 2.		 การปฏบัิตหิน้าทีด้่วยการอทุศิตน	หมายความว่า	ต้องท�าหน้าทีด้่วยความรู	้ความสามารถ	

ด้วยการอุทิศตน	ซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่น	เสียสละ	ตรงไปตรงมา	ยุติธรรม	เป็นธรรม	เคารพหลักการและกติกา

ของสังคม	ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง	กล้าหาญ	อดทน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 3.		 มคีวามรบัผดิชอบและผกูพนัในหน้าทีข่องตน	กล่าวคอื	จะต้องตัง้ใจปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้บรรลุ

ผลตามเป้าหมาย	หรือเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เป็นที่พอใจของประชาชนผู้รับบริการ

	 	 4.		 เคารพกติกาของสังคม	กติกาที่ส�าคัญคือ	กฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับ	หรือข้อตกลง

ประชาคมต่าง	 ๆ	หมายความว่า	 ยินดีที่จะปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว	 โดยไม่ละเมิดหรือก่อความเสีย

หายใด	ๆ	อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น	กล่าวอย่างสรุปก็คือเป็นคนมีวินัยต่อตนเอง

	 	 5.		 การเสยีสละตนเอง	หมายความว่า	เมือ่มโีอกาสเข้ามาท�าหน้าทีส่าธารณะและได้รบัความ

ไว้วางใจจากประชาชนและสงัคมแล้ว	ต้องถอืว่ามเีกยีรติแ์ละศกัดิศ์ร	ีการตดัสนิใจหรอืการกระท�าใดต้องไม่มี

ลกีษณะของความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมไปถึงการยนิยอมเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัตนเอง	เช่น	ทรพัย์สนิ	

ผลประโยชน์	หรือพฤติกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะ

	 ในองค์กรภาคเอกชนก็ยังมีความจ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ

กิจการให้เจริญก้าวหน้า	 ดังจะเห็นได้จากการสัมมนาเรื่อง	 “จริยธรรมกับการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืน”	

ด�าเนินการโดย	สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว	และส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	สรุปได้ว่า	

	 1.		 การประกอบธุรกิจในยุคใหม่	ผู้ประกอบการต้องบริหารงานโดยค�านึงถึง	จริยธรรม	อันได้แก่

	 	 1.1		รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 	 1.2		บริการอย่างมีคุณภาพ

	 	 1.3		ถูกต้อง	ตรงไปตรงมา

	 	 1.4		มคีวามซือ่สตัย์	ท�าทกุอย่างด้วยความโปร่งใส	ถกูต้องตามกฎหมาย	และสามารถตรวจสอบได้

	 2.		 ถ้าท่านใดละเลยหรอืไม่ค�านงึถงึเรือ่งจรยิธรรมแล้ว	จะสร้างผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจอย่าง

รุนแรง	และกว้างขวางกว่ายุคใด	ๆ

	 3.		 ผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 ย่อมได้รับความเช่ือถือ	 ได้รับความไว้วางใจ

จากผู้บริโภค	และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 4.		 สังคมได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	น�าความสุขความเจริญมาให้กับประเทศชาติด้วย

	 ส่วนจริยธรรมทางการค้า	ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการให้ยึดหลัก	คือ

	 	 1)		 ต้องมีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ	(ให้ข้อมูลกับลูกค้าในทุกมิติ)

	 	 2)		 ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานของสินค้าที่ดี	และมีการบริการที่ดีให้กับผู้บริโภค

	 	 3)		 ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	และผู้บริโภคเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

5.  แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

 คุณธรรมและจริยธรรมแม้จะมีอยู่เป็นคุณสมบัติประจ�าตัวในแต่ละบุคคลแล้วก็ตาม	แต่เมื่อเข้ามา

อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ย่อมจะมีการพัฒนา	 และเสริมสร้าง	 เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น	 มีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 โดยองค์กรท่ีดีจะต้องมีภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีดี	 ท้ังต่อ

หน้าและลับหลัง	 เช่น	 เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม	มีธรรมาภิบาล	มีผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนโดยรวม	 การเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว	 สามารถด�าเนินการด้วยมาตรการ

ทางศีลธรรมและมาตรการทางการบริหาร	ดังต่อไปนี้คือ
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 5.1  มาตรการทางศีลธรรม

