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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	2)	 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

อายุการปฏิบัติงาน	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้เป็น

พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	รวมทั้งสิ้น	121	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .89	 สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าที	 (t-test)	 และวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 โดยการทดสอบ	 F-test	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 แรงจูงใจในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมากทัง้ห้าด้าน	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ	ด้านความก้าวหน้า	ด้านลักษณะของงาน	ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	และด้าน

ความรับผิดชอบ	2)	ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ

อายุ	 ระดับการศึกษา	 และอายุการปฏิบัติงานต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยรวมแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3)	 บุคลากรได้เสนอแนะการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	

ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า	 สามอันดับแรก	 คือ	 ควรมีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น	 หรือ

สมควรได้รบัการยกย่อง	ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บคุลากรได้พฒันาตนเอง	โดยเข้ารบัการอบรม	สมัมนา	

และศึกษาต่อเพิ่มเติม	เพื่อพัฒนาทักษะในการท�างานอยู่เสมอ	และผู้บริหารควรให้อิสระในการตัดสินใจใน

การปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ : 1.	แรงจูงใจ	2.	การปฏิบัติหน้าที่	3.	องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	study	personnel’s	motives	for	

their	duty	performance	at	Tambon	That	Administrative	Organization	 in	Surin	province’s	

Ratana	Buri	district,	2)	to	compare	their	motives	as	such	with	their	different	variables	of	

genders,	 ages,	 educational	 levels,	 and	 durations	 of	 official	 services,	 3)	 examine	 their	 

suggestions	 as	 guidelines	 on	 reinforcing	motives	 for	 their	 duty	 performance	 at	 their	 

administrative	 organization.	 The	 sampling	 groups	 used	 for	 conducting	 the	 research	 

included	authorities	working	at	their	administrative	organization	and	civil	volunteers	for	

disaster	mitigation,	tallying	121	respondents.	The	instrument	used	for	the	research	was	the	

five-rating	scale	questionnaire	with	the	reliability	at	 .89.	Statistics	utilized	for	processing	

data	 embraced	 percentages,	means,	 standard	 deviations,	 t-tests	 and	 F-tests	 (One-way	

ANOVA).	Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:	1)	Personnel’s	motives	

for	their	duty	performance	at	Tambon	That	Administrative	Organization	in	Surin	province’s	

Ratana	Buri	district	have	been	rated	at	the	high	scale	in	the	overall	aspect,	as	has	each	of	

five	 aspects	 taken	 into	 consideration	 in	 the	 descending	 order	 of	means,	 which	 are:	 

self-esteems,	 career	 progression,	 job	 features,	 successes	 in	 performing	 their	 duty,	 and 

responsibilities.	 2)	 The	 comparative	 results	 of	motives	 for	 duty	 performance	 at	 their	 

administrative	organization	have	in	the	overall	aspect	shown	distinctions	in	their	different	

variables	of	genders,	ages,	educational	levels	and	durations	of	official	services,	with	the	

statistical	significance	level	at	.05.	3)	Personnel’s	suggestions	as	guidelines	on	reinforcing	
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motives	 for	 their	 duty	 performance	 at	 their	 administrative	 organization	 have	 been	 

recommended	in	first	three	frequencies	that:	administrators	ought	to:	first,	laud	or	deem	

to	praise	personnel	with	an	outstanding	duty	performance;	secondly,	motivate	and	support	

personnel	to	develop	themselves	by	letting	them	attend	training	courses,	seminars	and	

further	their	higher	studies;	finally,	offer	personnel	freedom	to	make	decisions	on	their	

duty	performance.

Keywords :	1.	Motives	2.	Duty	Performance	3.	Administrative	Organization

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การบริหารจัดการองค์การภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยส�าคัญสี่ประการได้แก่	 คน	

(Man)	เงิน	(Money)	วสัดอุปุกรณ์	(Material)	และการจดัการ	(Management)	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	“4	M’s”	

ปัจจัยเหล่านี้หากเปรียบเทียบคุณค่าและความส�าคัญแล้ว	คนเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด	เพราะกิจการจะเกิดขึ้น

ได้ต้องอาศยัความคิดของคน	มคีนเป็นผูด้�าเนนิการหรือจดัการท�าให้เกดิกจิกรรมทางธรุกจิหลายรูปแบบ	เพือ่

ให้ประสบความส�าเร็จในการประกอบกิจการนั้นๆ	 การท่ีคนหรือบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ	 มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถและเกิดความผูกพันต่อองค์กรในอันท่ีจะเสียสละ	

อุทิศตนเองในการท�างาน	ปัจจัยส�าคัญคือ	แรงจูงใจ	(Motivation)	(ชาญวิทย์	วสันต์ธนารัตน์,	2552	:	18)

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจมีหลายทฤษฎี	ที่นิยมน�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย	คือ	ทฤษฎีการก

ระตุ้น-ค�้าจุน	(The	Motivation	Hygiene	Theory)	ของเฮิร์ซเบิร์ก	และคณะ	(Herzberg	and	Others,	

1959	:	60-63	อ้างใน	อษุา	เฟ่ืองประยรู,	2558	:	22-23)	โดยปัจจยักระตุน้หรือองค์ประกอบจงูใจ	(Motiva-

tion	 Factors)	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงมีห้าประการ	 ได้แก่	 ความส�าเร็จใน

การท�างาน	การได้รับการยอมรับนับถือ	ลักษณะของงาน	ความรับผิดชอบ	และความก้าวหน้า	ส่วนปัจจัย

ค�้าจุน	(Maintenance	or	Hygienic	Factors)	ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันไม่ให้บุคลากรเบื่อหน่าย

การปฏิบัติงานมีเก้าประการ	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต	ความสัมพันธ์กับ 

ผูบ้งัคบับญัชา	ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	เพือ่นร่วมงาน	สถานะของอาชพี	นโยบายและการบรหิาร	สภาพการท�างาน	

ชีวิตส่วนตัว	ความมั่นคงในงาน	และการปกครองบังคับบัญชา	ดังนั้น	การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น	ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 มีบุคลากรที่เป็นเสมือนกลไก	

(Mechanism)	 ในการขับเคลื่อนให้นโยบายของคณะผู้บริหารเกิดเป็นรูปธรรม	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลคือ	พนักงานส่วนต�าบล	ลูกจ้าง	และพนักงานจ้างทั้งหมด	 เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	รวมทั้งเสริมแรงจูงใจอีกด้วย	องค์การบริหารส่วนต�าบลจึงได้

ออกระเบยีบประโยชน์หรือเงินตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ	(โบนสั)	ตามนโยบายของกรมส่งเสรมิการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	และพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	(ฉบับที่	5)	

พ.ศ.	2546	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2547	:	3)	จนถึงปัจจุบัน	โดยหวังกันว่าเงินโบนัสน่าจะช่วย
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ให้การปฏบิตัหิน้าทีบ่รรลผุลอย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่มากข้ึน	เนือ่งจากบุคลากรมตี�าแหน่งและสถานภาพอืน่

ต่างกัน	อาทิ	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอายุการปฏิบัติงาน	อาจเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันได้	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต�าบลเดียวกันจากการประชุม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	และร่วมกิจกรรมอื่นๆ	อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน

การปรับปรุงแก้ไขและเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เต็มตามศักยภาพ	 สามารถให้บริการ

ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอ

รัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	

อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอายุการปฏิบัติงาน	ต่างกัน

2.3		 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะแนวทางเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1		 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ที่มีเพศต่างกัน	 

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

3.2		 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ท่ีมีอายุต่างกัน	 

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

3.3		 บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบุร	ีจงัหวดัสรุนิทร์	ท่ีมีระดับการศกึษา

ต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

3.4		 บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	ทีม่อีายกุารปฏิบตัิ

งานต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอ

รัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของบคุลากรองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอายุการปฏิบัติงาน	ต่างกัน

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

4.4		 สามารถน�าผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอ

รตันบรุ	ีจงัหวัดสรุนิทร์	ประชากร	ได้แก่	พนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และอาสาสมคัรป้องกนัภยั	ฝ่าย

พลเรือน	รวมทั้งสิ้น	174	คน	(องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ,	2559	:	12)	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	ได้แก่	

เป็นพนักงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	รวมทัง้สิน้	121	คน	ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2545	:	107)	สุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยวิธีจับสลาก	(Lottery	Method)	แบบทดแทน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	.89	โดยใช้วิธคี�านวณ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α	-	Coefficient)	ตามวิธีการของ	ครอนบาค	(Cronbach)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	

2553	:	112)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าที	(t-test)	

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	โดยการทดสอบ	F-test	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลธาต	ุ

อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ	ด้านความก้าวหน้า	ด้านลักษณะ

ของงาน	ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	และด้านความรับผิดชอบ

6.2		 ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์พบว่า	 บุคลากรท่ีมีเพศอายุ	 ระดับการศึกษา	 และอายุการปฏิบัติงาน 

ต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	โดยรวมแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

6.3		 ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 ล�าดับตามความถ่ีสูงไปหาต�่า	 

สามอนัดบัแรก	คอืควรมกีารยกย่องชมเชยบคุลากรทีม่ผีลงานดเีด่น	หรอืสมควรได้รบัการยกย่องควรส่งเสริม

และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง	โดยเข้ารับการอบรม	สัมมนา	และศึกษาต่อเพิ่มเติม	 เพื่อพัฒนา

ทักษะในการท�างานอยู่เสมอและผู้บริหารควรให้อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	

จงัหวดัสริุนทร์	โดยรวมทัง้ห้าด้านอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าในการท�างานของแต่ละคนย่อม

ขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนแต่ละคนท�างานผลงานจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 

เช่น	สิ่งแวดล้อมในการท�างาน	กฎระเบียบกฎเกณฑ์บรรยากาศในการท�างาน	ผลตอบแทนจากการท�างาน	

ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองในการท�างาน	 สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 จึงท�าให้บุคลากร
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เกิดแรงจูงใจในการท�างาน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดวงเพ็ญ	ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	ศึกษาเฉพาะ

กรณีในเขตพื้นที่อ�าเภอวังม่วง	 และอ�าเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	มปัีจจยัทีมี่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 7.1.1	 ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	 พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าความส�าเร็จของงานเกดิจากความพยายามบวกกบัความสามารถของแต่ละคนและทุกความส�าเรจ็อาศยั

ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานของทุกฝ่าย	 แต่ในการท�างานใดท่ีขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความฝืดในการ

ท�างาน	เกดิการเกีย่งกนัในการท�างาน	โยนความรบัผดิชอบ	ความไม่อยากท�างาน	หรอืเบือ่หน่ายในงานทีท่�า	

การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการส�าคัญที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จได้เร็วข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	

ดวงเพ็ญ	ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ศกึษาเฉพาะกรณใีนเขตพืน้ทีอ่�าเภอวงัม่วงและอ�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดั

สระบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 มีปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	

ด้านความส�าเร็จในงานอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.2	 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ	 พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร	

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวดัสุรินทร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่าการได้รบัการยอมรบันบัถอืไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา	จากเพือ่น	จากผูม้าขอรบัค�าปรกึษาหรอืจากบคุคลใน

หน่วยงาน	การยอมรบัไม่ว่าจะเป็นการยกย่องชมเชย	แสดงความยนิด	ีการให้ก�าลงัใจ	หรอืการแสดงออกอืน่

ใดก็ตามที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ	 เมื่อได้ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส�าเร็จ	 

การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส�าเร็จในงานด้วยซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 เฮิร์ซเบิร์ก	 และคณะ	

(Hertzberg	and	others,	1959	:	60	–	63)	ได้กล่าวถึง	องค์ประกอบจูงใจ	(Motivation	Factors)	เป็น

องค์ประกอบทีเ่ก่ียวข้องกบังานทีป่ฏบิติัโดยตรง	และเป็นสิง่จงูใจให้บคุลากรเกดิความพงึพอใจในการท�างาน	

เก่ียวกับการได้รับการยอมรบันบัถอื	(Recognition)	หมายถึง	การได้รบัการยอมรบันบัถือจากบุคคลในหน่วย

งานหรือบุคคลอื่นๆท่ีมาขอค�าปรึกษา	 ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย	 การให้ก�าลังใจ	 การแสดง

ความยินดีการแสดงออกที่ท�าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ

	 	 7.1.3	 ด้านลกัษณะของงาน	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบตัหิน้าทีข่องบคุลากร	องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธาตุ	อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรได้

รับมอบหมายงานทีป่ฏบิติัตรงตามความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน	ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดวงเพ็ญ	 

ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่อ�าเภอวังม่วงและอ�าเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	

ผลการวิจัยพบว่า	พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ลักษณะ

งานที่ท�า	อยู่ในระดับมาก	
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	 	 7.1.4		ด้านความรบัผดิชอบ	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของบุคลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุคลต้องอยู่

ร่วมกันท�างานในองค์การ	จ�าเป็นต้องปรบัลกัษณะนสิยั	เจตคตขิองบุคคลเพือ่ช่วยเป็นเครือ่งผลกัดนัให้ปฏบัิติ

งานตามระเบยีบรูจ้กัเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่	ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบและมคีวามซือ่สตัย์สจุริต	คน

ที่มีความรับผิดชอบ	จะท�าให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	และช่วยให้การท�างานร่วมกันเป็นไปด้วย

ความราบรื่น	ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้น�าต้องสร้างขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได้อย่างดี	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดวงเพ็ญ	ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�า้การศึกษาเรื่อง	ปัจจัย

ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่

อ�าเภอวังม่วงและอ�าเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 

มีปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ด้านความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.5	 ด้านความก้าวหน้า	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัตหิน้าทีข่องบุคลากร	องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ในการบริหาร

งาน	ผูบ้รหิารทุกคนล้วนมคีวามต้องการให้บคุลากรของตนได้รบัการพฒันา	และต้องการให้บคุลากรของตน

มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการ

แข่งขัน	และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่

บคุลากรมกีารพฒันาตนเอง	ย่อมก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างานและน�ามาซึง่ความเจรญิก้าวหน้าของ

องค์กร	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดวงเพ็ญ	ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�า้การศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผล

ต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ศกึษาเฉพาะกรณใีนเขตพืน้ทีอ่�าเภอวงั

ม่วงและอ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีปัจจัยที่มี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก	

7.2		 ผลการเปรียบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลธาตุ	

อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

	 	 7.2.1		บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรัตนบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	ทีม่เีพศต่างกัน	

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวจิยัทีต้ั่งไว้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บุคลากรเพศหญงิมแีรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าทีม่ากกว่า

เพศชาย	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าเพศหญงิมคีวามต้องการด้านเงนิ	และความทะเยอทะยานทางอาชพีน้อยกว่า

เพศชาย	 มีความมุ ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่าเพศชาย	 จึงท�าให้มีแรงจูงใจแตกต่างกัน	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ชลศิริ	จันทร	(2555	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	แรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอพรานกระต่าย	จงัหวัดก�าแพงเพชร	ผลการศกึษาพบว่า	

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลจ�าแนกตามเพศ	แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลธาต	ุอ�าเภอรตันบรุ	ีจงัหวดัสรุนิทร์	ทีม่อีายตุ่างกนั	

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุท่ีต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 เพราะ

อายุเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด	 ความรู้	 ประสบการณ์	 และพฤติกรรม	 
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คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม	ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก	ในขณะ

ที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม	 ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง	 มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุ

น้อย	 เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดวงเพ็ญ	ศรีพรหม	

(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าะการศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพืน้ทีอ่�าเภอวงัม่วงและอ�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบุร	ีเมือ่เปรยีบ

เทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ�าแนกตามอายุ	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3	 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์ท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05	ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการศกึษามผีลต่อการวเิคราะห์และ

แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดวงเพ็ญ	

ศรีพรหม	(2552	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�า้การศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่อ�าเภอวังม่วงและอ�าเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	

เม่ือเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานจ�าแนกตาม	ระดบัการศกึษา	พบว่า	มแีรงจงูใจใน

การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.4		บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ที่มีอายุ

การปฏิบัติงานต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจัิยทีต่ัง้ไว้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ระยะเวลาในการปฏบิตังิานมผีลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน	เน่ืองจากผูท้ีม่รีะยะเวลาในการปฏิบัตนิานจะรูจ้กัคิดปรบัปรุงวิธกีารปฏบัิตงิาน	

การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 กิลฟอร์ด	 และเกรย์	 (Guilford	

and	Gray,	1970	:	79)	กล่าวว่าแรงจูงใจ	คือ	สถานการณ์ภายในซึ่งไปกระตุ้นและริเริ่มเรื่องของกิจกรรม

และการเคลื่อนไหวแล้วน�าไปสู่	การปฏิบัติตามช่องทางภายใต้การน�าของเป้าหมาย

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านความส�าเร็จในการท�างาน	 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

มองหาศักยภาพที่บุคลากรผู้นั้นมี	ท�าให้บุคลากรมีโอกาสทดลอง	เพื่อหาประสบการณ์	และเร่งพัฒนาความ

ภาคภูมิใจ

	 	 8.1.2		ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ	 ผู้บังคับบัญชาควรยกย่องชมเชย	 แสดงความยินด	ี

และให้ก�าลงัใจ	หรอืการแสดงออกอืน่ใดทีก่่อให้เหน็ถงึการยอมรบัในความสามารถของบคุลากร	เมือ่บคุลากร

ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส�าเร็จ	

	 	 8.1.3		ด้านลกัษณะของงาน	ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้พฒันาตนเองและ

พัฒนาศักยภาพในงานที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และควรแบ่งงานให้ตรงตามสายงานปฏิบัติและควรแบ่งแยก

หน้าที่และขอบข่ายงานอย่างชัดเจน	 ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและความชัดเจนในการท�างาน 

มากขึ้น
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	 	 8.1.4		ด้านความรบัผดิชอบ	ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมส่ีวนร่วมในการท�างานทกุ

ขัน้ตอนของการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการท�างานและเป็นการสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัิ

งานซึ่งท�าให้พนักงานรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือขององค์กรนั้น

	 	 8.1.5		ด้านความก้าวหน้า	ควรส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับการพฒันา	ซ่ึงเน้นการพฒันาบุคลากร

ตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงาน	 โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ที่

สมดุลทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบต่างๆ	 อาทิเช่น	 การฝึกอบรม	 การศึกษาต่อ	 การประชุม

และสัมมนา	เป็นต้น

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาเง่ือนไขแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในเชิงคณุภาพ	เพือ่ให้สามารถทราบข้อมลู

ในเชิงลึก	และน�ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้

	 	 8.2.2		ควรท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการท�างานของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ในพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างกัน	เช่น	เมอืงกบัชนบท	ระบบการบรหิารงานและจ�านวนของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่างกัน	เป็นต้น
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10. ค�าขอบคุณ 

งานวจิยัเล่มนีส้�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์	ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้

ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอขอบคุณ	รองศาสตราจารย์อดุม	พริยิสงิห์	ท่ีท่านได้กรณุารบัเป็นอาจารย์

ทีป่รกึษาสารนพินธ	์ใหค้วามรู	้ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข	อนัเปน็ประโยชน์แก่ผู้วจิัย	ขอขอบคุณ

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวิจยัทกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื

เพื่อการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณ	ผู้บริหารและบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลธาตุ	 อ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจนท�าให้	สารนิพนธ์เล่มน้ีส�าเรจ็ลงได้อย่างสมบรูณ์	และขอขอบคณุ	ท่านคณะกรรมการ

ในการสอบสารนิพนธ์ที่กรุณา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบแก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าสารนิพนธ์เล่มนี้	ผู้วิจัยขอมอบความ

ดใีนส่วนของการศกึษานีแ้ก่บพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	คร-ูอาจารย์	ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตี

และปัจจุบัน



11

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

การบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

The Administration of Infrastructures Based on The Good Governance 

Principle by the Administrators of Hora Sub-District Administrative  

Organization in Art Samart District, Roi Et Province

ศศิธร	สุมาลี1 

Sasithorn	Sumalee1

ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์2 

Dr.Suwat	Jitjun2

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

Email	:	sasithorn_19802523@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

โครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวดัรอ้ยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนก

ตามเพศอายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	
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หรือตัวแทนที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	จากทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน	380	คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

ห้าระดับ	จ�านวน	25	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.83	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One	Way	ANOVA	:	F-test)	

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 1)	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง	5	ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไป

น้อย	ได้แก่	ด้านไฟฟ้า	ด้านคลองระบายน�้า	ด้านประปาหมู่บ้าน	ด้านบ่อน�้าสาธารณะในหมู่บ้าน	และด้าน

ถนนสาธารณะ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	 และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และ	3)	ประชาชน

มีข้อเสนอแนะในการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีค่าความถี่สูงไปหาต�่าสาม	อันดับแรก	ดังนี้	 การออกข้อ

บญัญตั	ิงบประมาณท�าถนน	มกีารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวถึง,	เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ต่าง	ๆ 	เก่ียวกับประปาหมูบ้่านเป็นประจ�า	และผูบ้ริหาร	พนกังาน	มจีติส�านกึ	ยดึหลกัการให้บรกิารประชาชน

เป็นหลัก	

ค�าส�าคัญ :	1.	การบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน	2.	หลักธรรมาภิบาล	3.	ผู้บริหาร

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	residents’	opinions	on	

administrators’	good	governance-based	administrations	of	 infrastructures	undertaken	by	

Hora	sub-district	administrative	organization	in	Roi	Et	province’s	Art	Samart	district,	2)	to	

compare	the	former’s	opinions	on	the	latter’s	such	administrations	as	classified	by	the	

former’s	different	genders,	ages	and	educational	levels,	and	3)	to	examine	the	former’s	

suggestions	for	administrations	of	its	infrastructures.	It	was	derived	from	the	mixed	method	

research.	The	sampling	group	included	household	chiefs/eighteen-year-age	representatives	

from	every	village	in	its	authorized	area,	numbering	380	residents	from	380	households.	

The	research	device	was	the	five-rating	scale	questionnaire	of	30	questions,	each	of	which	

had	 the	 reliability	 at.	 .83.	 Statistics	 used	 for	 the	 research	 embraced	means,	 standard	 

deviations,	t-tests	and	F-test	(One-way	ANOVA)	by	making	use	of	the	computer	package	to	

supplement	analyses.	
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Research	findings 1)Administrators’	good	governance-based	administrations	of	its	

infrastructures	undertaken	by	the	above	administrative	organization	have	been	rated	at	

the	high	scale	in	the	overall	aspect,	as	has	each	of	five	aspects	taken	into	consideration.	

All	aspects	placed	in	the	descending	order	of	means	are:	social	welfares,	education,	religious	

affairs,	traditions	cultures,	and	public	health	and	public	utilities.	2)	The	hypothesis	testing	

results	have	 found	 that	 residents’	different	 genders,	 ages	and	educational	 levels	have	

overall	shown	no	differences	in	their	opinions	on	administrators’	good	governance-based	

administrations	of	its	infrastructures.	In	contrast	to	one	single	aspect	taken	into	considera-

tion	their	statuses	prove	significantly	different	in	educational	with	the	level	of	statistical	

significance	at	 .05	3)	 Residents’	 suggestions	 for	 administrators’	 good	 governance-based	

administrations	of	its	infrastructures	have	been	recommended	in	the	descending	order	of	

first	three	frequencies	that:	the	issuance	of	fiscal	regulations	should	be	publicized	to	keep	

residents	thoroughly	informed,	spread	pieces	of	information	on	public	health	services	on	

the	regular	basis.

Keywords : 1.	Infrastructure	Management	2.	The	main	good	governance	3.	Manager

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

การปกครองท้องถิน่ไทย	ได้เริม่ทดลองใช้มาตัง้แต่สมยัรชักาลที5่	ปี	พ.ศ.	2440	โดยมกีารตราพระ

ราชก�าหนดสขุาภบิาลกรงุเทพฯ	ร.ศ.116	และองค์การบรหิารส่วนต�าบลได้มีววิฒันาการมาตัง้แต่	พ.ศ.	2499	

สมัยจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	 มีการออกค�าสั่ง	 222/2499	 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนต�าบล	

พ.ศ.	 2499	 ออกใช้บังคับต่อมามีการพัฒนาต�าบลให้จัดตั้งมีฐานะเป็นหน่วยราชการปกครองส่วนท้องถ่ิน

อย่างสมบูรณ์	คือให้เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	มีฐานะเป็นนิติบุคคล	ในปี	พ.ศ.	2537	ได้มีการ

จดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต�าบลขึน้	ตามพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	2527	ให้แต่ละต�าบลมีสภาต�าบลและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นรปูแบบการปกครองท้องถิน่ซึง่ได้จดัตัง้ข้ึนตามหลกัการกระจายอ�านาจคอืการท่ีรฐับาล

ส่วนกลางได้ยนิยอมมอบอ�านาจการปกครองและการบรหิารในกจิการต่างๆให้กบัประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน

เป็นผู้ด�าเนินการเองโดยประชาชนจะเลือกผู้แทนของตนไปท�าหน้าที่บริหาร	และก�าหนดนโยบายในท้องถิ่น

ของตนเอง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระเต็มท่ีในการด�าเนินงาน	มีงบประมาณเป็นของตนเอง 

มกี�าลังเจ้าหน้าที	่ของตนเองตลอดจนสามารถก�าหนดนโยบายและวนิจิฉยัส่ังการด้วยตนเอง	แต่ถึงแม้จะเป็น

อสิระส่วนกลางก็คอยควบคมุดแูลการด�าเนนิงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ถกูต้องเป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐบาลก�าหนด	(โกวิทย์	พวงงาม,	2542	:	90)

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	คือ	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และจากผล

การด�าเนนิการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ปรากฏ
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ว่า	 ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะงานก่อสร้าง	 และบ�ารุงรักษาถนนเป็นภารกิจท่ีประชาชนส่วน

ใหญ่เข้าใจ	 และให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกว่าเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แต่การท่ีจะ

พฒันาการด�าเนนิงานของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพจะต้องทราบผลการปฏบิตังิาน	ข้อดข้ีอเสยีประชาชน	

คือผู ้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลมี

ประสทิธภิาพ	และตรงกบัความต้องการของประชาชน	ในปัจจบุนัรฐับาลได้จดัการบริหารให้เกดิความโปร่งใส	

สุจริต	มีส่วนร่วมตามกรอบของธรรมาภิบาล	 โดยออกพระราชกฤษฎีกา	 (ระเบียบบริหารราชการที่ดี	พ.ศ.	

2546)	 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานจัดการบริหารตามกรอบของกฎหมายการบริหารบ้านเมืองท่ีดี	 (กิตติมา	

ปรีดีดิลก,	2524	:	30)

องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 สามารถด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เพ่ือประชาชน	 โดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตาม 

หลักธรรมาภิบาล	 (องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา,	 2560	 :	 3)	 ผู้วิจัยจึงสนในจะศึกษาการบริหารงาน

โครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 อ�าเภออาจสามารถ	

จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจิยัในครัง้นี	้ไปใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุแก้ไขการด�าเนนิงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลโหรา	 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 และสามารถสนองตอบต่อปัญหา	

และความต้องการของประชาชนได้ในที่สุด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต ่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตาม 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการบริหารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตาม

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน	

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

3.3		 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการการบริหารงานโครงสร้างพื้น

ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	

แตกต่างกัน
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นสารสนเทศในการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมาภบิาล

ของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้นต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง	การบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน	หรือตัวแทน	หรือตัวแทนที่มีอายุ	18	ปี	ขึ้นไป	จากทุกหมู่บ้านใน

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน	380	คน โดยใช้สูตรการ

ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	ของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(กัลยา	วานิชย์บัญชา, 

2548	:	55) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.83	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	:	F-test)	โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประกอบ

การวิเคราะห์

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมากท้ังห้าด้าน	 เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากไปน้อย	ได้แก่	ด้านไฟฟ้า	ด้านคลองระบายน�า้	ด้านประปาหมูบ้่าน	ด้านบ่อน�า้สาธารณะในหมูบ้่าน	และ

ด้านถนนสาธารณะ

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	

ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	

ไม่แตกต่างกัน	

6.3		 ข้อเสนอแนะในการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการบริหาร

งานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีค่าความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 มีดังนี้	 การออกข้อบัญญัติ	 งบประมาณด้านถนน	 

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง	รองลงมา	คือ	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เกี่ยว

กับประปาหมู่บ้านเป็นประจ�า	และอันดับสุดท้าย	คือ	ผู้บริหาร	พนักงาน	มีจิตส�านึก	ยึดหลักการให้บริการ

ประชาชนเป็นหลัก
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

ผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	อยูใ่นระดบัมาก	หลายประการ	เช่น	เปิดโอกาส

ให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อบงัคบัต่างๆ	ในการท�าถนนสาธารณะในหมูบ้่าน	ผูบ้รหิาร	สมาชกิ	

พนักงาน	ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณระบบคลองน�้า	 ระบายน�้า	ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงเป็นธรรม	การ

ท�างานองค์การบรหิารส่วนต�าบลเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อระบบประปาหมูบ้่าน	การปรบัข้ึนราคาการเกบ็เงนิ

ค่าน�า้ประปา	เป็นต้น	เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคดิเหน็ในการแก้ปัญหาต่างๆของการจดัการบ่อน�า้

สาธารณะในหมู่บ้าน	บริการไฟฟ้าสาธารณะอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม	ยึดส่วนรวม	เป็นต้น	ผลการวิจัย

ในประเด็นนี้	 สอดคล้องกับงานวิจัยนภดล	สุรนัครินทร์	 (2547	 :	 79)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การน�าหลักธร

รมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 การน�า

หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	

7.2		 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	

		 	 7.2.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่าง

กัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การท่ีประชาชนมีความคิดเห็นของต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตาม

หลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	มากน้อย

เพียงใดนั้น	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเป็นเพศใด	 แต่ข้ึนอยู่กับการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก

ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	บรหิารอย่างไรประชาชนไม่ว่าชายหรอืหญงิกเ็หน็อย่างนัน้	สอดคล้องเบญจวรรณ	

วันดีศรี	 (2556	 :	 66-68)	 ได้ศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของ	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

ร้อยเอด็	พบว่า	ผลเปรยีบเทยีบความรูค้วามเข้าในในบทบาทหน้าทีแ่ละความเข้าใจในการปกครองด้วยหลกั

ธรรมาภิบาล	 ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศมีธรรมาภิบาลไม่แตก

ต่างกัน	(p	>	.05)	

		 	 7.2.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่าง

กัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การท่ีประชาชนมีความคิดเห็นของต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตาม

หลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	มากน้อย

เพียงใดนั้น	ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมีอายุเท่าไร	แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	ด�าเนินการอย่างไร	ประชาชนไม่ว่ามีใดก็เห็นอย่างนั้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ

นภดล	สุรนัครินทร์	(2547	:	89)	ได้ท�าการศึกษาเรื่องการน�า	หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตามทศันะของประชาชนจังหวดัเชยีงใหม่พบว่าผลการเปรียบเทียบตามปัจจยัด้านบุคคล	ประชาชน

ที่มีอายุต่างกันมีทัศนะต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	ไม่แตกต่างกัน
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		 	 7.2.3		ระดับการศึกษา	พบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 อ�าเภอ

อาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การที่ประชาชนมีความคิดเห็นของ

ต่อการบริหารงานโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	

อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	มากน้อยเพยีงใดนัน้	ไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าประชาชนมรีะดบัการศกึษาระดบั

ใด	 แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	 ด�าเนินการอย่างไร

ประชาชนไม่ว่ามีการศึกษาระดับใดก็เห็นอย่างนั้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เบญจวรรณ	วันดีศรี	(2556	:	

66-68)	ได้ศกึษาความเป็นธรรมาภบิาลของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่าผลการ

เปรียบเทียบความรู้ความเข้าในในบทบาทหน้าที่และความเข้าใจในการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล	ของ

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตาม	ระดบัการศกึษามธีรรมาภบิาลไม่แตกต่างกนั	

(p	>	.05)	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	ดังนัน้	ผูบ้รหิารทกุระดับขององค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	

จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล	 ด้านนี้ให้

เพิ่มถึงระดับมากที่สุดทั้งห้าด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ด้านถนนสาธารณะ	ควรให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	

เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านอื่น

		 	 8.1.2		ด้านถนนสาธารณะ	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานโครงสร้างพื้น

ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	

โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลโหรา	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควร

รักษามาตรฐานนีไ้ว้	และยกระดับการบริหารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมา	ภบิาลด้านสาธารณปูโภค	

ให้เพิ่มถึงระดับมากที่สุด	ต่อไป	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		จากผลการวจิยัพบว่า	ด้านทีม่เีฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ด้านถนนสาธารณะ	ดงัน้ัน	ควรวจิยั

แบบผสานวิธี	(Mixed	Method	Research)	โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ	(Quantitative	Research)	และใช้

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เรื่องสภาพปัญหา	และแนวทางแก้ไขปัญหา	การบริหารงาน

โครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านถนนสาธารณะ	

	 	 8.2.2		จากผลการวจัิยพบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ในห้าด้าน	คอื	ข้อทีว่่า	“มกีารท�าประชา

พิจารณ์	การออกบัญญัติถนนหนทางที่จะมีผลบังคับใช้กับชุมชน”	ดังนั้น	จึงควรวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	

Method	 Research)	 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ	 (Quantitative	 Research)	 และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	สภาพ	ปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางมีการท�าประชาพิจารณ์	การออกบัญญัติที่
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จะมผีลบงัคบัใช้กบัชมุชนการบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้ประชาชนทราบ

		 	 8.2.3		จากผลการวิจัยพบว่า	 ข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด	 คือ	 การออกข้อบัญญัต	ิ 

งบประมาณด้านถนน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง	ดังนั้น	ควรวิจัย	แบบผสาน

วิธี	(Mixed	Method	Research)	โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ	(Quantitative	Research)	และใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	แนวทางในผู้บริหาร	พนักงาน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกข้อ

บญัญตั	ิงบประมาณด้านถนน	การบรหิารงานโครงสร้างพืน้ฐานตาม	หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลโหรา	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์หลัก

ปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อ

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบัิตหิน้าทีใ่นองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	3)	 เพื่อ

รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปธาน	 4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	177	คน	 โดยใช้สูตรการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
1 Graduate Students Majoring in Political Science, Mahamakut Buddhist University Roi Et 

Campus
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Political Science, Mahamakut Buddhist 

University Roi Et Campus

* ได้รับบทความ: 26 กุมภาพันธ์ 2561; แก้ไขบทความ: 10 มิถุนายน 2561; ตอบรับการตีพิมพ์: 

23 กรกฎาคม 2561
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(Sample	Size)	ของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	โดย

แบ่งออกเป็น	 3	ตอน	จ�านวน	20	ข้อลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	 ห้าระดับ	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่	 .90	 และแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะของ

บคุลากรในการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอ

ทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ดการวิเคราะห์ข้อมูล	ตอนที่	1	ใช้การหาค่าร้อยละ	(Percentage)	และน�าเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย	 ตอนที่	 2	 ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 ( )	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	ตอนที	่3	ใช้การทดสอบ	ค่าท	ี(t-test)	และ	F-	test	(One-way	ANOVA)	ตอนที	่4	ใช้วธิกีารวเิคราะห์

เนือ้หา	(Content	Analysis)	แล้วแจกแจงและล�าดับความถ่ี	(Frequency)	และน�าเสนอในรปูตารางประกอบ

การบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า	1)	ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบัิติ

หน้าทีใ่นองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง	 4	 ด้าน	 เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านหลัก 

ภาวนาปธาน	ด้านหลักปหานปธาน	ด้านหลักอนุรักขนาปธาน	และด้านหลักสังวรปธาน	2)	ผลการทดสอบ

สมมติฐาน	 พบว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นการประยุกต ์

หลักปธาน	 4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอ	 ทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวม	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	บุคลากรมีข้อเสนอแนะในประยุกต์หลักปธาน	4	ไปใช้

ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าความถี่สูงไปหาต�่า

สามอันดับแรกดังนี้	บุคลากรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความโปร่งใส	บุคลากรมีจิตส�านึกยึดหลักการให้

บริการประชาชนเป็นหลัก	 ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก	 และมีการเข้าใจพื้นฐานความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	และรักษาสัจจะกับประชาชนในท้องที่อย่างดีสม�่าเสมอ

ค�าส�าคัญ :	1.	การประยุกต์	2.	หลักปธาน	4	3.	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ABSTRACT 

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	personnel’s	opinions	on	

the	application	of	Buddhism’s	four	efforts	(Padhana)	to	their	duty	performance	at	Tambon	

Thung	 Khao	 Luang	 administrative	 Organization	 in	 Roi	 Et	 province’s	 Thung	 Khao	 Luang	 

district,	2)	to	compare	their	opinions	on	the	application	of	 its	four	efforts	to	their	duty	

performance	at	the	preceding	organization,	as	classified	by	their	different	genders,	ages	

and	educational	levels,	3)	to	collect	their	suggestions	for	the	application	of	its	four	efforts	

to	their	duty	performance	at	the	above	organization.	It	was	the	quantitative	research.	The	

sampling	 groups	were	 personnel	 and	 employees	 in	 the	 organization,	 numbering	 177	 

individuals,	using	Taro	Yamane’s	sample	size.	The	device	used	for	the	research	was	the	

questionnaire	divided	into	three	parts,	numbering	twenty	questions.	The	feature	of	the	
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questionnaire	was	Likert-type	questions,	possessing	the	reliability	of	the	whole	version	at	

.90,	together	with	the	open-ended	questions	for	their	suggestions	for	the	application	to	

their	 duty	 performance	 at	 their	 organization.	 Data	 in	 the	 first	 part	was	 analyzed	with	 

percentages	 and	 presented	 by	 analytical	 description.	 In	 the	 second	 part,	 they	were	 

processed	to	find	means	and	standard	deviation.	In	the	third	part,	data	were	analyzed	to	

find	means	and	standard	deviation.	In	the	third	part,	data	were	analyzed	to	seek	for	t-tests	

and	F-tests	 (One-way	ANOVA)	by	making	use	of	 the	computer	package	 to	supplement	

analyses

	 Research	findings: 1)	Respondents’	opinions	on	the	application	of	Buddhism’s	

four	 efforts	 to	 their	 duty	 performance	 at	 Tambon	 Thung	 Khao	 Luang	 administrative	 

Organization	in	Roi	Et	province’s	Thung	Khao	Luang	district,	have	been	rated	at	the	high	

scale	in	the	overall	aspect,	as	has	each	of	four	aspects	taken	into	consideration.	The	means	

of	 four	 aspects	 in	 the	 descending	 order	 are:	 bhavana-padhana,	 the	 effort	 to	 develop;	 

pahana-padhana,	the	effort	to	abandon;	anurakkhana-padhana,	the	effort	to	maintain,	and	

samvarapadhana,	the	effort	to	prevent,	respectively.	2)	The	hypothesis	testing	results	have	

found	that	respondents’	different	genders,	ages	and	educational	levels	have	in	the	overall	

aspect	 shown	 no	 differences	 in	 their	 opinions	 on	 the	 applications	 of	 its	 four	 efforts 

(Padhana)	to	their	duty	performance.	3)	Respondents’	suggestions	for	the	application	as	

such	have	been	recommended	in	the	descending	order	of	three	frequencies	that:	first,	

personnel	 should	 behave	 themselves	 as	 a	 good	 role	 model	 in	 the	 domain	 of	 

transparency;	next,	they	ought	to	raise	their	self-awareness	by	rendering	services	to	the	

residents	and	focusing	on	the	public	benefits	as	the	top	priority;	then,	they	have	to	realize	

residents’	basic	backgrounds	of	living,	and	keep	strict	promises	with	them	on	the	regular	

basis.	