	 	 5.1.1		น�าหลักศีลธรรมมาปฏิบัติ	เนื่องจากศีลธรรมเป็นหลักความประพฤติที่ดี	ที่ชอบ	“ศีล”	

หมายถึง	ข้อบัญญัติที่ก�าหนดทางปฏิบัติที่เป็นความประพฤติที่ดี	ทั้งกาย	วาจา	และใจ	ทางพระพุทธศาสนา	

มทีัง้ศลี	5	ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป	ศีล	8	ส�าหรบัคฤหสัถ์ผูร้กัษาศลีให้เคร่งครดัขึน้ไปอกี	ศลี	10	เป็นศลีส�าหรบั

สามเณร	ส่วนศีล	227	เป็นศีลส�าหรับพระภิกษุสงฆ์	เป็นต้น	ส่วน	“ธรรม”	หมายถึง	คุณความดี	ค�าสั่งสอน

ในศาสนา,	หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา,	ความยุติธรรม,	ความถูกต้อง	โดยมีหลักคิดคือ	ผู้ปฏิบัติงานที่ดี

ทกุระดบั	ควรมหีลกัธรรมส�าหรบัพฒันาตน	เพือ่เสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม	มแีนวทางด�าเนนิการ	เช่น

	 	 	 	 1)		 การพัฒนาจิตใจ	ได้แก่	ฝึกอบรมธรรม	และเข้าค่ายวิปัสสนา

	 	 	 	 2)		 ปฏิบัติธรรม	เข้าสมาธิ	ภาวนา	

	 	 	 	 3)		 ท�าบุญ	ท�าทาน	เข้าวัดฟังเทศ	ตามวันส�าคัญทางศาสนา

	 	 5.1.2		ใช้หลักมนุษยธรรม	3	ประการ	คือ	ความซื่อสัตย์	ความเมตตา	และความสามัคคี

	 	 5.1.3		ยึดมั่นในหลักศาสนา	คือ	

	 	 	 	 1)		 ไม่ประพฤติชั่ว	ท�าแต่ความดี	และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์	

	 	 	 	 2)		 ใช้ธรรมมอีปุการะมาก	2	ประการ	คอื	สต	ิ(ความระลกึได้)	และสมัปชญัญะ	(ความ

รู้ตัว)	ผู้มีธรรม	2	ประการนี้	ย่อมเป็นคนรอบคอบ	ไม่ประมาท	จะคิด	จะท�า	จะพูดอะไรก็ไม่ผิดพลาดเสีย

หาย

	 	 	 	 3)		 ใช้ธรรมอันท�าให้งาม	 (ธรรมส�าหรับตกแต่งประดับจิตใจ)	 2	 ประการ	 คือ	 ขันติ	

(ความอดทน)	โสรัจจะ	(ความสงบเสงี่ยม)

	 	 	 	 4)		 ใช้หลักธรรมส�าหรับการครองตน	ครองคน	ครองงาน	กล่าวคือ	

     4.1)		การครองตน	ตรงกับหลักธรรม	คือ	สัปปุริสธรรม	7	ได้แก่	รู้เหตุ	รู้ผล	รู้งาน	

รู้ชุมชน	 รู้ประมาณ	 รู้กาลเทศะ	 และรู้บุคคล	 ทางปฏิบัติคือ	 พึ่งตนเอง	 ขยันหมั่นเพียร	 มีความรับผิดชอบ	

ประหยดัและอดออม	รกัษาระเบยีบวนิยัและเคารพกฎหมาย	ปฏบิตัติามคณุธรรม	มคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต	ิ

ศาสนา	พระมหากษัตริย์	

	 	 	 	 	 4.2)		ครองคน	ตรงกับหลักธรรม	คือ	สังคหวัตถุ	4,	พรหมวิหาร	4	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 4.2.1)		สังคหวัตถุ	4	ได้แก่	ทาน	(การให้)	ปิยวาจา	(การพูดจาสุภาพ)	อัตถ

จริยา	(การบ�าเพ็ญประโยชน์)	และสมานัตตา	(เสมอต้นเสมอปลาย)

	 	 	 	 	 	 4.2.2)		พรหมวิหาร	4	ได้แก่	เมตตา	(อยากให้เขามีความสุข)	กรุณา	(อยาก

ให้เขาพ้นทุกข์)	มุทิตา	(ยินดีกับความส�าเร็จของเขา)	และอุเบกขา	(การรู้จักวางเฉย)