Keywords :	 1.	 Application	 2.	 Four	 Principles	 of	 Padhana	 3.	 Personnel	 Administration	 

Organization	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยส�าคัญก็คือ	 คนหรือ

บคุลากรในองค์กร	ซึง่ถอืเป็นปัจจัยส�าคัญทีส่ดุ	และเป็นท่ียอมรบักนัว่ามนษุย์หรอืคนเป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่า	

และส�าคญัทีสุ่ดตามหลกับรหิาร	การสร้างเสรมิความต้องการในการปฏบิตังิานให้กบับคุลากร	เพ่ือให้มคีวาม

รู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	 และพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จของงาน	 และขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารที่ต้องค�านึงเพราะการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
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ของงานดียิ่งขึ้น	 ทุ่มเทความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ	 และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง	 (สัมฤทธิ	์ 

กางเพ็ง	และประยุทธ์	ชูสอน,	2557	:	19)

พระพุทธศาสนามีหลักแห่งการปฏิบัติงานอันเป็นหลักคุณธรรม	 ท่ีก่อให้เกิดความส�าเร็จในการ

ท�างานอย่างมาก	อนัสามารถทีจ่ะท�างานนัน้บงัเกดิสมัฤทธผิลตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ใจ	ทีเ่รยีกว่า	ปธาน	4	ซึง่

ประกอบด้วย	1)	สังวรปธาน		การเพียรระวังบาป		คือการระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลส	โทสะ	โลภะ	โมหะ	เกิด

ขึ้นในใจ	 2)	 ปหานปธาน	 	การเพียรละบาป	 	คือการละ	 สละ	 บาปต่างๆท่ีเกิดข้ึนไปแล้ว	 ให้หายได้โดยไว	 

3)	 ภาวนาปธาน	 	การเพียรเจริญกุศล	 	คือการหมั่นเพียร	 ท�าความดี	 ท�าสิ่งท่ีเป็นกุศล	 ในคนท่ีไม่เคยท�า	 

4)	 อนุรักขนาปธาน	 	การเพียรรักษากุศล	 คือการหมั่นรักษาการท�าความดี	 นั้นให้ท�าอยู่เสมอเป็นประจ�า	 

ปธาน	4	ประการนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานประจ�าตนของผู้สามารถสร้างเกียรติยศปัญญา	ทรัพย์สมบัติ	ญาติ	

มิตร	ให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วยความเพียร	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2553	:	75)

องค์กรปกครองท้องถิ่นก�าเนิดขึ้นตามหลักการกระจายอ�านาจในท้องถิ่นปกครองตนเองได้ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแต่ต้น	 และต่อมาองค์กรปกครองท้องถ่ินได้กระจายอ�านาจในการ

บริหารเต็มรูปแบบเมื่อปี	 พ.ศ.	 2537	 ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	

2537,2546	และพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2537,2546	(พระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	12),	2546	:	

69)ในส่วนของการบรหิารจดัการในระดบัอ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	ประกอบด้วย	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและมีอ�านาจหน้าท่ีของ

ตนเอง	โดยเฉพาะภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	เพือ่พฒันาบรหิารจดัการบคุลากรใช้หลกัธรรมะมาประยกุต์

ใช้ในการท�างานตลอดจนการน�าธรรมมะมากล่อมเกลาจิตใจ	ให้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	มศีกัยภาพพฒันา

ความรู้ความสามารถของบคุลากร	น�ามาปฏบิตัใินการครองตน	ครองคน	ครองงาน	และฝึกศลี	สมาธ	ิปัญญา	

โดยหลกัปธาน	4	มคีวามส�าคญัในต่อการด�ารงชพี	เพราะชวีติจะด�าเนนิไปด้วยดตีามเป้าหมายย่อมต้องอาศยั	

ความเพยีร	ความพยายาม	ความอดทน	ความเอาใจใส่	และการรูจ้กัคดิด้วยปัญญา	ซึง่สิง่เหล่านีถ้้าเกดิขึน้ใน

ตัวบุคคลใดแล้วย่อมจะท�างานต่างๆได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	เนื่องจากหลักปธาน	4	เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคล

เกิดพลังจติทีจ่ะใช้ปัญญา	และความมานะ	ความเพยีร	ในการท�ากจิการงานต่างๆ	ให้ก้าวหน้าไปสูค่วามส�าเรจ็

อย่างมีระเบียบแบบแผนที่วางไว้ทุกประการ	(ทินพันธุ์	นาคะตะ,	2557	:	15)

จากเหตผุลทีก่ล่าวมาในข้างต้น	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยน�าหลัก

ธรรมในทางพระพุทธศาสนา	คือ	ปธาน	4	เป็นกรอบวัดคุณภาพดังกล่าว	เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้น�ามาเป็น

ข้อสนเทศและแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1		 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบคุลากรทีม่ต่ีอการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าที่

ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรียบเทียบความคิดเหน็ของบคุลากรท่ีมต่ีอการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบัิติ

หน้าทีใ่นองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุและระดบัการศึกษา	
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2.3		 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบัิตหิน้าทีใ่นองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	มีการ

ประยุกต์ใช้หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

3.2		 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลอ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่อีายตุ่างกนั	มกีาร

ประยุกต์ใช้หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

3.3		 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน	มีการประยุกต์ใช้หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

สามารถน�าผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมให้บุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในการกระยุกต์หลักปธาน	4	ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง	การประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชากร	ได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่ง

เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	316	คน	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่เขาหลวง,	2560	:	12)	กลุม่ตวัอย่าง	

ได้แก่	บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	177	คน	ก�าหนดขนาด

กลุ่ม	ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548	:	19)	เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	จ�านวน	20	ข้อ	ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:	45)	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่	.90	

และแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของบุคลากรในการประยุกต์หลักปธาน	4	 ไปใช้ในการ

ปฏิบตัหิน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	การวเิคราะห์ข้อมลู	

ตอนที่	1	ใช้การหาค่าร้อยละ	(Percentage)	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย	ตอนที่	2	ใช้

การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ตอนที่	3	ใช้การทดสอบค่าที	(t-test)	และ	

F-test	 (One-way	ANOVA)	ตอนที่	 4	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	แล้วแจกแจงและล�าดับความถี่	 และน�า

เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบคุลากรในการประยกุต์หลกัปธาน	4	ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่ด้านหลัก

ความภาวนาปธาน	ด้านหลักปหานปธาน	ด้านหลักอนุรักขนาปธาน	และด้านหลักสังวรปทาน	ตามล�าดับ	

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์หลักปธาน	 4	 ในการปฏิบัติหน้าที่ใน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการ

ศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักปธาน	 4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม	ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

6.3		 สรปุข้อเสนอแนะของบคุลากรเกีย่วกบัในการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าที่

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยสรุป	 ข้อเสนอแนะของ

บุคลากรเกี่ยวกับในการประยุกต์หลักปธาน	 4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	มีดังนี้	ควรมีการร้องเรียน

การทุจริตจากบุคลากร	ควรมีความตั้งใจท�างานอย่างสุภาพ	เรียบร้อย	การแต่งกายเหมาะสม	พูดจาไพเราะ

กับบุคลากรทั่วไป	และควรให้บุคลากรร่วมการจัดงานประเพณีมีการปลอดเหล้า	รักษาศีล	5	อย่าง

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

7.1		 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	บคุลากรเหน็ด้วยกบัการปฏบิติัหน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	

อ�าเภอทุ่งเขาโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ทั้งสี่ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่ด้านหลักความ

ภาวนาปธาน	ด้านหลักปหานปธาน	ด้านหลักอนุรักขนาปธานและด้านหลักสังวรปทาน	สอดคล้องงานวิจัย

ของทองพูน	 สวัสดิรักษา	 (2557	 :	 89)	 ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษาอ�าเภอ

ไพศาลี	 จังหวัดนครสวรรค์	 ผลการวิจัยพบว่า	 เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมโดยการวางตัวให้เหมาะ

สมน่านับถือน่านับถือให้ความเป็นกันเองแบบพี่น้อง	มีความจริงใจกับบุคลากรในหน่วยงานไม่หวังแต่ความ

ก้าวหน้าของตนเพยีงอย่างเดียวและสร้างความสามคัคแีละให้ความส�าคญักบับคุลากรควบคูไ่ปกบัความส�าเรจ็

ของงานจะท�าให้องค์กรน�าไปสู่ความส�าเร็จและสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์	 ตระบันพฤกษ์ (2549	 :	

23)	ได้ท�าการศกึษาวจัิยเรือ่ง	การน�าหลกัธรรมมาใช้ในชีวติประจ�าวันของสมาชิกกองทุนหมูบ้่านในการบรหิาร

จดัการ	ผลการศกึษาพบว่า	สมาชกิกองทนุหมูบ้่าน	บ้านมะม่วงทองอ�าเภอลานสกา	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

ความคิดต่อการน�าหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวันด้านความรับผิดชอบ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว	และสังคม	รองลงมา	ได้แก่	ความรับผิดชอบองค์กร	ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	มีความขยันและอดทน

7.2		 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักปธาน	 4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	
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	 	 7.2.1		บคุลากรทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่น

นี้อภิปรายได้ว่า	การที่บุคลากรมีความคิดเห็นของต่อการประยุกต์หลักปธาน	4	มากน้อยเพียงใดนั้น	ไม่ได้

ขึน้อยูกั่บว่าบคุลากรเป็นเพศใดแต่ขึน้อยูก่บัการประยกุต์หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบัิตหิน้าทีข่องบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	ด�าเนินการอย่างไรบุคลากรไม่ว่าชายหรือหญิงก็เห็นอย่างนั้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรเชษฐ	ถาวรรกิจ	(2549	:	78)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชน

ผู้ใช้บริการของที่ว่าการอ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	ต่าง

กัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ว่าการ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	โดยรวม	และรายด้าน	ไม่แตกต่าง

กัน

  7.2.2		บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่น

นี้อภิปรายได้ว่า	การที่บุคลากรมีความคิดเห็นของต่อการประยุกต์หลักปธาน	4	มากน้อยเพียงใดนั้น	ไม่ได้

ขึน้อยูก่บัว่าบคุลากรมอีายเุท่าไร	แต่ขึน้อยูก่บัการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติอย่างไรในการประยุกต์หลักปธาน	4	ที่น�ามาใช้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พัชรี	อุทธชาติ	(2552	:	69)	ที่ได้ศึกษา	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ผลการศึกษาพบว่า	ประชาชนที่มี

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และการประกอบอาชีพ	 ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 	 7.2.3		บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักปธาน	4	ไป

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม

ไม่แตกต่างกนั	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การทีบ่คุลากรมคีวามคดิเหน็ของต่อการการประยกุต์หลกัปธาน	4	

มากน้อยเพียงใดนัน้	ไม่ได้ข้ึนอยูก่บัว่าบคุลากรมรีะดบัการศกึษาระดบัใดแต่ข้ึนอยูก่บัการประยกุต์หลกัปธาน	

4	 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ด�าเนินการอย่างไรบุคลากรไม่ว่ามีการ

ศึกษาระดับใดก็เห็นอย่างนั้น	ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยสุรเชษฐ	ถาวรรกิจ	(2549	:	75)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการของที่ว่าการอ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษา	ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ว่าการ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ราชบุรี	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	และ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการประยุกต์หลักปธาน	4	 ไปใช้ในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่มถึงระดับมากที่สุดทั้งสี่ด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสังวรปธาน	ควรให้

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านอื่น

 	 8.1.2		ด้านหลักสังวรปธาน	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารทุก

ระดบัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง	จงัหวดัร้อยเอด็	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	จงึควรรกัษา

มาตรฐานน้ีไว้	และยกระดบัประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรให้เพิม่ถงึระดบัมาก

ที่สุดต่อไป	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ผู้วิจัยจะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจจะวิจัยต่อยอด	ดังต่อไปนี้

 	 8.2.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านหลักสังวรปธาน	ดังนั้น	ควร

วิจยัแบบผสานวธิ	ี(Mixed	Method	Research)	โดยใช้วธิวิีจยัเชงิประมาณ	(Quantitative	Research)	และ

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เรื่องสภาพ	ปัญหา	และแนวทางแก้ไขปัญหา	การประยุกต์

หลักปธาน	4	ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์ด้านหลักสังวรปธาน

	 	 8.2.2	 จากผลการวิจัยพบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ในสี่ด้าน	คือ	ข้อที่ว่า	“มีความตั้งใจ

ท�างานอย่างสุภาพ	 เรียบร้อย	 การแต่งกายเหมาะสม	 พูดจาไพเราะกับบุคลากรทั่วไป”	 ดังนั้น	 จึงควรวิจัย

แบบผสานวิธี	(Mixed	Method	Research)	โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ	(Quantitative	Research)	และใช้

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	สภาพปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข/ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่าย	

	 	 8.2.3		จากผลการวิจัยพบว่า	ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด	คือ	ควรให้มีการปฏิบัติตาม

หลักความภาวนาปธาน	 ดังนั้น	 ควรวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	 Method	 Research)	 โดยใช้วิธีวิจัย 

เชิงประมาณ	(Quantitative	Research)	และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	แนวทางใน

การประยกุต์หลกัปธาน	4	ไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอทุง่เขาหลวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

9. เอกสารอ้างอิง 

กัลยา	วานิชย์บัญชา.	(2548).	สถิติส�าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร	:	ภาควิชาสถิติ	คณะพาณิชยศาสตร์

และบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

ทองพูน	 สวัสดิรักษา.	 (2557).	 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา อ�าเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารการศึกษา.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

ทินพันธุ์	นาคะตะ.	(2557).	คุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา.	กรุงเทพมหานคร	

:	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

บุญชม	ศรีสะอาด.	(2553).	พื้นฐานการวิจัยการศึกษา.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กาฬสินธุ์	:	ประสานการพิมพ์.	

พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต).	(2553).	นิติศาสตร์แนวพุทธ.	กรุงเทพมหานคร	:	มูลนิธิพุทธธรรม.	

พระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	12).	(2546).	ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 124 ก. หน้า	1-15.	



27

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

พัชรี	 อุทธชาติ	 (2552).	 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

การพฒันาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม.	การศกึษาค้นคว้าอสิระ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.	 มหาสารคาม	 :	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.	

สมศักดิ์	 ตระบันพฤกษ์.	 (2549).	การน�าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านใน

การบริหารจัดการ. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์การปกครอง.	นครปฐม	:	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.	

สมัฤทธ์ิ	กางเพ็ง	และประยทุธ์	ชสูอน.	(2557).	ภาวะผูน้�าแบบโลกาภวิตัน์ : แนวคดิและการวจิยั.	ขอนแก่น	

:	คลังนานาวิทยา.	

สุรเชษฐ	 ถาวรกิจ.	 (2549).	ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการของท่ีว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 :	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์.	

องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งเขาหลวง.	(2560).	แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งเขาหลวง. 

ร้อยเอ็ด	:	องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งเขาหลวง.

10. ค�าขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณ	 ดร.สุวัฒน์	 จิตต์จันทร์	 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธ์	 ท่ีได้กรุณาให้ความรู	้ 

ค�าปรึกษา	 ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	 ขอขอบพระคุณบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	 จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 ขอกราบขอบพระคุณ	คุณพ่อคุณแม่	 ตลอดจนญาติทุกท่านที่กรุณาดูแลอบรมสั่งสอน

และให้ก�าลังใจมาโดยตลอดคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขออุทิศเครื่องบูชา

พระคุณแด่บิดา	 มารดา	 ครู	 อาจารย์	 และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนให้ได้สติปัญญาและ

คุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต



28

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

การประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ

บทความวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศึกษาความคดิเห็นของผูสู้งอายทุีม่ต่ีอการประยกุต์หลกัธรรม

ท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูม	ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้สูงอายุที่มี

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	และ	3)	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม

ท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวจิยั	ได้แก่	ผู้สงูอายทุีร่บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายอุงค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรเีมอืง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดั

ร้อยเอด็	จ�านวน	284	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.93	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	(One-way	ANOVA)	

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการ

เบีย้ยงัชพีขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุง่ศรเีมอืง	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านอยูใ่น

ระดบัมากทัง้สีด้่าน	ล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	คอื	ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร	ด้านขัน้ตอนการ

ให้บริการ	ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ	และด้านการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ	2)	ผลการ

เปรียบเทียบการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลทุ่งศรีเมือง	 พบว่า	 ผู้สูงอายุที่มีเพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์

หลักธรรมท�าให้งาม	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ

ประยกุต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย	ุโดยรวมไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน	 ปรากฏว่า	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิตทิี่ระดับ	.05	และ	3)	ผู้สูงอายุได้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประยุกต์หลักธรรมท�าใหง้ามในการให้

บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 ล�าดับตามความถ่ีจากสูงไปหาต�่าสาม

อันดับแรก	ได้แก่เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่ขณะให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มากกว่าที่เป็นอยู่	รวมทั้งควรพูดจา

สุภาพไพเราะและเป็นกันเอง	 ควรให้สิทธิแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพได้เลือกช่องทางการรับเบี้ยยังชีพในช่องทางอื่น	 ๆ	 

เช่น	จ่ายเบี้ยยังชีพโดยตรง	หรือจ่ายผ่านธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพก็ได้	ซึ่งควรตรงวัน	และเวลาที่ก�าหนด	

และในกรณีที่อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์แต่ลืมลงทะเบียน	เจ้าหน้าที่ควรรับขึ้นทะเบียนให้ครบทุกคน	และควร

ให้ค�าแนะน�าผู้มาลงทะเบียนและบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	

ค�าส�าคัญ :	1.	การประยุกต์หลักธรรมท�าให้งาม	2.	การให้บริการ	3.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	1)	to	study	an	application	of	the	Two	

Principles	of	Sobhana	Dhamma	(Gracing	Virtues)	to	management	of	the	seniors	allowance	

by	Thung	Srimueang	Sub-district	Administrative	Organization,	Suwannaphum	District,	Roi	Et	

Province,	2)	to	compare	the	opinions	of	the	senior	citizens,	the	recipients	of	the	seniors	

allowance,	in	the	said	area,	classified	by	gender,	age	and	education,	and	3)	to	survey	the	

suggestions	proposed	by	the	said	respondents.	The	samples	were	the	senior	citizens,	who	

were	 the	 recipients	 of	 the	 seniors	 allowance	 from	 the	 above-mentioned	 organization,	 

totally	 284	 in	 number.	 The	 device	 used	 for	 data	 collection	was	 the	 five-rating	 scale	 

questionnaire	bearing	reliability	of	.93.	The	computer	program	was	used	for	data	analysis,	

and	statistical	tools	were	frequency,	percentage,	mean,	S.D.,	t-test	and	f-test	(One	way	
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ANOVA).	

The	research	results	were	as	follows	: 1) According	to	the	recipients	of	the	seniors	

allowance,	an	application	of	the	Two	Principles	of	Sobhana	Dhamma	(Gracing	Virtues)	to	

management	 of	 the	 seniors	 allowance	 by	 Thung	 Srimueang	 Sub-district	 Administrative	

Organization,	 Suwannaphum	District,	 Roi	 Et	 Province,	 was	 found,	 in	 both	 overall	 and	 

individual	aspects,	to	stand	at	the	‘MUCH’	level.	The	aspect	that	showed	the	highest	mean	

was	the	persons	in	charge,	followed	by	the	service	steps,	the	time	of	service	per	case	and	

service	facilitation,	respectively.	2)	The	comparison	of	the	recipients’	opinions	about	an	

application	of	the	Two	Principles	of	Sobhana	Dhamma	(Gracing	Virtues)	to	management	of	

the	seniors	allowance	by	the	said	organization,	classified	by	gender	and	education	was	

found,	in	both	overall	and	individual	aspects,	to	show	no	statistically	significant	difference,	

which	did	not	meet	with	 the	 syntheses	 set.	 The	 comparison	by	age	was	 found,	 in	 an	 

overall	aspect,	to	show	no	statistically	significant	difference,	but	in	an	individual	aspect,	it	

was	 found	that	 the	aspects	of	 the	persons	 in	charge	and	the	time	of	service	per	case	

showed	the	statistically	significant	difference	at	the	rate	of	.05. 3)	The	suggestions	proposed	

by	the	respondents	were	the	following	:	(1)	The	persons	in	charge	were	recommended	to	

pay	more	intention	while	serving,	and	their	gentle	manners,	modest	speech	and	familiarity 

were	needed.	(2)	The	access	to	various	channels	of	receiving	the	allowance	such	as	direct	

payment	 and	 payment	 via	 bank	 accounts	 should	 be	 provided.	 (3)	 The	 punctuality	 of	 

payment	was	suggested.	 (4)	 In	case	there	were	some	60-year	old	persons	failed	to	get	

registered,	it	should	be	the	duty	of	the	persons	in	charge	to	inform	them	of	the	matter	

and	help	them,	and	the	authenticity	of	the	related	documents	should	also	be	approved.	

Keywords	:		1.	An	application	two	principles	of	sobhana	dhamma	2.	Management	

	 3.	The	seniors	allowance

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภวิตัน์	เป็นยคุข้อมลูข่าวสารและเป็นยคุท่ีกระแสประชาธปิไตยมคีวามส�าคัญ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ท�าให้ระบบราชการจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการประชาชนจะต้องเสมอภาคเป็นธรรม	 สะดวก	 รวดเร็ว	

ประหยัด	ประชาชนพึงพอใจ	และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้	รวมทั้งการให้ประชาชนมามีส่วนร่วม	มีความ

โปร่งใส	และพร้อมทีจ่ะถกูตรวจสอบได้	โดยหน้าทีห่ลักของระบบราชการไทยประการหนึง่คอื	การให้บรกิาร

ประชาชนและในปัจจุบันมีความต้องการและความคาดหวังในบริการของรัฐมากข้ึนทุกวัน	 จึงอาจกล่าวได้

ว่า	การปฏรูิประบบราชการในประเทศต่างๆ	ทัง้ในปัจจบัุนและอนาคตได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการให้บรกิาร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ประชาชนเป็นอย่างมาก	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีโอกาสและมาตรฐานการด�ารงชีวิตท่ี

ดข้ึีน	มรีะเบยีบวนัิย	และต้ังมัน่อยูใ่นคุณธรรมตลอดจนเพือ่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมสีมรรถนะ

ในการแข่งขันในเวทีโลก	(สมาน	รังสิโยกฤษฏ์,	2543	:	137)	

การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประกอบในการให้บริการก็จะยิ่งท�าให้การบริการมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมท�าให้งาม	ได้แก่	ขันติ	โสรัจจะ	ธรรมอันท�าให้งามสอง

ประการดังกล่าวนี้	 เป็นเครื่องเสริมบุคลิกที่ดีให้แก่คน	 ท�าให้คนมีน�้าใจหนักแน่น	 มั่นคงไม่หวั่นไหว	 สุภาพ

เรียบร้อย	น่าคบ	น่านับถือ	ผู้ที่มีธรรมสองประการนี้ย่อมเป็นเครื่องประดับ	ย่อมท�าให้เป็นคนใจงาม	น�้าใจดี	

มกิีรยิาวาจาสภุาพเรยีบร้อย	สงบเสงีย่มเป็นธรรมชาติท่ีจ�าเป็นส�าหรบัคนท�างานทุกชนชัน้	(สมภพ	ชวีรฐัพฒัน์, 

2542	:	182)	ดังนั้น	หากผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสามารถประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามมาใช้

เป็นหลัก	และแนวทางในการให้บรกิารแล้ว	ย่อมท�าให้ผูร้บับรกิารมคีวามพึงพอใจและบรรลผุลตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีประชากรทั้งสิ้น	7,423	

คน	มผีูส้งูอาย	ุจ�านวน	976	คน	(ส�านกังานปลดั	ฝ่ายนโยบายและแผน,	2559	:	3)	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ทุ่งศรีเมือง	ได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลก�าหนด	คือ	ประชาสัมพันธ์ให้

ผูส้งูอายใุนเขตพ้ืนทีท่ราบสทิธต้ัิงแต่ก่อนวนัทีร่บัลงทะเบียนผูส้งูอาย	ุจนถึงวนัสดุท้ายของการรบัลงทะเบียน

ให้ผู้สูงอายทุีม่คีวามประสงค์ขอลงทะเบยีน	มาลงทะเบยีนและยืน่ค�าขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายดุ้วยตนเอง

ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล	โดยน�าหลักฐาน	ได้แก่	บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วย

งานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส�าเนา	ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา	สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมส�าเนา	ส�าหรับกรณีที่

ผูข้อรบัเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายปุระสงค์ขอรบัเงินผ่านธนาคาร	ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นไม่สามารถมาลงทะเบยีน

ด้วยตนเองได้	อาจมอบอ�านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูอ้ืน่เป็นผูย้ืน่ค�าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุทนกไ็ด้	

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มาแสดงตนด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล	

รายงานข้อมลูจ�านวนผูส้งูอายทุีม่สีทิธใิห้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ทราบเพือ่เป็นข้อมลูในการจดัสรร

งบประมาณ	และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามที่ได้รับจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ	 ซึ่ง

การบริหารงานสวสัดกิารสงัคมสงเคราะห์ดังกล่าว	องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรีเมอืงได้น�าหลกัธรรมและ

ค�าสอนของศาสนาต่างๆ	มาใช้กบัข้าราชการ	พนกังาน	และลกูจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการ	พนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรเีมอืง,	2559	:	8)	เพือ่ให้สอดคล้องกบั

หลักการให้บริการ	 จ�านวนสี่ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 ด้านขั้นตอนการให้บริการ	 ด้านอ�านวย

ความสะดวก	 และด้านความรวดเร็วในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

ทุกขั้นตอน

การให้บริการตามขั้นตอนดังกล่าว	พบปัญหาส�าคัญในการให้บริการเบี้ยยังชีพในหลายๆ	ด้าน	ไม่

ว่าจะเป็นกระบวนการท�างาน	 รายได้ซึ่งมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล	 จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	 และ

ความรู้ความเข้าใจของบคุลากร	การประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัคดัเลอืกผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัติามระเบยีบ	การ

ประสานความร่วมมอืกันระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชกิ	อบต.	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ในการบรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพี

แต่ละเดือน	 ในบางครั้งก�านันหรือผู้ใหญ่บ้านไม่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบ้ียยังชีพทราบ	 เกิดการโต้เถียงกัน
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ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง	ความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุที่รับให้บริการ	ท�าให้เจ้าหน้าที่

ไม่สามารถด�าเนินงานได้สะดวกรวดเร็ว	 เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาและความล่าช้าในการจ่าย

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในแต่ละเดือน	(ส�านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง,	2557	:	2-11)	

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาการประยุกต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบ้ียยงัชีพ

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�าผลการวิจัยใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการประยุกต์หลักธรรมเพื่อบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ของผู้สูงอายุที่มีเพศ	

อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		 เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบ้ียยงัชีพ

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

ผู้สูงอายุที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้

งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์การ

บริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ

ที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 ในการ

ก�าหนดนโยบายและวางแผนการท�างาน	 เพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้

บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลของการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง	 การประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชากร	ได้แก่	ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพใน

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แบ่งเป็น	12	หมู่บ้าน	จ�านวน	

976	คน	(ส�านักงานปลัด	ฝ่ายนโยบายและแผน,	2559	:	3)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพใน

เขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลทุ่งศรเีมอืง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอ็ด	แบ่งเป็น	12	หมูบ้่าน	กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน	 284	 คน	 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 (Sample	 Size)	 โดยใช้สูตรของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane)	(Yamane,	1973	อ้างถึงใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543	:	29)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบัค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	(Reliability) 

เท่ากบั	0.93	สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	

(One-way	ANOVA)	พร้อมทั้งใช้วิธีการของ	L.S.D.	(Least	Significant	Difference)	เพื่อหาความแตกต่าง

รายคู่

6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้

งามในในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	ล�าดับจากด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากไปหาน้อย	คือ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	ด้านความรวดเร็วในการ	และ

ด้านอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในใน

การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

พบว่า	 ผู้สูงอายุที่มีเพศ	 และระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามใน

การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

กัน	ส่วนผูส้งูอายทุีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคิดเหน็ต่อการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบ้ียยงัชีพ

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏ

ว่า	ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารและด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร	แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่

ระดับ	.05	

6.3		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายขุอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยสรุป	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

วิจยัคร้ังน้ี	เรียงล�าดับความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดับแรกคอื	ในกรณทีีอ่ายคุรบ	60	ปีบรบูิรณ์แต่ลมืลงทะเบียน	

เจ้าหน้าทีค่วรรบัขึน้ทะเบยีนให้ครบทกุคนขัน้ตอนการให้บรกิารควรไม่ซับช้อนเข้าใจง่าย	และควรมกีารแบ่ง

ทีมการให้บริการเพื่อให้ทันต่อการให้บริการ
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้

บรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรเีมอืง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	

โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดับมาก	ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีภารกิจในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในด้านต่างๆ	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	และมอี�านาจหน้าทีต้่องท�าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลตามมาตรา	67	แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	 และอ�านาจหน้าที่ที่อาจจัดท�ากิจการในเขตต�าบลตามมาตรา	 68	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการ	 ได้ยึดถือมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ	พนกังาน	และลกูจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัิ	

เพื่อเป็นเครื่องก�ากับความประพฤติของตนพึงบริการด้วยความเสมอภาค	สะดวก	รวดเร็ว	มีอัธยาศัยไมตรี	

โดยยดึประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั	องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุ่งศรเีมอืง	จงึตระหนกัและมองเหน็ความ

ส�าคัญในการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามมาใช้ในการบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ	 เพื่อน�ามาซ่ึงประสิทธิภาพ	

ประสทิธผิล	ความพอใจ	ความผาสกุของประชาชน	ความเจรญิรุง่เรอืง	และส่งผลให้เกดิความสขุความเจรญิ

ย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติทุกคน	ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	เรื่อง	แนวทาง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต�าบล/และพนักงาน	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	จนเป็น

ผลท�าให้ผูส้งูอายมีุความคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามขององค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรเีมอืง	

อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านสามารถอภปิรายผลได้

ดังนี้

	 	 1)		ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	เจ้าหน้าทีผู่้ให้บรกิารมีความเต็มใจให้บรกิาร	ไม่พูดจากดหูมิน่	หรอืแสดงกริยิามารยาทที่ไม่ดี

ต่อประชาชนผูม้าขอรบับรกิารบรกิารด้วยอธัยาศยัไมตรทีีด่	ียิม้แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ	สามารถควบคุมอารมณ์

ให้เป็นปกตเิมือ่ผู้สงูอายซุกัถามบ่อยครัง้	บรกิารด้วยความสภุาพเรยีบร้อย	ไม่แสดงกริยิาอาการทีน่่ารงัเกยีจ

หรือไม่พอใจแก่ผู้สูงอายุที่มารอรับบริการ	ซึ่งสอดคลองกับ กรมการปกครอง (2536	:	17)	ได้กล่าวถึงหลัก

การให้บริการที่ดีว่า	หมายถึงการที่ข้าราชการซึ่งท�างานติดต่อกับผู้ที่มาขอรับบริการด้วยความรวดเร็วเสมอ

ภาคเป็นธรรมมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี	 และไม่เลือกปฏิบัติหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์	 การโต้แย้ง	 การ

แสดงความฉุนเฉียวกับผู้ที่มาติดต่อราชการ

	 	 2)		ด้านขั้นตอนการให้บริการ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการแนะน�าขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความ

สุภาพ	มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการทราบถึงขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�าดับก่อน–หลัง	ด้วย

ภาษาสุภาพ	 เจ้าหน้าที่มีมารยาทที่ดีงามในการสนทนา	ซึ่งด้วยเหตุผลนี้จึงท�าให้จึงท�าให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุมีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการให้บริการ	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	(ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการ	 พนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ร้อยเอ็ด,	2559	 :	10)	การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างคบถ้วนถูก

ต้อง	และไม่ปิดเบอืนข้อเทจ็จรงิ	ข้อ	7.3	เปิดเผยหลกัเกณฑ์	ขัน้ตอน	วธิปีฏบิตังิาน	ให้ผูร้บับรกิารทราบ	รวม

ถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ	กฎหมาย

	 	 3)		ด้านการอ�านวยความสะดวก	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารมคีวามเต็มใจให้บรกิารมกีารแบ่งทีมให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ	ตดิต่อประสาน

งานกับก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ในการจัดเตรียมเอกสาร	ให้ค�าแนะน�าและเอาใจใส่ผู้มารับบริการด้วยความสุภาพ

อ่อนน้อมถ่อมตน	ตัง้ใจให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ไม่ย่อท้อต่อความล�าบากเมือ่บรกิารนอกสถานที	่ละเอยีด

รอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ผู้มาขอรับบริการ	 เพื่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ

ผูส้งูอาย	ุซึง่สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่

ศรีเมือง	 (ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	 พนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด,	2559	:	10)	กล่าวคือ	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย	

และไม่เลือกปฏิบติั	ให้บรกิารอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมอีธัยาศยัท่ีด	ีปราศจากอคตแิละไม่เลอืก

ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก�าเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพ

กายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษา	หรือส่ง

เสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้	เช่นเดี่ยวกับบุคคลอื่น

	 	 4)		ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 เจ้าหน้าที่แบ่งทีมการให้บริการอย่างทั่วถึงบริการด้วยความรวดเร็ว	 ไม่ย่อท้อต่อความ

ยากล�าบาก	เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว	ยิ้มแย้มแจ่มใส	และรักษาผลประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ	 

ทุกคน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่ง

ศรีเมือง	 (ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	 พนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด,	2559	:	10)	กล่าวคือ	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	

และไม่เลือกปฏิบัติ	 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง	 รอบคอบ	 รวดเร็ว	 ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ

สิทธิของบุคลอื่น

7.2		 จากการผลทดสอบสมมติฐานพบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 	 7.2.1		ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้

บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดย

รวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การแสดงความคดิเหน็ต่อการประยกุต์

หลักธรรมท�าให้งามในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 อ�าเภอ

สวุรรณภูมิ	จงัหวดัร้อยเอด็	ของผูสู้งอายไุม่ขึน้อยูว่่าจะเป็นเพศไหน	แต่ข้ึนอยูก่บัการทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

อย่างเสมอภาค	ทั่วถึง	เป็นธรรม	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความเต็มใจให้บริการ	ไม่พูดจากดูหมิ่น	หรือแสดง

กิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อผู้มาขอรับบริการ	 บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ	 สามารถ

ควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติเมือ่ผูส้งูอายซัุกถามบ่อยครัง้บรกิารด้วยความสภุาพเรยีบร้อย	ไม่แสดงกริยิาอาการ

ทีน่่ารังเกียจหรอืไม่พอใจแก่ผูส้งูอายทุีม่ารอรบับริการ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิตติามประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรีเมือง	(ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ	พนกังานจ้าง	องค์การ
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บริหารส่วนต�าบลทุง่ศรีเมอืง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็,	2559	:	10)	ทีใ่ห้ยดึมัน่ในคณุธรรมจริยธรรม	

การมีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	และไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 7.2.2		ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งามในการให้

บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดย

รวมไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่า	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านความรวดเร็วใน

การให้บรกิาร	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	กลุม่

ผูส้งูอายแุม้มอีายุต่างกัน	แต่อายเุป็นเพยีงสถานภาพท่ีบ่งบอกให้ทราบว่าใครเกดิก่อนและใครเกดิหลงัเท่านัน้	

อายุจงึไม่มผีลใดๆ	ต่อการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการให้บรกิารเบ้ียยังชีพผูส้งูอายขุององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 ซึ่งผู้สูงอายุต่างได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแต่ละช่วงอายุตามระเบียบ	 กฎหมายและ

หนงัสอืสัง่การ	และหน่วยงานได้ยดึหลกัปฏิบัติในการให้บรกิารด้วยความเสมอภาค	สะดวก	รวดเรว็	มอีธัยาศยั

ไมตรี	 โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มณีพรรณ	 เสกธีระ	 (2554	 :	

บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาหลักธรรมเรื่องความงามในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท	พบว่า	การประยุกต์ใช้หลัก

ธรรมทีท่�าให้งามในการด�าเนนิชวีติในสงัคมปัจจุบนั	สามารถกล่อมเกลาจติใจของผูท่ี้น�าไปปฏบัิตใิห้เกดิความ

งามอย่างแท้จริง	 ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ประมาท	 คือ	 ไม่ขาดสติ	 เป็นคนมีความอดทน	 สงบเสงี่ยมต่อสิ่งยั่วยุ 

มีศีลธรรมประจ�าใจ	 สภาพจิตใจสงบ	 ความเห็นถูกต้อง	 พร้อมท้ังมีสิติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลบนความ 

เป็นจริงของชีวิต	มีเมตตา	กรุณาด้วยพรหมวิหาร	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	พูดจาอ่อนหวาน	ช่วยเหลือสังคม	

วางตนเหมาะสม	และเป็นเพื่อนที่ดี	

	 	 7.2.3		ผูส้งูอายทุีม่รีะดับการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งาม

ในการให้บรกิารเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ศรเีมอืง	อ�าเภอสวุรรณภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	สาเหตทุีไ่ม่มคีวามแตกต่างกน	ผู้

วิจัยมีความเห็นว่า	 ผู้สูงอายุแม้มีระดับการศึกษาต่างกันก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 มองเห็นความชัดเจน

ในหลักปฏิบัติ	 และการด�าเนินชีวิต	 เพราะการศึกษาเป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ถึงระดับความแตกต่างทางความรู้	

แต่เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุทุกระดับการศึกษา	ต่างได้เห็นถึงการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ	

มีความเสมอภาค	และเป็นธรรมย่อมท�าให้เกิดความประทับใจ	และมีความรู้สึกที่ดีต่อให้บริการ	 ระดับการ

ศึกษาจึงไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหานภดล	 สีทอง	 (2554	 :	 บทคัดย่อ)	 เรื่อง	

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ	 4	 และขันติโสรัจจะ	 กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การของบคุลากร	:	ศึกษาเฉพาะกรณีบคุลากรของส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	ส�านกังานปลดักระทรวง

สาธารสุข	 ที่กล่าวว่า	 พื้นฐานทางด้านความคิด	 สติปัญญา	 ลักษณะนิสัยหรือแม้กระทั่งลักษณะบุคลิกภาพ

แต่ละคนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความสมัครใจส่วนบุคคล	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการประยุกต์หลักธรรมท�าให้งาม

ในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับ
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มาก	ดังนั้น	องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนและ

พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมท�าให้งามให้ถึงระดับมากที่สุดต่อไป	 โดยให้ความส�าคัญกับด้านการ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการเป็นอันดับแรก	

	 	 8.1.2		ด้านการอ�านวยความสะดวก	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งศรีเมือง	 ควรให้ความส�าคัญในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืน	

และการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการอ�านวยความสะดวก	 ให้ถึงระดับมากท่ีสุดต่อไป	 โดยมีการ

ประชาสมัพันธ์ให้ค�าแนะน�าและเอาใจใส่ผูม้าขอรบับริการจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์	และสถานท่ีบริการให้พร้อม	

เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการรอนานเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	และเกิดความประทับใจให้มากที่สุด	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	สาเหตุ	

และรายละเอียดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านความสะดวกรวดเร็วใน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกและน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสนเทศใน

การประยกุต์หลกัธรรมท�าให้งามในการพฒันาการให้บรกิารเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research)	โดย

ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลทุกคนและผู้สูงอายุเป็นผู้ร่วมวิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสนเทศใน

การพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

The Opinions of the Treasury Land Tenants About The Service Rendered 

by the Treasury Office in Kalasin Province
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการ

ของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการของส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีเพศ	อายุ	และรายได้ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

ของผูเ้ช่าทีร่าชพัสดทุีม่ต่ีอการให้บรกิารของส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์กลุม่ตวัอย่างได้แก่	ผูเ้ช่าทีร่าช

พัสดุของส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ีกาฬสินธุ์	 จ�านวน	 384	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	28	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.70	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	โดยใช้คอมพวิเตอร์ประกอบการวเิคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า	1)	ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์

พื้นที่กาฬสินธุ์	โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสี่ด้าน	เรียง

จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	คือ	ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการ	ด้านสถานที่ให้บริการ	ด้าน

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
1 Graduate Students Majoring in Political Science, Mahamakut Buddhist University Roi Et 

Campus
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Political Science, Mahamakut Buddhist 

University Roi Et Campus

* ได้รบับทความ: 27 กมุภาพนัธ์ 2561; แก้ไขบทความ: 4 เมษายน 2561; ตอบรบัการตพีมิพ์: 11 เมษายน 2561

Received: February 27, 2018; Revised: April 4, 2018; Accepted: April 11, 2018



40

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	และด้านขั้นตอนการให้บริการ	ตามล�าดับ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ผู้เช่าที่

ราชพสัดทุีม่เีพศ	อาย	ุและรายได้ต่างกัน	มคีวามคิดเหน็ต่อการให้บริการของส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์

โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ผู้เช่าที่ราชพัสดุได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ

ส�านักงานธนารักษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์ล�าดบัตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก	ได้แก่	ควรจดัท�าคูม่อืและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องการเช่าที่ราชพัสดุ	 เอกสารแนะน�าการให้บริการมีน้อย	ควรเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

และเพียงพอ	และควรมีป้ายแสดงแผนที่ที่ตั้งอาคารในการเข้ามาติดต่อ

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็น	2.	ที่ราชพัสดุ	3.	การให้บริการ	4.	ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	

ABSTRACT 

The	objectives	of	the	research	were	1)	to	study	the	opinions	of	the	treasury	land	

tenants	about	the	service	rendered	by	the	Treasury	Office	in	Kalasin	Province,	2)	to	compare	

the	opinions	of	the	treasury	land	tenants	in	the	said	area,	classified	by	gender,	age	and	

income,	and	3)	to	survey	the	suggestions	and	recommendations	proposed	by	the	respond-

ents.	The	samples	were	the	tenants	as	mentioned,	totally	384	in	number.	The	device	used	

for	data	collection	was	the	five-rating	scale	questionnaire	with	reliability	at	the	rate	of	0.70,	

and	the	statistical	tools	employed	for	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean,	

S.D.,	t-test	(Independent	Samples)	and	f-test	(One	way	ANOVA).	