	 	 	 	 	 4.3)		ครองงาน	ตรงกับหลักธรรม	คือ	อิทธิบาท	4	และ	ฆราวาสธรรม	4	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 4.3.1)  อิทธิบาท	4	ได้แก่	ฉันทะ	(ความรักในหน้าที่การงาน)	วิริยะ	(ความ

ขยันหมั่นเพียร)	จิตตะ	(ความเอาใจใส่ในงาน)	และวิมังสา	(ความไต่ตรอง	ใคร่ครวญ)

	 	 	 	 	 	 4.3.2)  ฆราวาสธรรม	ได้แก่	สัจจะ(ความจริง)	–	ซื่อตรง	ท�าจริง,	ทมะ	(ฝึก

ตน)	–	ควบคุมตนเอง	ปรับตัว,	ขันติ	(อดทน)	–	เข้มแข็งไม่หวั่นไหว,	และจาคะ	(เสียสละ)	–	มีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อ	

เผื่อแผ่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 5.2  มาตรการทางการบริหาร

	 	 มาตรการทางการบริหาร	หมายถึงแนวทางหรือวิธีการบริหารงานที่มีการควบคุม	ก�ากับและ

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบ	 เพื่อให้การบริการ

สาธารณะของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมกับสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	จึงได้จัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

บทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญู	อนัได้แก่ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.2552	ซึง่ก่อนหน้านี	้รฐับาล

ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม	ธรรมาภิบาล	และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2549	โดยน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชามาปรับใช้

	 	 วาระแห่งชาตินี้มีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการท�างานด้วยความสุจริต	โปร่งใส	ประหยัด	

เกิดประสิทธิภาพ	ประสทิธผิล	และมีจิตส�านกึในการท�างานเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน	ในการขับเคลือ่น

วาระแห่งชาติ	แบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับชาติ	ท�าการขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งระบบ	ระดับหน่วยงาน	มุ่ง

ก�าหนดกลยุทธ/โครงการ/นวัตกรรม	ทางคุณธรรมและจริยธรรม	และ	ธรรมาภิบาลของแต่ละส่วนราชการ	

และระดับบุคคล	 คือข้าราชการแต่ละคนที่ต้องหยั่งจริยธรรมไว้ในมโนส�านึกของตน	 ซ่ึงในปัจจุบันก�าลังอยู่

ในระหว่างการสร้างขบวนการเรียนรู้ระดับองค์การ	 หน่วยงาน	 และระดับบุคคล	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	

และธรรมมาภิบาล	ทั้งในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปรากฏทั้งเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม	ดังนี้

	 	 1.		 ระดับหน่วยงานควรประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม	 เช่น	

กระทรวงสาธารณสุข	 ก�าหนดให้โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานคุณธรรม	 หมายถึง	 โรงพยาบาลมีการบริหาร

จัดการด้วยความโปร่งใส	 ซึ่อสัตย์	 ประหยัด	 ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม	 วัฒนธรรม	 และ

หลักกฎหมาย	 ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 ด้วยความมีน�้าใจ	 เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่า

ของผู้บริการ	และบุคคลอื่น	ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน	โดยมีแนวทางการด�าเนิน

งานสูเ่ป้าหมาย	คอื	1)	แต่งตัง้คณะกรรมการ	ประชมุวางแผน	และเป็นแกนน�าในการสร้างสงัคมคณุธรรมใน

โรงพยาบาล	2)	ก�าหนดอตัลกัษณ์	(คุณลกัษณะเฉพาะตวัทีเ่ป็นข้อบ่งชีข้องลกัษณะเฉพาะบคุคล)	เช่น	สามคัคี	

มีวินัย	ใส่ใจ	พอเพียง	3)ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอัตลักษณ์

	 	 2.		 พฒันาบคุลากร	การพฒันาบคุลากรด้วยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการส�าคญัในการปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรม	และค่านิยมของบุคคล	เพราะจะท�าให้มีความรู้	ความเข้าใจในในการปฏิบัติงาน	รู้ส�านึก

ในหน้าที	่มวีนัิยมากขึน้	และก�าหนดค่านยิมทีถ่กูต้องเป็นของตนเอง	เช่น	ประหยดัอดออม	พอเพยีง	ซือ่สตัย์	

สุจริต	รู้รับผิดชอบ	เป็นต้น

	 	 3.		 การใช้ภาวะผูน้�า	ผูบ้งัคับบัญชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานมหีน้าท่ีโดยตรงในการควบคมุตรวจ