The	research	results	were	as	follows:	1)	The	opinions	of	the	treasury	land	tenants	

about	the	service	rendered	by	the	Treasury	Office	in	Kalasin	Province	were	found,	on	both	

overall	and	individual	aspects,	to	stand	at	the	‘MOST’	level.	The	aspect	that	stood	on	top	

of	the	level	was	the	service	instrument,	followed	by	service	counter,	persons	in	charge	

and	service	steps,	respectively.	2)	The	comparison	of	the	respondents’	related	opinions,	

classified	by	gender,	age	and	income,	was	found	to	show	the	no	statistically	significant	

difference	at	the	rate	of	.05.	3)	The	suggestions	proposed	by	the	respondents	were	the	

following:	(1)	The	brochure/documents	dealing	with	the	renting	of	the	treasury	lands	should	

published	and	distributed.	(2)	The	documents	available	at	present	were	less	in	number,	

and	their	number	should	be	increased	to	meet	with	the	demands.	(3)	The	information	

posters,	 where	 the	 location	maps	were	 shown,	 should	 be	 prepared	 to	 facilitate	 the	 

contacts.

Keywords :	1.	The	opinions	2.	The	treasury	land	tenants	3.	The	service	rendered	4.	The	

treasury	office



41

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารนบัเป็นหวัใจส�าคญัของความส�าเรจ็ของ

การด�าเนินงานในทุกองค์กร	 รวมถึงส่วนราชการในปัจจุบันได้หันมาให้ความส�าคัญของการบริการมากข้ึน	

โดยเฉพาะส่วนราชการได้มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคของการแข่งขัน	หนึ่งในการปรับตัวเพ่ือช่วยให้เกิดความได้

เปรียบทางการแข่งขันก็คือการปรับตัวเรื่องการบริการ	 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	

พ.ศ.	 2556–2561	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 เรื่องการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน	 ได้

เน้นการพฒันางานบรกิารของส่วนราชการสูค่วามเป็นเลศิ	เพือ่ให้ประชาชน	มคีวามพงึพอใจต่อคณุภาพการ

ให้บริการ	โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

มาใช้เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน	 สามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ	

เน้นบรกิารเชงิรกุทีม่ปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงระหว่างภาครฐัและประชาชน	การให้บรกิารในรปูแบบเบด็เสรจ็อย่าง

แท้จริง	 มีการก�าหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของกระบวนงาน	พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มี

ประสทิธภิาพ	รวมทัง้เสรมิสร้างวฒันธรรมการบริการทีเ่ป็นเลศิ	การบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่	(New	Public 

Management)	 คือการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐ	 น�าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

ราชการและแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	โดยการน�าเอาแนวทางหรือวิธี

การบรหิารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กบัการบรหิารงานภาครฐั	เช่น	การบรหิารงานแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ์	

การบรหิารงานแบบมอือาชพี	การค�านงึ	ถงึหลกัความคุม้ค่า	การจดัการโครงสร้างทีก่ะทดัรดั	การเปิดโอกาส

ให้เอกชนเข้ามาแข่งขนัการให้บรกิารสาธารณะ	การให้ความส�าคญัต่อค่านยิม	จรรยาบรรณวชิาชพี	คณุธรรม

และจริยธรรม	 ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค�านึงถึงคุณภาพเป็นส�าคัญ	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.),	2556	:	31-33)	

การสร้างความเป็นเลศิในการให้บริการแก่ประชาชน	เพือ่ให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อคณุภาพ

การให้บริการนั้น	มีนักวิชาการได้เสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการไว้คล้ายคลึง	และแตกต่างกัน 

แนวคดิหน่ึงทีไ่ด้น�าเสนอและน�าไปปฏบิติัในการให้บรกิาร	คอื	การทีข้่าราชการซ่ึงท�างานตดิต่อกบัประชาชน

ที่มาติดต่อขอรับบริการ	 ด้วยความรวดเร็วเสมอภาค	 เป็นธรรม	 และมีอัธยาศัยต่อประชาชนด้วยดีภายใต้

กฎหมายข้อบงัคับและระเบยีบต่างๆ	ทีก่�าหนดไว้โดยมีหลักการให้บรกิารประชาชน	คอื	เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิาร

ต้องมมีนษุยสมัพนัธ์ทีดี่	การเอาใจใส่ในหน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าทีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรติ	และกรยิามารยาท

ของเจ้าหน้าที่	สถานที่ให้บริการ	ด้านความสะอาดของพื้นที่	ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ	สภาพ

แวดล้อมสถานที่	 อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ	 ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือจ�านวน

อปุกรณ์และเคร่ืองมอืพอเพยีงต่อการให้บรกิาร	และขัน้ตอนการให้บรกิาร	ความสะดวกของการบรกิารทีใ่ห้	

ความรวดเร็วในการบริการ	และความเสมอภาคของการบริการ	ดังนั้น	การบริการที่ดีนั้นจะต้องตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ	 (ชูวงศ์	 ฉายะบุตร,	

2536	:	49-50)	

ส�านักงานธนารกัษ์พืน้ท่ีกาฬสนิธุ	์เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางสงักดักรมธนารกัษ์ได้จัดท�าแผน

ส่งเสริมการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งสี่ประเภท	คือ	การจัดให้เช่าเพื่อประกอบการเกษตร	การจัดให้

เช่าเพื่ออยู่อาศัย	การจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ	และการจัดให้เช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น	จากการให้บริการ
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ทีผ่่านมาพบว่า	ส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุไ์ด้รับรางวลัในการบรหิารงานดเีด่นในปี	2553	และปี	2554	

และรางวลัอืน่ๆ	ในด้านต่างๆ	แต่ผูเ้ช่าทีร่าชพสัดซุึง่เป็นผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยียงัไดร้องขอผ่านช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการให้บริการว่า	 ต้องการให้ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เพิ่ม

ช่องทางให้บริการในการช�าระค่าเช่าให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน	 มีการออกให้บริการนอกสถานท่ีในด้านอื่นๆ	

เพิม่เตมิ	เช่น	การให้บรกิารจดัเกบ็ค่าเช่านอกสถานทีใ่นทกุปีและให้ทัว่ถงึ	การให้บรกิารให้ความรูเ้รือ่งทีร่าช

พัสดุนอกสถานที่	เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ที่ราชพัสดุผิดวัตถุประสงค์	การให้บริการออกเอกสารสิทธิการเช่าแก่

ผู้บุกรุกให้ทั่วถึง	เป็นต้น	ดังนั้น	ธนารักษ์พื้นที่และเจ้าหน้าส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ต้องน�าหลักการ

ให้บริการที่ดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารงาน	ภายใต้ระเบียบ	หลักการ	แนวทางปฏิบัติ	ให้

เป็นไปตามระเบยีบของกรมธนารกัษ์เพือ่ให้การบรกิารและบรหิาร	งานของส�านกังานธนารกัษ์พืน้ท่ีกาฬสนิธุ์

มีการให้บริการอย่างเสมอภาค	มีการให้บริการที่ตรงเวลา	มีความเพียงพอต่อผู้เช่าที่มารับบริการ	มีการให้

บริการอย่างต่อเนื่อง	และมีการให้บริการอย่างก้าวหน้า	สามารถตรวจสอบความถูกต้อง	และลดปัญหาการ

ถกูร้องเรียนได้	ซ่ึงยงัไม่ทราบว่าการให้บรกิารดังกล่าวตรงตามความต้องการและความคดิเห็นของประชาชน	

และผู้เช่าที่ราชพัสดุหรือไม่	มากน้อยเพียงใด	(ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์,	2560	:	6-8)

จากเหตุผลข้างต้น	ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจศึกษาความคิดเหน็ของผู้เช่าท่ีราชพสัดท่ีุมต่ีอการให้บรกิาร

ของส�านักงานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์เพือ่น�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการด�าเนนิการให้บรกิาร

ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุท่ีมีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ี

กาฬสินธุ์

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ของ

ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีเพศ	อายุ	และรายได้	แตกต่างกัน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่

กาฬสินธุ์

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีเพศ	 อายุ	 และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	แตกต่างกัน	

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบความคิดเหน็ของผู้เช่าท่ีราชพสัดทุีม่ต่ีอการให้บรกิารของส�านกังานธนารกัษ์พืน้ที่

กาฬสินธุ์

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของส�านกังานธนารกัษ์พ้ืนท่ี

กาฬสินธุ์ของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีเพศ	อายุ	และรายได้	ต่างกัน	
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4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

4.4		 สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาการให้บริการการของส�านกังาน 

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่

กาฬสินธุ์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้เช่าที่ราชพัสดุของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	ที่ได้รับ

สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	 ตามวิธีการของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 (กัลยา	 

วานิชย์บัญชา,	 2548	 :	 19)	 ความเชื่อมั่นที่	 95%	 หรือก�าหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้	 .05	 

ได้กลุ่มตัวอย่าง	 384	 คน	 โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	 ค�านวณจ�านวนตัวอย่างตามจ�านวนประชากร 

มากน้อยตามวิธีบัญญัติไตรยางศ์	 โดยใช้เพศ	 และรายได้	 เป็นตัวแปรควบคุม	 (Control	 Variables) 

โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ	 .70	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	โดยใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ผลการวจิยัพบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	216	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.25	มีอายุต�่ากว่า	40	ปี	จ�านวน	164	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	42.70	และมีรายได้ตั้งแต่	50,001	–	60,000	บาท	จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.07

6.2		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เช่าท่ีราชพัสดุท่ีมีต่อการให้บริการของ

ส�านักงานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบั

มากที่สุดทั้งสี่ด้าน	 ล�าดับตามด้านที่มีค่ามากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการ	 ด้าน

สถานที่ให้บริการ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	และด้านขั้นตอนการให้บริการ	

	6.3	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เช่าท่ีราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงาน	

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	พบว่า	ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีเพศ	อายุ	และรายได้มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ข้อเสนอแนะของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	

โดยสรุปทั้งสี่ด้านล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	 สามอันดับแรก	 คือ	 ควรจัดท�าคู่มือและเอกสารเผย

แพร่ความรูเ้รือ่งการเช่าทีร่าชพสัดุ	เอกสารแนะน�าการให้บรกิารมน้ีอย	และควรมป้ีายแสดงแผนทีท่ีต่ัง้อาคาร

ในการเข้ามาติดต่อ	

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

7.1		 ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุท่ีมีต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีกาฬสินธุ	์

พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสี่ด้าน	ล�าดับตามด้าน
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ที่มีค่ามากไปหาน้อย	คือ	ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการ	ด้านสถานที่ให้บริการ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ	 และด้านขั้นตอนการให้บริการ	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่

กาฬสินธุ์	 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมธนารักษ์ได้จัดท�าแผนส่งเสริมการให้บริการแก่ผู้เช่าที่

ราชพัสดุทั้งสี่ประเภท	 โดยยึดหลักการด�าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล	 ท่ีเป็นไปตามนโยบายการก�ากับ

องค์กรทีด่ขีองกรมธนารกัษ์	และเป็นไปตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการบรหิารกจิการบ้านเมอืง

และสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 (กรมธนารักษ์,	 2554	 :	 2)	 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 ตลอดทั้งเป็นการด�าเนินกิจกรรมการให้บริการให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 พ.ศ.	 2556–2561	 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ	(ก.พ.ร.)	(ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.),	2556	:	31-33)	ประเดน็ยทุธศาสตร์

ที่	 1	 เรื่องการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนโดยส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ได้เน้น

การพัฒนางานบรกิารของส่วนราชการสูค่วามเป็นเลิศในการบรกิาร	เพือ่ให้ผู้เช่าท่ีราชพสัดท่ีุเข้ามารบับรกิาร

เกิดความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร	มกีารน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้บรกิาร

แก่ผู้เช่าทีร่าชพัสด	ุสามารถใช้บรกิารได้ง่ายและหลากหลายรปูแบบ	เน้นบรกิารเชงิรกุทีม่ปีฏสิมัพนัธ์โดยตรง

ระหว่างภาครัฐและผู้เช่าที่ราชพัสดุโดยตรง	 มีการให้บริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง	 มีการก�าหนด

ระยะเวลาการแล้วเสรจ็ของกระบวนงาน	พฒันาระบบการจัดการข้อร้องเรยีนให้มปีระสทิธภิาพ	รวมท้ังเสรมิ

สร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ	ผลการวิจัยโดยรวมจึงอยู่ในระดับมากที่สุด	สอดคล้องผลการวิจัยของ

กมลพรรณ	สยุอย	(2558	:	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง	การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของส�านกังาน

ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม	ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิสมัย	หมกทอง	(2554	:	144)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส�านักงาน

เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพมหานคร	ผลการศกึษาพบว่า	ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลส�านักงานเขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	 ด้านหลักนิติธรรม	 ด้านหลักคุณธรรม	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ	และด้านหลักความคุ้มค่า	พบว่า	บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน

7.2		 การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของผูเ้ช่าทีร่าชพสัดทุีม่ต่ีอการให้บรกิารของส�านกังาน	ธนารกัษ์

พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์พบว่า	ผูเ้ช่าทีร่าชพสัดขุองส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุท์ีม่เีพศ	อายแุละรายได้ต่างกัน	มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการให้บรกิารของส�านกังานธนารกัษ์พ้ืนทีก่าฬสนิธุ	์โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ผลการวจิยั

ปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 ผู้เช่าที่ราชพัสดุมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ี

กาฬสินธุ์ไปในเทศทางเดียวกัน	ผู้เช่าที่ราชพัสดุไม่ว่าจะเพศ	อายุและรายได้เท่าไหร่ก็ตามมีความคิดเห็นต่อ

การให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	 ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเพศอายุ	 และรายได้เท่าใด	 แต่ขึ้นอยู่กับ

การให้บริการในด้านต่างๆของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	ที่มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาทิน	เพียรศิริ	(2560	:	117)	ได้ท�าการวิจัย

เร่ือง	การบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เครอืข่ายการจดัการศกึษาท่ี	20	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์	 เขต	3	ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารโดย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ใช้หลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เครอืข่ายการจดัการศกึษาที	่20	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสุรินทร์	เขต	3	ที่มีเพศ	อายุ	และประสบการณ์	ต่างกัน	พบว่า	โดยรวมบุคลากรที่มีเพศต่างกัน	

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันส่วน	บุคลากรที่มีอายุ	 และประสบการณ์ต่างกัน	 มีความคิดเห็นแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระโกศล	อุตฺตโร	(ทรายเพ็ชร์)	(2559	

:	239)	ได้ท�าวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารสว่นต�าบล	ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี	

จังหวัดสุรินทร์	พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลโดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้านการมี

ส่วนร่วม	ด้านความรบัผดิชอบ	และด้านความคุม้ค่า	มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05

  

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 	 8.1.1		ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ดงันัน้	ส�านกังานธนารกัษ์

พืน้ทีก่าฬสนิธุค์วรจะรกัษามาตรฐานและคงมาตรฐานในด้านนีไ้ว้ให้ยัง่ยนื	โดยเฉพาะการพฒันาบคุลากรให้

มีความรู้ในการให้ค�าแนะน�า	ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน	ถูกต้องน่าเชื่อถือพูดจาสุภาพ	ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	

อัธยาศัยดี	 แต่งกายสุภาพ	 การวางตัวเรียบร้อย	 และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการมีเพียงพอต่อภาระงานในการให้

บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุ	เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	

	 	 8.1.2		ด้านสถานทีใ่ห้บรกิาร พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ดงันัน้	ส�านกังาน	ธนารกัษ์

พืน้ทีก่าฬสนิธุค์วรรกัษามาตรฐานและคงมาตรฐานในการให้บรกิารในด้านนีไ้ว้ให้ยัง่ยนื	โดยเฉพาะการพฒันา

สถานที่ให้บริการให้มีความสะอาด	 เป็นระเบียบ	 และมีแสงสว่างเหมาะสมส�าหรับการให้บริการ	 มีการจัด

สถานที่เป็นสัดส่วน	สะดวกต่อการติดต่อประสานงานน่าพึงพอใจ	

  8.1.3	 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีให้บริการ พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ดังนั้น	

ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ควรรักษามาตรฐานและคงมาตรฐานในการให้บริการในด้านนี้ไว้ให้ยั่งยืน	

โดยเฉพาะการรกัษาอปุกรณ์ให้มคีณุภาพและมเีครือ่งมอืทีท่นัสมยัและเพยีงพอต่อผูเ้ข้ามารบับรกิาร	เพ่ือให้

เกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	 ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สุด 

ต่อไป

 	 8.1.4		ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ดังนั้น	 ส�านักงาน

ธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุค์วรจะรกัษามาตรฐานและคงมาตรฐานในการให้บรกิารในด้านนีไ้ว้ให้ยัง่ยนื	โดยเฉพาะ

การมีระบบขั้นตอนการบริการที่ไม่ยุ่งยาก	 ไม่ซับซ้อน	 และมีช่องการให้บริการท่ีหลากหาย	 ตลอดท้ังการ

พฒันาระบบการให้บรกิารจดุเดยีว	(One	Stop	Service)	เพือ่ให้ผูเ้ช่าทีร่าชพสัดทุีเ่ข้ามารบับรกิารได้รบัวาม

สะดวกและเกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์มากที่สุด	
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8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป	

	 	 8.2.1	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มตี่อการให้บริการของส�านักงาน

ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์	 โดยรวมและแต่ละด้านทั้งส่ีด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า

ด้านอ่ืนคอื	ด้านข้ันตอนการให้บรกิาร	ดังนัน้ควรมกีารวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	เรือ่งสภาพ

ปัญหา	สาเหต	ุและแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บรกิารตามขัน้ตอนท่ีส�านกังาน	ธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุก์�าหนด

ไว้	เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 8.2.2	ผลการวิจัยพบว่า	ในจ�านวนการให้บริการทั้ง	28	ข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือ	มีอุปกรณ์	พร้อมส�ารองไว้เพื่อให้บริการต่อผู้มาบริการในแต่ละช่วงเวลาที่เพียงพอ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัย

เชิงส�ารวจ	 (Survey	Research)	 เรื่อง	ความต้องการของผู้เช่าที่ราชพัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือใน

การให้บริการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
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10. ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจากหลายฝ่าย 

ผู้วิจัยจึงขอขอบคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชา	และชี้แนะน�าทางในการศึกษาค้นคว้า	

ขอขอบคณุ	รองศาสตราจารย์อดุม	พริยิสงิห์	อาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื	และ

ได้ถ่ายทอดความรู้	 แนวคิดตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข	 อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย	 ขอขอบพระคุณ	

ดร.ไพรัช	พื้นชมพู	ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	นายโกวิท	ฉันทจิตร	ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการ

วิจัย	 ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ตลอดจน	 ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

ขอขอบพระคณุธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ	์ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีด้้วยด	ีและ

ขอขอบคุณผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี	

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่เมตตา	กรุณาให้ความรู้ทาง

วิชาการ	 ต�ารา	 เอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์	 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา	 

ณ	โอกาสน้ี	ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	ให้ก�าลงัใจและคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ	คณุค่าและประโยชน์อนัพงึ

มีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้

มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

An Application of The Four Principles of IDDHIPADA to The Infrastructural 

Administration by The Napho Sub-District Administrative Organization  

in Mueang District, Roi Et Province

สุจิตติกา	แก้วนาเหนือ1 

Suchittika	Kaewnanua1

ดร.ไพรัช	พื้นขมภู2

Dr.	Phairat	Phuenchomphoo2 

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2561

Email	:	suchittika@gmail.com

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	คือ	1)	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท	4	ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการด�าเนนิงานฯ	ตามความคดิเหน็

ของประชาชนที่มี	 เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	และ	3)	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการ

ประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการด�าเนนิงานฯ	กลุม่ตัวอย่างได้แก่	ประชาชนทีเ่ป็นหัวหน้าครวัเรอืนหรือ

ผูม้อีายตุัง้แต่	20	ปีขึน้ไป	ในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์จ�านวนรวม	291	คน	ก�าหนดขนาดตวัอย่าง

โดยใช้สูตรของของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	24	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
1 Graduate Students Majoring in Political Science, Mahamakut Buddhist University Roi Et 

Campus
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Political Science, Mahamakut Buddhist 

University Roi Et Campus

* ได้รับบทความ: 11 เมษายน 2561; แก้ไขบทความ: 18 พฤษภาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์:  

23 พฤษภาคม 2561.
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ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	(One	Way	ANOVA)	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	

ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบั

มากทั้งสามด้าน	 เรียงล�าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการสาธารณูปโภค	 ด้านการ

คมนาคม	และด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	การประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	

ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	3)	ข้อเสนอแนะ

ทีม่ค่ีาความถ่ีสูงไปหาต�า่สามอนัดับแรก	ตามความคดิเหน็ของประชาชน	เกีย่วกบัการประยกุต์หลกัอทิธิบาท	

4	ไปใช้ในการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์ปรากฏดงันี	้ควรมคีวาม

มุ่งมั่นในการพัฒนาความสะอาดของน�้าประปา	 ควรตีเส้นแบ่งถนนให้ชัดเจนอยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุ	 และ

ควรเพิ่มความถี่ในการซ่อมไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะ

ค�าส�าคัญ :	1.	หลักอิทธิบาท	4	2.	การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

 

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 this	 thematic	 paper	were	 1)	 to	 study	 residents’	 opinions	 on	 

applications	of	“Buddhism’s	Four	Paths	of	Accomplishment”	to	infrastructural	administrations	 

by	The	Napho	Sub-district	Administrative	Organization	in	Roi	Et	province’,	2)	to	compare	

residents’	applications	as	such	to	disparity	of	genders,	ages,	and	educational	levels,	3)	to	

collects	their	suggestions	as	guidelines	for	applying	them	to	its	infrastructural	administrations.	 

Samplers	were	either	household	chiefs	or	20-year-plus	residents	dwelling	in	its	authorized	

area.	Sampling	groups	garnered	291	subjects,	setting	them	through	Taro	Yamane’s	table.	

The	 instrument	 used	 for	 data	 collections	was	 the	 five-rating	 scale	 questionnaire	 with	

twenty-four	questions;	each	of	which	possessed	 its	 reliability	of	 .90.	Statistics	used	 for	

analyzing	 data	 embraced:	 percentages,	means,	 standard	 deviations,	 t-tests	 and	 F-tests	

(One-way	ANOVA)	by	making	use	of	the	computer	software	package.	

Results	of	findings	:	1)	Their	opinions	on	applications	of	“Buddhism’s	Four	Paths	

of	Accomplishment”	to	its	infrastructural	administrations	have	been	rated	at	the	high	scale	

in	the	overall	aspect	as	the	same	as	in	a	single	aspect.	Of	all	aspects	in	descending	order	

of	means,	they	are:	public	infrastructures,	transportations,	and	the	water	for	consumption	

and	utility.	2)	Hypothesis	testing	results	have	found	that	applications	of	“Buddhism’s	Four	

Paths	of	Accomplishment”	to	infrastructural	administrations	of	the	above	administrative	

organization,	 according	 to	 residents’	 opinions	 with	 disparity	 in	 genders,	 ages	 and	 
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occupations’	 do	 not	 vary	 in	 both	 the	 overall	 aspect	 and	 a	 single	 one.	 3)	 Residents’	 

suggestions	in	descending	order	of	three	frequencies	are	recommended.	First,	authorities	

have	absolute	determination	to	work	out	clean	tap	water.	Next,	they	always	painting	clear	

traffic	signs	of	dividing	roads	to	alleviate	accidents.	Last,	they	increase	high	frequencies	of	

maintenance	for	lampposts	along	public	roads.

Keywords :	1.	Four	paths	of	accomplishment	in	Buddhism	2.	Infrastructure	performance

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

องค์การบริหารส่วนต�าบลของไทยปัจจบุนั	ถกูจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 พ.ศ.	 2537	 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

หลายครั้ง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการตามนโยบายของ

ภาครัฐเรื่องการกระจายอ�านาจเพื่อให้บริการสาธารณะด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	 โดยมีบทบาทในการพัฒนา

และส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนในท้องถิน่ตามนโยบายหลกัของรฐับาลกลาง	เพือ่ให้ประชาชนได้

รับประโยชน์มากที่สุด	 โดยปัจจุบันมีการมอบหมายการด�าเนินงานให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลมากขึ้น

อาทิการถ่ายโอนอ�านาจภารกิจบริการสาธารณะ	และการพัฒนาจากส่วนราชการต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจ

และสังคมการด�าเนินงานดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจัดการบริการสาธารณะได้อย่างตรงเป้าหมายเป็นท่ียอมรับ

และมีความศรัทธาจากประชาชน	 เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด	(วุฒิสาร	ตันไชย,	2547	:	13)

การด�าเนินการด้านพัฒนาต�าบล	หมายถึง	การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม	และวัฒนธรรม	บางครั้งใน

การด�าเนินงานมีทั้งปัญหาและอุปสรรค	 และสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนบางคน

อาจไม่เข้าใจขัน้ตอน	ระเบยีบ	กฎหมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความไม่เข้าใจบทบาทการด�าเนนิการตามหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินงาน	 เช่นการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความจ�าเป็นเบื้องต้นในการด�ารงชีวิตของประชาชน	 เพราะการให้บริการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานนัน้ประชาชนไม่สามารถด�าเนนิการด้วยตนเอง	เพราะต้องใช้งบประมาณมาก	และทีส่�าคญั

คอืมีการร้องเรยีนเกีย่วกบัความไม่เป็นธรรม	ไม่ให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ	รวมถงึการด�าเนนิการทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

ตามแบบของทางราชการ	ท�าให้เป็นต้นเหตุส�าคัญประการหนึง่ท่ีการด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	(โกวิทย์	พวงงาม,	2553	:	28)

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจาก

เดิม	คือ	สภาต�าบลนาโพธิ์	มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้านจ�านวน	10	หมู่บ้าน	มีประชากรทั้งสิ้น	4,722	

คน	มีครัวเรือนทั้งสิ้น	1,063	ครัวเรือน	มีพนักงานส่วนต�าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่รวม

ทัง้หมด	46	คน	แต่ต้องรับผิดชอบในการด�าเนินงานพฒันาโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านโครงสร้างพืน้ฐานครอบคลุม
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

พื้นที่ทั้ง	10	หมู่บ้าน	จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	และได้จดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ	2559	ทีผ่่านมามากกว่าด้านอืน่	โดยได้ด�าเนนิงานหลาย

ประการ	เช่น	การซ่อมแซมถนน	การก่อสร้างถนนดินเชื่อมต่อหมู่บ้าน	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ทั้ง	 10	 หมู่บ้าน	 การติดตั้งไฟฟ้า	 และการขยายการให้บริการประปาครบทุกหมู่บ้าน	 เป็นต้น	 ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาโพธิไ์ด้ด�าเนนิการตามทีป่ระชาชนได้แสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะไว้	แต่ยงัไม่มี

การวิจัยที่เป็นวิชาการเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด(องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์,	2559	:	17)

จากเหตุผลดังกล่าว	ผูวิ้จัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลนาโพธิส์ามด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการคมนาคม	2)ด้านการสาธารณปูโภค	และ	3)	ด้านน�า้เพือ่

อุปโภคบริโภค	โดยน�าหลักธรรมของพุทธศาสนา	ที่เน้นในทางประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความส�าเร็จคืออิทธิ

บาท	4	ได้แก่	1)	ฉันทะ	คือความรัก	ความพอใจในงาน	2)	วิริยะ	ความพากเพียร	ความขยัน	3)	จิตตะ	คือ

ความมจีติใจทีมุ่ง่มัน่	และ	4)	วมิงัสา	คอืการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	ซึง่ถอืได้ว่าทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิ

งานเป็นอย่างมากโดยผลการวิจัยจะสามารถน�าเสนอผู้มีอ�านาจหน้าท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อน�าไปพิจารณา

ประยกุต์ใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้ให้มปีระสทิธภิาพ	และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน

ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	 ไปใช้ในการด�าเนิน

งานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้น

ฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี	

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

2.3		 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาท	

4	ไปใช้ในการการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืงจงัหวดั

ร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

สามารถน�าผลการวิจัยไปเสนอเป็นข้อสนเทศในการการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดให้มี

ประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง	 การประยุกต์หลักอิทธิบาท	 4	 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ประชาชน

ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้มีอายุตั้งแต่	 20	ปีขึ้นไป	 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 จ�านวนรวม	

291	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	ทาโร่	ยามาเน่	(Taro	

Yamane,	1973	:	727,	อ้างถึงใน	บญุชม	ศรสีะอาด,	2545	:	90)	ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบอย่างง่าย	เป็นการ

สุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิ์ได้รับเลือกเท่า	ๆ	กัน	(ล้วน	สายยศ	และ	อังคนา	สายยศ,	2540	:	36)	โดยวิธี

การจบัสลากจนได้กลุม่ตัวอย่างครบตามต้องการ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	(One	Way	ANOVA)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	

  

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย	จ�านวน	188	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.60	อายุ	36-50	ปี	จ�านวน	124	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.61	 

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	จ�านวน	140	คน	คิดเป็นร้อยละ	48.11

6.2		 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน	 เรียงล�าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	

ด้านการสาธารณูปโภค	ด้านการคมนาคม	และด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค

6.3		 ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้น

ฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	พบว่า	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตก

ต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

6.4		 ประชาชนมข้ีอเสนอแนะในเกีย่วกบัการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการด�าเนนิงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีค่าความถี่สูงไปหา

ต�่าสามอันดับแรก	 ดังนี้	 ควรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสะอาดของน�้าประปา	 ควรตีเส้นแบ่งถนนให้

ชัดเจนอยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุ	และควรเพิ่มความขยันในการซ่อมไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการวิจัยการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	ประชาชนเห็นด้วยกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	เช่น	พนกังานสนใจในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
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สว่างสาธารณะอย่างรวดเรว็(ฉนัทะ)	พนักงานสนใจในการให้การบรกิารน�า้ประปามคีณุภาพ(ฉนัทะ)	พนกังาน

มีความขยันหมั่นเพียรในการบ�ารุงรักษาถนนให้ใช้การได้ดี	 (วิริยะ)	 พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรในการ

เจาะน�้าบาดาลทุกหมู่บ้าน	(วิริยะ)	พนักงานมีจิตใจมุ่งมั่นในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ(จิตตะ)	

พนักงานมกีารวางแผนงานอย่างรอบคอบในการ	รกัษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม	(วมิงัสา)	และพนกังาน

มีการประเมินผลการแก้ปัญหา	ไฟฟ้าขัดข้อง	อย่างรอบคอบทุกปี	 (วิมังสา)	สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ

ถวิล	ยสินธโธ	(แสงสุด)	(2558	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าการวิจัย	การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	4	ในการปฏิบัติ

งานของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	

การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท	4	ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก	อ�าเภอ

หนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านการคมนาคม	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ประชาชน

เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 สามารถน�าอิทธิบาท	 4	 ไปใช้ในการ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม	หลายประการ	เช่น	พนกังานมใีจรกัในการสร้างถนน

ภายในชุมชนให้ใช้การได้ดี	 (ฉันทะ)	 พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรในการบ�ารุงรักษาถนนให้ใช้การได้ดี	

(วิริยะ)	 พนักงานมีจิตใจมุ่งมั่นในการบ�ารุงรักษาทางเท้าให้ใช้ได้ดี(จิตตะ)	 และพนักงานมีการวางแผนงาน

อย่างรอบคอบในการรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม	(วิมังสา)	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของระเบียบ	เพชรมะตัน	(2551	:	80)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การด�าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวัฮ	ีอ�าเภอพบิลูมงัสาหาร	จงัหวัดอุบลราชธาน	ีผลการวจิยัพบว่า	การด�าเนนิ

งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการคมนาคมประกอบด้วย	การซ่อมแซมถนนลูกรัง	การก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน�้า	อยู่ในระดับมาก

		 	 7.1.2	 ด้านการสาธารณูปโภค	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าอิทธิบาท	4	ไป

ใช้ในการการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสาธารณปูโภค	หลายประการ	เช่น	พนกังานสนใจใน

การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะอย่างรวดเรว็(ฉนัทะ)	พนกังานมใีจรกัในการตดิตัง้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

อย่างทั่วถึง(ฉันทะ)	พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรในการขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่และชุมชน(วิริยะ)	

พนักงานมจีติใจมุง่มัน่ในการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ(จติตะ)	และพนักงานมกีารประเมนิผลการ

แก้ปัญหา	ไฟฟ้าขัดข้อง	อย่างรอบคอบทุกปี	(วิมังสา)	ผลการวิจัยประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ

มหามนตร	ีมนตวิฑฒฺโน(อทุยัวฒัน์)	(2559	:	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบ

ว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการสาธารณูปโภค	อยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.3		ด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าอิทธิบาท	4	ไป

ใช้ในการการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านน�า้เพือ่อปุโภคบรโิภค	หลายประการ	เช่น	พนกังานสนใจ
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ในการให้การบริการน�้าประปามีคุณภาพ(ฉันทะ)	 พนักงานมีความขยันหมั่นเพียรในการเจาะน�้าบาดาลทุก

หมู่บ้าน(วิริยะ)	พนักงานมีจิตใจมุ่งมั่นในการบ�ารุงรักษาระบบน�้าประปาให้มีคุณภาพ	(จิตตะ)	และพนักงาน

มกีารวางแผนงานอย่างรอบคอบในการก�าหนดอตัราค่าบรกิารการใช้น�า้ประปา	(วมิงัสา)	ผลการวจัิยประเดน็

นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กิตติธัช	อิ่มวัฒนนกุล	(2553	:	53)	ที่ได้วิจัย	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บรกิารด้าน	โครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จงัหวดันครราชสมีา	

ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารด้าน	โครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	ด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคอยู่ในระดับมาก	

7.2		 ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้น

ฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของประชาชนที่ม	ี

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

	 	 7.2.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่

แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเพศ	 มีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	 แต่ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาโพธิ์อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง	 ความคิดเห็นต่อการประยุกต์

หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั	เพราะประชาชนอยู่ในท้อง

ถิ่นเดี่ยวกัน	 รับทราบการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน	ประกอบกับนโยบายและ

จิตส�านึกในการด�าเนินงาน	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรม	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง

ท�าให้ประชาชนไม่ว่าจะเพศใดก็ตามต่าง	 มีความคิดเห็นต่อการการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืงจงัหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พระ

ถวิล	 ยสินธโธ	 (2558	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ท�าการวิจัยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	 4	 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการเปรียบเทียบ	การ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	 4	 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก	 อ�าเภอ

หนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	ต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน

		 	 7.2.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไม่

แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุมีผลต่อความคิดเห็นก็จริง	

แต่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าช่วงอายุใด	ความคิด

เหน็ต่อการประยกุต์หลกัอิทธบิาท	4	ไปใช้ในการการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั	เพราะ

ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน	 รับทราบการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในลักษณะเดียวกัน	 ด้วย

เหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ประชาชนไม่ว่าช่วงอายุใดก็ตามต่าง	 มีความคิดเห็นต่อการการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืงจังหวัดร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้อง	

สอดคล้องกบังานวจิยัของกญัก์วฬาภรณ์	กลิน่นีม่นวล	(2554	:	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการส�านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท	 4	 ผลการเปรียบเทียบ	ประสิทธิภาพการ

บรหิารจดัการส�านกังานจงัหวดัพษิณโุลกตามหลกัอทิธบิาท	4	ตามความคดิเห็นของบคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั	
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พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3		ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	

ไปใช้ในการการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	 อ�าเภอเมืองจังหวัด

ร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษามีผล

ต่อความคิดเห็นก็จริง	 แต่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่

ว่าระดับการศึกษาใด	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอิทธิบาท	 4	 ไปใช้ในการการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานไม่แตกต่างกัน	 เพราะประชาชนอยู่ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน	 รับทราบการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเอกพันธ์	ธีรภทฺโท	(วิมานทอง)	(2554	

:	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัอทิธบิาท	4	ของบคุลากรส�านกังานเขตบางพลดั	

กรุงเทพมหานคร	 ผลการเปรียบเทียบ	 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท	 4	 ของบุคลากรส�านักงานเขต

บางพลัด	กรุงเทพมหานครของบุคลากรมีระดับการศึกษาต่างกันพบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 8.1.1		ด้านการคมนาคม	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร	และ

เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และยกระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ในการการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม	ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เช่น	ให้มกีารซ่อมแซมถนน

ทันทีเมื่อช�ารุด	 และเพิ่มการติดตั้งสัญญาณบอกเส้นทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึงการน�าข้อเสนอแนะของ

ประชาชนมาปรับใช้

		 	 8.1.2		ด้านการสาธารณูปโภค	ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร	

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และยกระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ใน

การการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภค	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เช่น	เพิ่มการ

จดัตัง้ศนูย์รบัแจ้งปัญหาเกีย่วกบัไฟฟ้า	และมพีนกังานคอยรบัแจ้งเหตตุลอด	24	ชัว่โมง	และน�าข้อเสนอแนะ

ของประชาชนมาปรับใช้	

		 	8.1.3	ด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร	

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และยกระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ใน

การการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 เช่น	 การ

บ�ารุงรักษาระบบน�้าประปาให้มีคุณภาพ	และมีพนักงานคอยรับแจ้งเหตุน�้าประปาขัดข้องตลอด	24	ชั่วโมง	

และน�าข้อเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช้	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวจิยัพบว่า	ด้านน�า้เพือ่อปุโภคบรโิภค	มค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าด้านอืน่	ๆ 	ดงันัน้	ควร

มกีารวิจยั	ทัง้เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	เพือ่ศกึษา

สภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางแก้ไขปัญหา	ด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค	เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก	และน�า

ผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง
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พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อไป

		 	 8.2.2		ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์หลกัอทิธบิาท	4	ไปใช้ในการด�าเนนิ

งานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ประชาชน

ให้ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ	“ควรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสะอาดของน�้าประปา”	ดังนั้น	

ควรมกีารวิจัยเชงิคุณภาพเพือ่ศึกษาแนวทาง	และกระบวนการอบรมความรูเ้กีย่วกบังาน	พฒันาความสะอาด

ของน�้าประปา	เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก	และน�าผลการวิจัยใช้เปน็ข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาความสะอาด

ของน�้าประปาขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้ดียิ่งขึ้น
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10. ค�าขอบคุณ 

สารนิพนธ์เรื่อง	 การประยุกต์หลักอิทธิบาท	 4	 ไปใช้ในการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์

จาก	ดร.ไพรัช	พื้นชมภู	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก	ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ตลอดจนชี้แนะ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	ต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ	ดร.ลกัคณา	โยคะวสิยั	ดร.อปุกรณ์	ดเีสมอ	และ	ผศ.ดร.จิราภรณ์	บารศิร	ีผูเ้ช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัได้กรณุาให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ตลอดจนชีแ้นะแนวทางในการปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	

ขอขอบพระคุณนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ทีไ่ด้อนเุคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณประชาชนที่ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน 

ที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	คือ	1)	เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบ

การประยกุต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมืองท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และการประกอบอาชีพต่างกัน	และ	3)	 เพื่อ

รวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างได้แก่	ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้า

ครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่	 18	 ปีข้ึนไปและอาศัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	382	คน	จาก	382	ครัวเรือน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของของทาโร่	ยามาเน่	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
1 Graduate Students Majoring in Political Science, Mahamakut Buddhist University Roi Et 

Campus
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Political Science, Mahamakut Buddhist 

University Roi Et Campus

* ได้รับบทความ: 11 เมษายน 2561; แก้ไขบทความ: 19 พฤษภาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์: 

23 พฤษภาคม 2561.
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

(Taro	Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	

32	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.91	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA : F-test)	และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย	พบว่า	

1)		การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	ของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าอยู่

ในระดบัมากทัง้สีด้่าน	เรยีงล�าดับจากด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการเลอืกตัง้ ด้านการติดตาม

ข่าวสารทางการเมอืง ด้านการเข้าฟังการปราศรยัหาเสยีงทางการเมอืง	และด้านการช่วยกลุม่การเมอืงรณรงค์

หาเสียงตามล�าดับ 

2)		ผลการทดสอบสมมติฐาน	 การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

การประกอบอาชีพต่างกัน	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	และ	

3)		ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพฒันาการประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการ	มส่ีวน

ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับจากข้อที่มี

ค่าความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดับแรก	ได้แก่ การติดตามข่าวสารทางการเมอืงทางสือ่มวลชนควรท�าอย่างเป็นก

ลาง	ควรสละเวลาติดตามรับฟังค�าปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นทุกคน	และควรเลือกที่นโยบาย

มากกว่าความใกล้ชิดกับบุคคล	

ค�าส�าคัญ :	1.	การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	2.	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	

ABSTRACT

This	thematic	paper	served	the	purposes:	1)	to	study	an	application	of	‘Buddhism’s	

Four	Virtues	in	Mind’	to	residents’	political	participation	in	local	politics	in	Roi	Et	Provincial	

Municipality’s	authorized	area,	2)	to	compare	their	application	to	disparity	in	their	genders,	

ages,	 educational	 levels	 and	 occupations,	 3)	 to	 regulate	 their	 suggestions	 for	 their	 

application.	Samplers	were	382	household	chiefs	from	382	families	including	18-year-up	

representatives	by	setting	them	through	Taro	Yamane’s	table.	The	instrument	used	for	

data	collection	was	the	five-rating	scale	questionnaire	with	thirty-two	questions,	each	of	

which	possessed	its	reliability	of	.91.	Statistics	for	analyzing	data	embraced:	percentages,	

arithmetic	means,	standard	deviations,	t-tests	and	F-tests	(One-way	ANOVA)	by	making	use	

of	the	computer	software	package.	Results	of	findings	:

1)		The	application	as	such	has	been	rated	at	the	high	scale	in	both	of	the	overall	

aspect	and	a	single	one.	All	aspects	in	descending	order	of	means	are:	i)	casting	the	ballot,	
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ii)	monitoring	 political	movements,	 iii)	 taking	 part	 in	 political	 rallies,	 and	 iv)	 helping	 a	 

campaign	of	a	political	group	for	canvassing	votes	respectively.	