สอบ	และรเิริม่น�าเทคนคิ	วธิกีารต่าง	ๆ 	มาใช้เพือ่ส่งเสรมิ	พฒันาและป้องกนัมใิห้มกีารละเมดิจรยิธรรม	และ

กระท�าผิดวนัิยได้	โดยสามารถให้คณุ	ให้โทษบคุลากรได้ตามอ�านาจหน้าทีท่ีม่อียู	่เช่น	การสร้างแรงจงูใจ	การ

สร้างเงื่อนไข	กระตุ้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการก�าหนดมาตรฐานงาน	ก�าหนดเป้าหมายในการ

ท�างาน	ก�าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ	หรือเลื่อนต�าแหน่งตามผลงาน	เป็นต้น

	 	 4.	จงูใจและกระตุ้นให้รกัเกยีรติศกัดิ	์และมอีดุมคต	ิเช่น	มเีครือ่งแบบ	มกีารสมาคม	เป็นหน่วย
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งานที่เป็นเลิศทางใดทางหนึ่ง	และท�าเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ

	 	 5.		 สร้างความภาคภูมิใจ	 เช่น	 แสดงเกียรติคุณหรือชมเชยแก่ผู้ท�าดี	 ตั้งเง่ือนไขให้แก่ผู้ท�าด	ี

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	ภูมิทัศน์สวยงาม	มีเครื่องอ�านวยความสะดวกในที่ท�างาน

	 	 6.		 สร้างขวญัและก�าลังใจ	เช่น	ความเป็นธรรม	ความมัน่คง	ความก้าวหน้า	และความปลอดภยั	

เป็นต้น

6.  สรุป 

	 วิธีการหรือมาตรการต่าง	ๆ	ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร	ตามที่กล่าวมาข้าง

ต้น	 นับได้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้รับผิดชอบที่จะพยายามขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและ

จริยธรรม	 ซึ่งจะประสบผลส�าเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของหัวหน้าหน่วยงาน

แต่ละหน่วยเป็นส�าคัญ	มิใช่ว่ามีแต่คณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	 ไว้แล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติให้

บงัเกดิผลแต่ประการใดกห็าประโยชน์มไิด้	อย่างไรกต็าม	หากยงัปรากฏว่ายงัมปัีญหาการร้องเรยีนการปฏบิติั

หน้าทีม่ชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐัอยูว่่ามแีนวโน้มลดลง	หรอืเพิม่ขึน้	ย่อมจะสะท้อนให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัการ

ร้องเรียนได้กลับมาทบทวนมาตรการต่าง	ๆ	ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไป
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ASEAN Integration: A two-sided coin 

Jiraporn Phansawang Ph.D.

Mahamakut	Buddhist	University,	Roi	Et	Campus

Introduction

		 Last	2015	(B.E.2558),	all	the	ten	ASEAN	member	countries	will	be	unified	as	one	

community,	that	has	one	identity	and	one	vision.	By	this,	it	means	that	people	in	such	

countries	as	Thailand,	Vietnam,	the	Philippines	and	so	on,	will	no	longer	be	just	Thai,	or	

Vietnamese,	or	Filipino,	but	they	will	be	“ASEANese”.	Like	a	two-sided	coin,	the	integration	

of	ASEAN	nations,	amidst	their	disparity	in	the	fields	of	economics,	politics,	religion	and	

culture,	will	be	sure	to	yield	inevitably	both	negative	and	positive	effects	on	the	residents	

of	the	region.

A Positive Viewpoint 

	 The	ASEAN	integration	means	all	the	ten	member	countries	become	a	member	of	

a	large	and	diverse	community	of	600	million	people,	living	in	a	region	spreading	over	4.46	

million	square	kilometers.	They	will	relate	to	one	another	and	work	together	under	the	

motto,	“One vision, One identity, One community.”	Our	connection	to	each	other	will	

not	just	be	geographical,	but	also	institutional	and	inter-personal.	

	 From	being	 a	 small	 loose	 coalition	 comprising	 Indonesia,	Malaysia,	 Philippines,	

Singapore,	and	Thailand,	ASEAN	will	be	an	integrated	community	of	10	countries.	Vietnam,	

Cambodia,	Laos,	Brunei	and	Myanmar	have	also	been	added	to	the	original	list.	