2)		The	 hypothesis	 testing	 results	 of	 the	 application	 of	 them	 to	 their	 political	 

participations	in	local	politics	in	its	authorized	area	have	shown	no	disparity	in	genders,	

ages,	educational	levels	and	occupations	in	both	of	the	overall	aspect	and	a	single	one.

3)		Suggestions	 in	 descending	 order	 of	 first	 three	 frequencies	 are:	 i)	monitoring	

political	movements	of	political	parties	through	media	with	neutrality,	ii)	devoting	oneself	

to	take	part	in	every	political	rally,	iii)	preferring	policies	of	the	party	to	intimacy.	

Keywords :	 1.	 An	Application	of	 the	 Four	 Principles	 of	 Adhitthanadhamma 2.	 Political  

Participation 

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	และมคีวาม

เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ	ทางสงัคม	และทางการเมอืงในยคุปัจจบุนัทีป่ระชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	

และปัญหาต่างๆ	ของประเทศมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น	จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและรับผิด

ชอบในการแก้ไขปัญหาจากบุคคลกลุ่มต่าง	 ๆ	มากขึ้นเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นใน

หลักการที่ว่า	ในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	นั้นหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียว	(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	และ

ถวิลวดี	บุรีกุล,	2550	:	45)

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนของไทยเริ่มปรากฏตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2476	เมื่อมีการเลือก

ตั้งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย	และก�าหนดไว้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน	รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	โดยบญัญตัิ

ให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	การตัดสินใจทางการเมือง	เช่น	เนื้อหาเกี่ยวกับ

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	ซึง่บญัญติัไว้ในหมวด	7	ว่าด้วยการมส่ีวนร่วมของประชาชน	นัน่กค็อื	ประชาชน

ผูม้สีทิธเิลือกตัง้มสีทิธเิข้าชือ่ร้องขอต่อประธานสภาเพือ่ให้รฐัสภาพจิารณาร่างพระราชบญัญตัติามทีก่�าหนด

ในหมวด	3	และหมวด	5	แห่งรฐัธรรมนญู	ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธเิข้าชือ่ร้องขอต่อประธานวุฒสิภา

เพือ่ให้วฒุสิภามมีติตามมาตรา	274	ให้ถอดถอนบคุคลตามมาตรา	270	ออกจากต�าแหนง่ได้	และประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติในหมวดที่	14	ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น	ตามมาตรา	281	

มาตรา	286	มาตรา	287	และมาตรา	290	ยังได้ระบุประชาชนในระดับท้องถิ่นก็มีบทบาททางการเมืองด้วย	

และด้วยความส�าคญัของการปกครองท้องถิน่ในรปูแบบเทศบาล	ไม่ว่าเป็นเทศบาลต�าบล	เทศบาลเมือง	และ

เทศบาลนคร	 ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง	 การปกครองเริ่มจากการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี	และสมาชกิสภาเทศบาลซึง่เป็นการเลอืกตัง้โดยตรง	ท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ในทุกขั้นตอน	ทุกระดับ	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจการบริหารงานของเทศบาล	 ดังน้ัน	 การบริหารงาน

เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ	 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น	 สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่



61

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ท้องถิ่นมากน้อยเพียงเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 เป็นส�าคัญ	 หาก

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมอืงจะท�าให้เทศบาลขาดการพฒันาและยงัส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ชาติด้วย	(โกวิทย์	พวงงาม,	2553	:	11)

จากการมีส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ผ่าน

มา	 เช่นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 การช่วยกลุ่มการเมืองหาเสียง	 หรือการร่วมประชุมในโอกาสท่ีเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	 มีหนังสือเชิญประชุม	 โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ	 71	 (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 2559	 :	 8)	 ซึ่ง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการด�าเนินงาน	 โดยเฉพาะการร่วมประชุมการเลือกตั้งท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงทีส่�าคัญ	และมผีลต่อการด�ารงชวีติของประชาชนโดยตรงและเป็นหวัใจของการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย	ดังนัน้	หากประชาชนได้รบัการส่งเสรมิให้เข้ามามส่ีวนร่วมในทางการเมอืงอย่างจรงิจงั	

โดยการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสมแล้ว	น่าจะก่อให้

เกิดประโยชน์ทางการเมืองมากยิ่งข้ึน	 และจากการศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมนั้นชาวพุทธโดยท่ัวไปมักได้ยิน

ค�าว่า	“อธิษฐาน”	โดยเมื่อจะท�าการสิ่งใดมักอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ	การอธิษฐานตามหลักค�าสอน

ของพระพุทธศาสนา	เป็นการยืนหยัดให้สามารถยึดเอาผลส�าเร็จสูงสุดอันเป็นเป้าหมายได้	โดยไม่เกิดความ

ส�าคัญตนผิด	 ไม่เปิดช่องแก่ความผิดพลาดเสียหาย	 การปฏิบัติตามหลัก	 อธิษฐานธรรม	 4	 ประการ	 คือ	 

1)	ปัญญา	หมายถงึการด�าเนนิชีวติจะเป็นไปตามกรอบของศลีหรอืหลกัธรรมต่าง	ๆ 	2)	สจัจะ	หมายถงึการรกัษา 

สัจจะ	คือสงวนรักษาด�ารงตนมั่นในความจริงที่รู้ชัดเห็นด้วยปัญญา	3)	จาคะ	หมายถึงการคอยเสริมและทวี

ความเสียสละให้เข้มแขง็มกี�าลงัแรงยิง่ขึน้อยูเ่สมอ	และ	4)	อปุสมะ	หมายถงึความสงบใจ	ผูฝึ้กตนให้สามารถ

ระงับดับความขัดข้องวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสได้	 และถ้าสามารถน�าหลักธรรมนี้มาใช้กับการ	 มีส่วนร่วม

ทางการเมอืง	น่าจะท�าให้มีการพัฒนาหรอืส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	กล่าว

คือมีส่วนร่วมทางการเมืองตามกรอบของศีลหรือหลักธรรม	เช่น	การรักษาสัจจะ	คือสงวนรักษาด�ารงตนมั่น

ในความจรงิทางการเมอืง	ไม่ใช้เล่ห์กลต่างๆ	มกีารเสยีสละให้การเมอืงมคีวามเข้มแข็ง	และสามารถระงบัดบั

ความขัดข้องวุ่นวายทางการเมืองอันเกิดจากกิเลสได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะวิจัยการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	 ไปใช้ใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	สี่ด้าน	ได้แก่	

1)	ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง	2)	ด้านการเข้าฟังอภิปรายปราศรัยหาเสียงทางการเมือง	3)	ด้าน

การช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียง	และ	4)	ด้านการเลือกตั้ง	ทั้งนี้เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้

ประชาชนยึดหลักธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาการประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง

ถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็ท่ีมเีพศ	อาย	ุระดับการศกึษา	และการประกอบ
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อาชีพต่างกัน

2.3		 เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการพฒันาการประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	มีการประยุกต์หลัก

อธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	ต่างกัน

3.2		 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอายุต่างกัน	มีการประยุกต์หลัก

อธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	แตกต่างกัน

3.3		 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีการ

ประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	แตกต่างกัน	

3.4		 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน	มีการ

ประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.2		 ผลการวจัิยทีไ่ด้สามารถน�าไปเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาการประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	

4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ ให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ

ประชาชน	ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชากร	ได้แก่	หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัว

เรือนที่มีอายุ	 18	ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ครัวเรือนละหนึ่งคนจ�านวน	 8,306	

คน	(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,	2559	:	23)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ	

18	ปีขึ้นไป	ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	382	คน	โดยการใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของทาโร่	ยามาเน่	 (Taro	Yamane)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .91	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

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

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง

ถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน	เรยีงล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการเลอืก

ตัง้	ด้านการตดิตามข่าวสารทางการเมอืง	ด้านการเข้าฟังการปราศรยัหาเสยีงทางการเมอืง	และด้านการช่วย

กลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียง	

6.2  ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบั

การศึกษา	และการประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

6.3		 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการ	 

มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับจาก

ข้อที่มีค่าความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่ การติดตามข่าวสารทางการเมืองทางสื่อมวลชนควรท�า

อย่างเป็นกลาง	ควรสละเวลาตดิตามรบัฟังค�าปราศรยัของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในท้องถิน่ทกุคน	และควรเลอืก

ที่นโยบายมากกว่าความใกล้ชิดกับบุคคล

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 จากการวจิยัเรือ่ง	การประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้อง

ถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า ประชาชนเหน็ว่ามกีารประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้อง

ถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 หลายประการ	 เช่น	 การวิเคราะห์ข่าวสาร

ทางการเมืองโดยใช้เหตุผลทางวิชาการ	 (ปัญญาธิฏฐาน)	ความตั้งใจติดตามข่าวสารทางการเมืองตามความ

เป็นจริงที่ปรากฏ	(สัจจาธิฏฐาน)	การมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สินในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน	 (จาคาธิฏฐาน)	 และการติดตามข่าวสารการท�างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยจิตสงบ	 

(อุปสมาธิฏฐาน)	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของฤทัยรัตน์	กากิ่ง	(2550	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย

เรื่อง	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต�าบลพระสมุทรเจดีย์	

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

อยู่ในระดับมาก

  7.1.2		ด้านการเข้าฟังการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนเหน็ว่ามกีารประยกุต์หลกัอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการเข้าฟังการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง	

หลายประการ	เช่น	การร่วมฟังค�าปราศรยัของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้โดยใช้เหตผุลทางวิชาการ	(ปัญญาธฏิฐาน)	

การตั้งใจรับฟังค�าปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน	 (สัจจาธิฏฐาน)	 การ
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ตดิตามรบัฟังค�าปราศรยัของผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังในท้องถิน่โดยไม่รบัอามสิสนิจ้าง	(จาคาธฏิฐาน)	และ	การรบั

ฟังค�าปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 (อุปสมาธิฏฐาน)	 ผลการวิจัย

ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กรภัทร์	นามบุญเรือง	(2558	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ผลการวิจัยพบว่า	การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนมอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ได้แก่ ด้านการ

เข้าฟังการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง อยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.3		ด้านการช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียง	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่น

นี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่ามีการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ด้านการช่วยกลุม่การเมอืงรณรงค์หาเสยีง	หลายประการ	

เช่น การช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียงด้วยความเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง	 (ปัญญาธิฏฐาน)	 การช่วย

กลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียงด้วยความเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง	(ปัญญาธิฏฐาน)	การสละทรัพย์ช่วยกลุ่ม

การเมืองรณรงค์หาเสียงโดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตน	 (จาคาธิฏฐาน)	 และการช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หา

เสยีงด้วยความบรสิทุธิใ์จ	(อปุสมาธฏิฐาน)	ผลการวจิยัประเด็นนีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ	กรภทัร์	นามบญุ

เรือง	 (2558	 :	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนม	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมือง

นครพนมอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนมได้แก่ ด้านการช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียง	อยู่ในระดับมาก	

  7.1.4		ด้านการเลอืกต้ัง	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชน

เห็นว่ามีการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการเลือกตั้งหลายประการ	เช่น	การไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ

การเมอืงท้องถิน่อย่างแท้จรงิ	(ปัญญาธฏิฐาน)	การไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ท้องถ่ินเพราะถือเป็นหน้าท่ีของพลเมอืง	

(สัจจาธิฏฐาน)	การไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนส่วนตัว(จาคาธิฏฐาน)	การไปใช้

สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นโดยจิตใจที่สงบ	เยือกเย็น	(อุปสมาธิฏฐาน)	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	กรภัทร์	นามบุญเรือง	เรือง	(2558	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน

เขตเทศบาลเมอืงนครพนม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	ผลการวจัิยพบว่า	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ

สตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนมอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนมได้แก่	ด้านการเลือกตั้ง	อยู่ในระดับมาก	

7.2  ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 	 	 7.2.1	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้

ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่าง

กัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเพศ	มีผลต่อความคิดเห็นก็

จรงิ	แต่ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืหญงิ	มคีวามคดิเหน็

ต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	 เพราะประชาชนอยู่ในท้องถ่ินเดี่ยวกัน	 รับทราบการ

ประยกุต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่	และมจีติส�านกึในลกัษณะเดยีวกนั	
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน	 จึงมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	

4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่

แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธนกฤต	บุบผาโชติ(2556	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน	องค์การบริหารส่วนต�าบลสวนจิก	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผล

การเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชน	องค์การบรหิารส่วนต�าบลสวนจกิ	อ�าเภอ

ศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	ต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน	

		 	 7.2.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้

ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่าง

กัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุ	มีผลต่อความคิดเห็นก็

จริง	 แต่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ว่าจะอายุช่วงใดมีความคิดเห็นต่อการ

ประยกุต์หลักอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	 เพราะประชาชนอยู่ในท้องถ่ินเดี่ยวกัน	 รับทราบการประยุกต์หลัก

อธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนรว่มทางการเมืองท้องถิ่น	และมจีติส�านกึในลกัษณะเดยีวกนั	ด้วยเหตผุล

ดังกล่าวจึงท�าให้ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 จึงมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่าง

กัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อัจฉรา	 เกษสมเกียรติ	 (2551	 :	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองจิก	 อ�าเภอบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา	ผลการวจัิย	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงระดบัท้องถิน่ของประชาชน	พบว่า	อายไุม่มคีวาม

สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

		 	 7.2.3		ระดับการศึกษา	พบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ

ประยกุต์หลักอธษิฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า	ระดบัการศกึษา	มผีลต่อความ	คดิเหน็กจ็รงิ	แต่ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

ไม่ว่าระดับการศึกษาใดมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	เพราะประชาชนอยู่

ในท้องถิ่นเดี่ยวกัน	รับทราบการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	

และมีจิตส�านึกในลักษณะเดียวกัน	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 จึงมี

ความคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถ่ินของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ลดัดาวลัย์	กาด	ี(2552 

: บทคัดย่อ)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชน	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีในเขต

เทศบาลต�าบลล�าตาเสา	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มี

ส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน

		 	 7.2.4		การประกอบอาชีพ	 พบว่า	 ประชาชนท่ีมีการประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็น

ต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขต
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เทศบาลเมืองร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกัน	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	ผลการวจัิยปรากฏ

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่าการประกอบอาชพีมผีลต่อความ	คดิเหน็กจ็รงิ	แต่ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ว่าประกอบอาชีพใดมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั	เพราะ

ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน	รับทราบการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการ

เมอืงท้องถิน่	และมจิีตส�านึกในลกัษณะเดียวกนั	ด้วยเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้ประชาชนทีม่กีารประกอบอาชพี

ต่างกัน	จึงมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ธนกฤต	 บุบผาโชติ	 (2556	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสวนจิก	อ�าเภอศรสีมเด็จ	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ผลการเปรยีบเทียบการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชน	 องค์การบริหารส่วนต�าบลสวนจิก	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีการ

ประกอบอาชีพ	ต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน	

8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   8.1.1	 ด้านการเข้าฟังการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

ดังนั้น	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	

และยกระดับการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน

ด้านนี้	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

		 	 8.1.2		ด้านการช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์หาเสียง พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 

ผูบ้รหิาร	และเจ้าหน้าทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้องกบัการประยกุต์หลกัอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมือง 

ท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับ

การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	 4	 ไปใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนด้านนี้	 ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมกีารวจิยั	ทัง้เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคณุภาพ	(Qualitative 

Research)	 เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทางแก้ไขปัญหา	 ด้านการช่วยกลุ่มการเมืองรณรงค์ 

หาเสียงเพือ่ศกึษาข้อมลูเชงิลกึ	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการการประยกุต์หลกัอธษิฐาน

ธรรม	4	ไปใช้ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

ต่อไป	

		 	 8.2.2		ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม	4	ไปใช้ในการ

มส่ีวนร่วมทางการเมืองท้องถิน่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ประชาชน

ให้ข้อเสนอแนะทีม่ค่ีาความถีส่งูสดุคือ	“การตดิตามข่าวสารทางการเมอืงทางสือ่มวลชนควรท�าอย่างเป็นกลาง” 
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ดงัน้ัน	ควรมีการวจัิย	เพือ่ศึกษา	แนวทาง	และกระบวนการ	อบรมความรูเ้กีย่วกบัการตดิตามข่าวสารทางการ

เมอืงทางส่ือมวลชนควรท�าอย่างเป็นกลาง	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาการมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้ดียิ่งขึ้น	
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การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหารจัดการของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสัิย	จังหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรียบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากร

ที่มีต่อการประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตาม	 เพศ	อายุ	 และระดับการศึกษา	และ	3)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ประยกุต์หลกัพละ	5	ในการบรหิารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้เป็นบคุลากร	ทีป่ฏบิตังิาน	ในองค์การบรหิารส่วนต�าบล	เขตอ�าเภอเกษตรวสิยั	

จงัหวัดร้อยเอด็	จ�านวน	262	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	
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มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	.78	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

ค่าที	(t-test)	และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	โดยการทดสอบ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า1)	ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพละ	5	ในการบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการควบคุม	ด้านการสั่งการ	ด้านการวางแผน	และด้านการ

จดัองค์การ	2)	ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ต่อการประยกุต์หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	 และระดับการศึกษา

ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพละ	5	ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	ใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	3)	บุคลากรได้เสนอแนะการประยุกต์หลักพละ	

5	ในการบริหารจัดการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตามความถ่ี

สงูไปหาต�า่	สามอนัดับแรก	คอื	ควรมกีารจงูใจให้บคุลากรเกดิความต้องการอยากปฏบัิตติามค�าสัง่	ควรมกีาร

ตรวจสอบวิธีการปฏบิติังานว่าได้เป็นไปตามแผนหรือไม่	ถ้าผลการปฏบิตังิานไม่ด�าเนนิการไปตามแผน	กค็วร

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	และควรส่งเสริมให้เกิดการระดมปัญญาของคณะผู้ท�างาน	ท�าให้เกิดความคิดใหม่	ๆ	

และความคิดสร้างสรรค์

ค�าส�าคัญ : 1.	การประยุกต์	2.	หลักพละ	5	3.	การบริหารจัดการ	4.	องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

The	research	served	specific	purposes:	1)	to	study	applications	of	Buddhism’s	five	

principles	of	Bala,	(literally	meaning’	strength’)	to	the	managements	of	sub-district	admin-

istrative	organizations	in	Kaset	Wisai	district	of	Roi	Et	province,	2)	to	compare	personnel’s	

such	opinions,	as	classified	by	different	variables	of	their	genders,	ages	and	educational	

levels,	3)	to	examine	their	suggestions	for	applying	its	five	principles	there.	Samples	were	

262	personnel	working	for	sub-district	administrative	organizations	of	their	own.	The	research	

device	was	the	five-rating	scale	questionnaire	in	which	questions	possessed	the	reliability	

at	 .78.	 Statistics	 used	 for	 processing	 data	 embraced	 percentages,	means,	 standard	 

deviations,	t-tests	and	F-tests	(One-way	ANOVA).