		 As	an	integrated	community,	ASEAN	will	become	a	more	vibrant	force	in	the	world,	

better	to	compete	against	its	more	powerful	neighbors	such	as	India,	China	and	other	East	

Asian	countries.	

	 If	integration	is	implemented	as	planned,	trading	of	goods,	inter-country	investments	

and	movement	of	labor	within	the	region	will	become	much	easier.	This	will	significantly	

reduce	 the	 cost	 of	 production	 for	 the	 businesses	 and	 economic	 growth	 of	member- 

countries	and	of	the	entire	region	will	accelerate.

	 With	 this	 favorable	 scenario,	 Southeast	 Asia	 will	 become	more	 attractive	 to 

investors	and	thus	receive	more	direct	investments	from	multinational	companies	from	

outside	the	region.	Integration	will	also	create	a	single	market	and	production	base	that	

will	allow	the	free	flow	of	goods,	services,	investment,	and	capital	throughout	the	region.	
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		 Under	the	ASEAN	integration	plan,	tariffs	on	most	goods	coming	from	member-

countries	will	be	brought	down	to	zero	or	near-zero,	employment	restrictions	will	be	eased	

so	that	Southeast	Asians	would	find	it	easy	to	find	jobs	in	any	country	within	the	region.	

A Negative Viewpoint

	 Though	the	vision	 is	grand,	 the	 task	of	 integration	 is	not	easy.	There	are	many	 

challenges	facing	the	ASEAN	members	as	follows:	

  1.  Cultural Diversity:	 Although	 Southeast	 Asian	 nations	 have	 several	 shared	

characteristics,	there	are	still	many	differences	that	exist	from	one	country	to	another.	Take	

for	 example	 a	 religious	 belief.	 Out	 of	 ten	 ASEAN	members,	 five	 countries,	 namely,	 

Cambodia,	Lao	PDR,	Myanmar,	Thailand	and	Vietnam,	are	Buddhist	countries,	three	are	

Muslims,	 i.e.	 Brunei	 Darussalam,	 Indonesia	 and	Malaysia,	 one	 is	 a	 Christian	 nation	 viz.	 

the	 Philippines,	 while	 Singapore	 is	 a	mixture	 of	 Confucius,	 Buddhism,	 Hinduism	 and	 

Mohammedanism.

   2.  Uneven Economic Development among Its Members:	From	the	economic	

perspective,	ASEAN	member	states	are	diverse	in	terms	of	how	big	a	piece	of	the	regional	

pie	 each	 gets	 to	 enjoy.	 Singapore	 and	 Brunei	 lead	 the	 per	 capita	 income	 scale,	 with	

US$62,100	and	US$51,600	respectively,	leaving	Lao	PDR	with	only	US$986.	Countries	may	

see	each	other	more	as	competitors	than	comrades.

  3.  Political Disparity and Tension Among Members: The	political	difference	

prevails	in	the	member	countries,	as	can	be	seen	in	the	case	of	Lao	PDR	and	Vietnam	that	

are	socialist,	Brunei	Darussalam	is	absolute	monarchy,	and	another	seven	are	regarded	as	

democratic	nations.	Moreover,	there	exists	a	political	tension	among	members:	Thailand	

and	Cambodia	still	have	not	resolved	their	conflict	over	the	Preah	Vihear	Temple.	Vietnam,	

the	Philippines,	Malaysia	and	Brunei	also	have	conflicting	interests	over	territories	in	the	

South	 China	 Sea.	 ASEAN	 also	 does	 not	 have	 a	 single	 strong	 voice	when	 it	 comes	 to	 

territorial	conflicts	between	ASEAN	member	countries	and	China.

  4.  Diversity in Educational Standards:	So	far	as	the	educational	standards	are	

concerned,	 the	 prominent	 distinction	 is	 detected,	 thus	 leading	 to	 a	 failure	 in	 the	 

university	mobility	program	run	by	the	region-based	international	educational	organizations	

like	RIHED,	SEMEO	and	so	on.	

  5.  ASEAN Identity Is Still Not Strong:	The	ASEAN	identity	campaign	has	not	been	

far-reaching.	The	people	in	ASEAN	community	do	not	wear	regional	spectacles	as	do	their	

European	counterparts.	Without	a	solid	regional	identity,	ASEAN’s	road	to	integration	may	
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be	long	and	winding.

Conclusion and Suggestions

		 ASEAN	integration	should	not	be	a	concept	understood	and	appreciated	only	by	

academicians,	diplomats,	businessmen	and	governments.	It	also	needs	to	be	understood	

and	appreciated	by	 the	average	people.	The	way	 to	help	 the	people	understand	and 

support	ASEAN	integration	is	through	promoting	ASEAN	identity.	As	educators,	you	need	to	

start	with	your	students.	The	students	will	help	to	spread	the	knowledge	to	others	at	home.	

The	following	suggestions	should	be	tested	and	tried:

		 1.	Organize	friendship	forums	inviting	young	people	from	fellow	ASEAN	countries	

to	join.

	 2.	 Organize	volunteer	projects	across	ASEAN	countries.

	 3.		 Develop	courses	that	promote	ASEAN	identity.	The	culture	of	ASEAN	should	

be	introduced	to	children	during	the	primary	age.	And	the	concept	of	ASEAN	should	be	

introduced	as	early	as	possible	and	be	taught	simultaneously	with	national	identity.

		 4.		 Organize	special	activities	that	promote	ASEAN	awareness	–	ASEAN	Quest	Game;	

special	events	on	ASEAN	Day	(8	August	of	each	year).

		 5.		 Organize	regular	singing	of	ASEAN	anthem	in	the	school.	All	students	should	

be	able	to	sing	it	by	heart.
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หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป 

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1	 ต้องเป็น	บทความวจัิย	บทความวชิาการ	และบทความทัว่ไป	ทางพระพทุธศาสนาหรอืสาขาวชิา 

ที่เกี่ยวข้อง

1.2		ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

1.3		ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้

1.4		บทความทีจ่ะได้รบัการลงพมิพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินเรือ่งนัน้	 

ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

1.5		การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น	 เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การเตรียมต้นฉบับ

2.1	 เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้	เช่น	ใช้กระดาษ	A4	พิมพ์เต็มหน้า	ความยาว	7-9	หน้า	 

พิมพ์ด้วย	Microsoft	for	Windows	ใช้อักษร	TH	SarabunPSK	ชื่อเรื่อง	และหัวข้อใช้ตัว

อกัษรขนาด	16	ตวัหนา	และก้ันหน้าด้านบนกบัด้านซ้าย	เท่ากัน	1.5	นิว้	ส่วนกัน้ด้านขวาและ

ด้านล่างเท่ากัน	1	นิ้วและตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

2.2	 การอ้างองิในเน้ือเรือ่งให้ใช้แบบนาม-ปี	(Name-Year)	ระบุช่ือ-นามสกลุ	ผูแ้ต่งปีท่ีพมิพ์เอกสาร

และหน้าไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความนั้นก็ได้	เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข	(2548,	หน้า	16)	หรือ	

(กุลธิดา	ท้วมสุข,	2548,	หน้า	16)

2.3	 การอ้างอิงเอกสาร	ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น	จัดเรื่อง

ล�าดับตามตัวอักษร	เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข.	(2548).	การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์.	 กรุงเทพฯ	 :	 ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

3. การส่งต้นฉบับ

3.1	 ให้ส่งบทความวจัิย	จ�านวน	4	ชดุ	(3ชดุไม่ต้องพมิพ์ช่ือเจ้าของบทความวจิยัและสถานท่ีท�างาน)

พร้อมแผ่น	CD	ที่ปลอด	Virus

3.2	 ส่งที่	บรรณาธิการ	วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ถนนเลี่ยงเมือง	ต�าบลดงลาน	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	45000	โทร.	0-4351-8364	และ	0-4351-6076	โทรสาร	0-4351-4618

	 website:	www.rec.mbu.ac.th	Email:	Journalburec@gmail.com

4.  หลักการอ้างอิง

	 ให้ใช้	“ระบบฝังใน”	และตัวเลขให้ใช้	“ตัวเลขอารบิค”	ที่เป็นสากล

5.  เขียนตามแบบที่ก�าหนดไว้
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แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
*****************
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ชื่อโครงการวิจัย	(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................
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บทคัดย่อ
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4. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

	 4.1	…………………………………………………………………………………………………………………………………

	 4.2	…………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
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	 5.2	…………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย
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		 	 วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...................	

7. ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ลงบทความจะต้องช�าระเงินเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง 

 (ตามจ�านวนที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน)

	 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ	เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ

	 (................................................)

	 วันที่....................เดือน....................พ.ศ....................	
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