Outcomes	 of	 findings:	 1)	 Personnel’s	 opinions	 on	 applying	 Buddhism’s	 five	 

principles	of	strength	at	their	sub-district	administrative	organizations	were	rated	using	at	

the	high	 scales	 in	 the	overall	 aspect.	When	 taking	 each	one	 into	 consideration	 in	 the	 

descending	order	of	means,	they	 involved	controlling,	directing,	planning	and	arranging	

organizations.2)	Comparative	outcomes	of	their	opinions	on	applying	them	showed	that	

managements	of	sub-district	administrative	organizations	in	the	aforesaid	district	found	no	

overall	difference	in	their	correlation	with	variables	of	their	genders,	ages	and	educational	
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levels.	3)	Personnel’s	suggestions	in	the	descending	order	of	three	frequencies	for	applying	

its	 five	principles	of	 strength	at	 their	 administrative	organizations	were:	 first,	personnel	

should	 be	motivated	 to	willingly	 abide	 by	 directions;	 next,	 there	 should	 have	work	 

performance	scrutinized	whether	tasks	were	conductive	to	the	planned	agenda.	 If	not,	

they	should	be	improved;	then,	working	panels	should	be	urged	on	brain	storming	to	bring	

about	fresh	and	creative	idea.

Keywords :	1.	Motives	2.	Duty	Performance	3.	Administrative	Organization

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ด้วยบริบทของสังคมไทยตามระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันได้มีการแบ่งการปกครอง	 ออกเป็น	

3	ส่วน	คอื	ส่วนกลาง	ส่วนภมูภิาค	และส่วนท้องถิน่	เพือ่มุง่มัน่ในการพัฒนาประเทศให้มคีวามมัน่คงในทกุๆ	

ด้านอาทิ	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชน

อยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ	 เพ่ือวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้

สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว	และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาในทุก	ๆ	ด้านอย่างยั่งยืน

ส�าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น	(Local	government)	ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่

เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมีความใกล้ชิด

กับประชาชนมากที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม	วัฒนธรรม	ความเป็นอยู่

และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน	 หากมีการหวังพึ่งรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยรวม

ทัว่ประเทศ	ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างท่ัวถึง	และตรงตามความต้องการ

ของประชาชนในแต่ละพืน้ที	่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการพฒันา	และเข้าไป

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที	(โกวิทย์	พวงงาม,	2550	:	11)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบายการบริหาร	 การจัดบริการ

สาธารณะ	การบรหิารงานบคุคล	การเงนิและการคลงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ย่อมได้รบัการส่งเสรมิและ

สนับสนุน	 ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	(ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา,	2560	:	74-75)	ด้วยเหตผุลดงักล่าวนัน้จะเหน็

ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัความคาดหวงัให้เป็นกลไกการจดัการตนเองของท้องถิน่	ในการพฒันา

ด้านต่าง	ๆ	ที่จะต้องสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นบนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้บังเกิดผล

ส�าเรจ็	แต่ในทางปฏบิตัยิงัมเีพียงส่วนน้อยทีใ่ห้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ	และการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพด้วยข้อจ�ากัดของทรัพยากรทางการบริหารหลากหลาย

ด้านทัง้ผู้บรหิาร	ข้าราชการเจ้าหน้าทีแ่ละทีส่�าคญักลไกการตรวจสอบทีม่รีะบบอปุถมัภ์	ไม่มกีารรายงานผล

ตามสภาพความเป็นจรงิซึง่ส่งผลเสยีหายต่อการพฒันาและการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่เป็นอย่างมาก	

(วุฒิสาร	ตันไชย,	2550	:	25)จากปัญหาที่กล่าวมานั้น	การปฏิบัติภารกิจต่าง	ๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงนั้น	สิ่งส�าคัญ

นอกจากความรูค้วามสามารถแล้ว	กาลงัใจของผูป้ฏบิตังิานกม็คีวามส�าคญั	ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่าหากผูป้ฏิบตังิาน
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มกี�าลงัใจด	ีย่อมมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะท�างานให้ส�าเรจ็	ส่งผลให้มกีารอทุศิตนและทุม่เทในการปฏบัิตงิาน	ผลการ

ปฏบิตังิานย่อมดีและบรรลตุามวตัถปุระสงค์	ในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบลนี้	

หลักพละ	5	ก็มีความจ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพการงาน	แต่ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลยังไม่มีผู้ใด

ได้เขียนหรือวิจัยเกี่ยวพละ	5	ที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	

ดังนั้น	ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท�าวิจัยเรื่อง	การประยุกต์ใช้หลัก

พละ	5	ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้เกิด

การพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และประชาชนผู้สนใจโดยท่ัวไป	 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหลักค�า

สอนของพระพุทธศาสนา	และให้มีความสันติสุขในสังคมประเทศชาติสืบต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหาร

จดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตาม	เพศ	อาย	ุและระดบั

การศึกษา

2.3		 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย 

3.1		 บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั	มกีารประยกุต์ใช้หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 บคุลากรท่ีมอีายตุ่างกนั	มกีารประยกุต์ใช้หลักพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีการประยุกต์ใช้หลักพละ	5	ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักพละ	5	 ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์หลักพละ	5	ในการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตาม	 เพศ	 อายุ	

และระดับการศึกษา

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรบัปรงุการประยกุต์ใช้	หลกัพละ	

5	ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้ดียิ่งขึ้น

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 การประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชากรได้แก่	บุคลากร	ที่ปฏิบัติงาน	ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	เขต

อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	760	คน	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	

ในองค์การบริหารส่วนต�าบล	เขตอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	262	คน	ได้มาโดยใช้สูตรทาโร่

ยามาเน่	(Taro	Yamane)	สุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยวิธีจับสลาก	(Lottery	

Method)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	.78	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าที	 (t-test)	

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	โดยการทดสอบ	F-test

6. ผลการวิจัย

6.1		 ความคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัพละ	5	ในการบรหิารจัดการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	

ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการควบคุม	ด้านการสั่งการ	ด้านการวางแผน	และด้านการจัดองค์การ

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการ

ศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	

ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

6.3		 บคุลากรได้เสนอแนะการประยกุต์หลกัพละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่	สามอนัดบัแรก	คอื	ควรมกีารจงูใจ

ให้บุคลากรเกิดความต้องการอยากปฏิบัติตามค�าสั่ง	 ควรมีการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตาม

แผนหรือไม่	ถ้าผลการปฏิบัติงาน	ไม่ด�าเนินการไปตามแผน	ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	และควรส่งเสริมให้

เกิดการระดมปัญญาของคณะผู้ท�างาน	ท�าให้เกิดความคิดใหม่	ๆ	และความคิดสร้างสรรค์

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การวิเคราะห์การประยุกต์หลักพละ	 5	 ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	

ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จังหวัดร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ท้ังนีเ้นือ่งจาก	พละ	5	คอื	พลงั	5ประการ	

ได้แก่	ศรัทธาพละ	(ความเชื่อมั่น)วิริยะพละ	(ความเพียร)สติพละ	(ความระลึกได้)สมาธิพละ	(ความตั้งใจมั่น)

และปัญญาพละ	(ความรอบรู)้เป็นธรรมทีท่�าให้บคุคลทีป่ฏบิตัเิป็นผูท้ีม่บีคุลกิภาพของผูน้�า	มคีวามเชือ่มัน่ใน

ตนเอง	มสีตปัิญญาทีจ่ะน�าตนเองให้ยิง่ใหญ่ในกจิของตน	ดงันัน้	การด�าเนนิงาน	หรือการปฏบัิตงิานใด	ๆ 	ของ

หน่วยงานของรัฐ	และ/หรอื	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	หากยดึหลกัธรรมพละ	5	นีเ้พ่ือน�าไปประยกุต์ใช้กับการบรหิาร
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จัดการในองค์การ	 จะท�าให้การบริหารจัดการนั้นน�าไปสู่ความส�าเร็จซึ่งสอดคล้องกับ	 พระครูใบฎีกาเสมอ	

ธมมฺวฑฒฺโน	(เป๋ากระโทก)	(2556	:	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเรือ่ง	วธิกีารประยกุต์หลกัพละ	5	ในพระพทุธศาสนา

เถรวาท	เพือ่ใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจผลจากการวจิยัพบว่าการประยกุต์พละ	5	ประการ

นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปเพื่อความรู้ความมีหลักธรรมน�าไปใช้ให้มี

ประโยชน์อย่างยิ่ง	 ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์	 เพื่อให้องค์กรสังคมต�ารวจเกิดแนวคิดสรรค์สร้างสิ่งดีมีค่าให้เกิด

ขึ้นด้วยอ�านาจศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 มีก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์

สนัตริาษฎร์	ดแูลความสงบเรยีบร้อยในสงัคม	หลกัพละ	5	ช่วยให้มคีวามเชือ่มัน่ในอาชพีต�ารวจ	ไม่ให้มีความ

เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน	ระมัดระวังไม่ให้ประมาท	มีความตั้งใจมั่น	และมีความรอบรู้ในหน้าที่การงาน

ของข้าราชการต�ารวจ	ดังนั้น	หลักพละ	5	จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการต�ารวจ	คอยประคับ

ประคองให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม	ตามจรรยาบรรณของต�ารวจ	 จึงท�าให้มีการ

พัฒนาทางด้านหน้าที่การงาน	 ช่วยหนุนเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ	 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 	 7.1.1		ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการควบคุม	พบว่า	การประยุกต์หลักพละ	5	 ใน

การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	ทัง้น้ีเน่ืองจากการควบคมุเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏบิตังิานขององค์การให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	และเป้าหมายทีอ่งค์การคาดหวงั	และก�าหนดไว้	รวมถึงการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของบุคลากร

ว่ามคีวามก้าวหน้าและได้มาตรฐานทีก่�าหนดไว้มากน้อยเพยีงใด	การปฏบิตังิานอย่างมีสต	ิมคีวามตัง้ใจ	และ

ใช้ปัญญา	 ท�าให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในตนเองท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังท่ี	 กิดานันท์	 

มลิทอง	 (2548	 :	21)	กล่าวว่า	การประยุกต์	คือ	การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้า

ด้วยกัน	ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่

	 	 7.1.2		ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านการจัดองค์การ	พบว่า	การประยุกต์หลักพละ	5	

ในการบริหารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เห็นว่าผู้

บรหิารได้ก�าหนดนโยบายทีม่คีวามสอดคล้องกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้และเหมาะสมกบัทรพัยากรทีม่อียู	่มี

การก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ	และอ�านาจหน้าที่ต่าง	ๆ	ของบุคลากร	มีความชัดเจนไม่ซ�้าซ้อน	ท�าให้

บุคลากรมีความทุ่มเทกับการท�างานอย่างเต็มก�าลังมีความบากบั่น	ท�างานด้วยความขยัน	ไม่ทอดทิ้งภารกิจ

นั้น	ๆ	ใส่ใจในการเรียนรู้	ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนท�าอยู่เสมอเมื่อเกิดความผิดพลาด	ดังที่	พระมหาประทีป	

ปทีโป	(ครุฑสังข์)(2557	:	9)	กล่าวว่า	พละ	หมายถึง	ก�าลังแรง	ความเข้มแข็ง	ที่ท�าให้ข่มขจัดได้แม้แต่ก�าลัง

แห่งมาร	ท�าให้สามารถด�าเนนิชวีติทีด่งีามปลอดโปร่งเป็นสขุ	บ�าเพญ็กจิด้วยบรสิทุธิแ์ละเตม็ที	่ไม่มกีเิลสหรอื	

ความทุกข์ใดๆ	จะสามารถบีบคั้นครอบง�าจิตได้	อันได้แก่	วิมุตติ	คือความหลุดพ้นและความหมดสิ้นอาสวะ	

หมวดธรรมนี้เรียกว่า	พละ	5	เพราะความหมายว่าเป็นพลัง	ท�าให้เกิดความมั่นคงทางจิต	เกิดความศรัทธา

ในสัมมาทิฏฐิ	เกิดแรงกระตุ้นหนุนส่งความเพียร	เป็นต้น	

7.2		 ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบุคลากรท่ีมต่ีอการประยกุต์พละ	5	ในการบรหิารจดัการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด



74

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

	 	 7.2.1		บคุลากรทีมี่เพศต่างกนั	มกีารประยกุต์พละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัยครั้งน้ี	 ทั้งนี้เนื่องจากพละ	 5	 เป็นธรรมที่ท�าให้บุคคลท่ีปฏิบัติมีบุคลิกภาพของผู้น�า	 ท่ีมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง	มีสติปัญญาที่จะน�าตนเองให้ยิ่งใหญ่	ท�าให้เกิดความมั่นคงแก่ชีวิต	จึงท�าให้บุคลากรที่มีเพศต่างกันมี

การประยกุต์พละ	5	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	พระครใูบฎกีาเสมอ	ธมมฺวฑฒฺโน	(เป๋ากระ

โทก)	(2556	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	วิธีการประยุกต์หลักพละ	5	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท	เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ	 สรุปผลจากการวิจัย	 ผู้วิจัยพบว่าการประยุกต์พละ	 5	 ประการนั้น

เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ	ให้เป็นไปเพือ่ความรูค้วามมหีลกัธรรมนาไปใช้ให้มปีระโยชน์

อย่างยิง่	ด้วยเจตนาอนับรสิทุธิ	์เพือ่ให้องค์กรสังคมต�ารวจเกดิแนวคดิสรรค์สร้างสิง่ดมีค่ีาให้เกดิข้ึนด้วยอ�านาจ

ศลี	สมาธิ	ปัญญา	มกีาลงัใจในการปฏบิติัหน้าทีก่ารงานในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์สนัตริาษฎร์	ดแูลความ

สงบเรียบร้อยในสังคม	หลักพละ	5	ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในอาชีพต�ารวจ	ไม่ให้มีความเกียจคร้านต่อหน้าที่

การงาน	ระมดัระวงัไม่ให้ประมาท	มคีวามตัง้ใจมัน่	และมคีวามรอบรูใ้นหน้าทีก่ารงานของข้าราชการต�ารวจ

	 	 7.2.2		บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั	มกีารประยกุต์พละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัยครั้งนี้	 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรม

ว่า	ท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ตามหลักค�าสอนในทางพุทธศาสนาและก็ยังเป็นหลักการปฏิบัติตนอันเป็นข้อปฏิบัติใน

ความมีก�าลังในการด�ารงชีวิตในสังคมเพื่อให้เป็นผลประสบความส�าเร็จความก้าวหน้า	 ดังที่	 พระครูใบฎีกา

เสมอ	ธมฺมวฑฺฒโน	(เป๋ากระโทก)	(2556	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	วิธีการประยุกต์หลักพละ	5	ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท	เพือ่ใช้ในการปฏิบติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ	สรปุผลจากการวจิยั	ผูว้จิยัพบว่าพละ	5	คอื	

ธรรมอันเป็นก�าลังในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตน	ซึ่งประกอบไปด้วย	หลักศรัทธาพละ	ความเชื่อเป็น

ก�าลังควบคุมความสงสัย	 หลักวิริยะ	 ความเพียรเป็นก�าลังควบคุมความเกียจคร้าน	 หลักสติ	 ความระลึกได้

เป็นก�าลังควบคุมความประมาท	การไม่ใส่ใจ	ไร้สติ	หลักสมาธิ	ความตั้งใจมั่นเป็นก�าลังในการควบคุมความ

ฟุ้งซ่าน	และหลักปัญญา	ความรอบรู้เป็นก�าลังควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจ	หลงงมงาย

	 	 7.2.3		บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีการประยุกต์พละ	5	ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	 ทั้งนี้เพราะบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความเช่ือมันในค�าสอนของทาง

พระพุทธศาสนา	มคีวามพอใจและศรทัธาในตัวผูบ้รหิาร	และเพือ่นในงาน	และเชือ่ว่าการท่ีคนเราจะท�าอะไร

แล้วมิสติระลึกอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ท�าให้ผิดพลาด	และหากมีสติอยู่ตลอดหากท�าอะไรจะท�าให้ประสบผล

ส�าเร็จได้ง่ายจงึส่งผลให้บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั	ดงัที	่พระครใูบฎกีา

เสมอ	ธมฺมวฑฺฒโน	(เป๋ากระโทก)	(2556	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	วิธีการประยุกต์หลักพละ	5	ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท	เพือ่ใช้ในการปฏิบติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ	สรปุผลจากการวจิยั	ผูว้จิยัพบว่าพละ	5	คอื	

ธรรมอันเป็นก�าลังในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตน	ซึ่งประกอบไปด้วย	หลักศรัทธาพละ	ความเชื่อเป็น

ก�าลังควบคุมความสงสัย	 หลักวิริยะ	 ความเพียรเป็นก�าลังควบคุมความเกียจคร้าน	 หลักสติ	 ความระลึกได้

เป็นก�าลังควบคุมความประมาท	การไม่ใส่ใจ	ไร้สติ	หลักสมาธิ	ความตั้งใจมั่นเป็นก�าลังในการควบคุมความ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ฟุ้งซ่าน	และหลักปัญญา	ความรอบรู้เป็นก�าลังควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจ	หลงงมงาย

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	การประยุกต์พละ	5	ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล	 ในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้นผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และประยุกต์พละ	5	ในการบริหารจัดการขององค์การให้มากยิ่งขึ้น	โดยจัดอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัพละ	5	เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบับุคลากรเพือ่สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบัิติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 8.1.2		ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการควบคุม	ดังนั้นผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และประยุกต์พละ	 5	 ในการบริหารจัดการขององค์การให้มากยิ่งขึ้น	 โดยน�าหลัก

พละ	5	มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้การควบคุมการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดข้อพลาดน้อยที่สุด

	 	 8.1.3		ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ด้านการจดัองค์การ	ดงันัน้ผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และประยุกต์พละ	 5	 ในการบริหารจัดการขององค์การให้มากยิ่งขึ้น	 โดยน�าหลัก

พละ	5	มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน

ต่างๆ	 และบุคคลในองค์การ	 โดยก�าหนดภารกิจ	 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง	 เพื่อให้การ

ด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรท�าวจัิย	เปรยีบเทยีบการประยกุต์พละ	5	ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภออื่นๆ	ในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ควรท�าวิจัย	 ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการประยุกต์พละ	 5	 ในการบริหารจัดการของ 

ผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดกับ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดอื่น	เพื่อเปรียบเทียบและใช้เป็นฐานความรู้	พัฒนา	ส่งเสริมการน�าหลัก

พละ	5	ไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
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งานวจิยัเล่มน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากคณาจารย์	ทุกท่านท่ีได้ประสทิธิป์ระสาท

วิชาความรู้	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	 ดร.ไพรัช	 

พื้นชมภู	 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	 ที่ให้ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	 ขอนมัสการ

ขอบพระคุณ	พระศิลาศักดิ์	สุเมโธ	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และพระมหาอ�านวย	มหาวีโร,ดร.	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขา

วชิาการสอนภาษาไทย	มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	และขอขอบพระคณุ	สบิต�ารวจตรี 

ปรชีา	ปามา	ต�าแหน่ง	นกับรหิารงานท้องถิน่	(ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแวง)	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์

เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมือเพ่ือการวจัิย	และขอขอบคณุผูบ้รหิารและบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	ในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ทกุท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	
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และระดับการศึกษาต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นการวิจัยแบบผสม	(Mixed	Research)	คือ	

1)	การวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนหัวหน้าครัวเรือน

ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	379	คน	ซึ่งใช้วิธีการการสุ่มแบบง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม	มลีกัษณะมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	

โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.82	และแบบสอบถามปลายเปิด	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าความถี่	

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 

ANOVA)	 โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 2)	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 

กลุ่มผู้น�าชุมชน	จ�านวน	15	คน	โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structure	Interview)	

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ

พระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดับมากทั้งสามด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	ด้านการ

พัฒนาท้องถิ่น	และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	

อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นของต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ใน

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

และ3)	ประชาชนมข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด มากสามอันดับแรก	 ได้แก่ พระสงฆ์วัดต่างๆควรมีการรณรงค์สนับสนุนอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนและจัดกิจกรรมในด้านการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน	 และวัดต้องปลอดยา

เสพติดเองด้วย พระสงฆ์ควรเทศนาส่ังสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรม	 และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการด�าเนนิวถิชีวีติปัจจบุนัได้อย่างจรงิจงั พระสงฆ์วดัต่างๆควรมกีารส่งเสรมิให้เดก็เยาวชน

ในชมุชนได้เข้าใจถงึความส�าคญัของศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่และมคีวามหวงแหนในมรดกศลิป

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชน

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

ABSTRACT

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	residents’	opinions	on	Buddhist	

monks’	roles	in	public	welfares	in	Roi	Et	province’s	Mueang	district,	2)	to	compare	the	

former’s	such	opinions	with	differences	in	their	genders,	ages	and	educational	levels	and,	

3)	to	examine	the	former’s	suggestions	for	such	opinions.	It	was	the	mixed	method	research.	

Quantitatively,	the	sampling	group	earning	subjects	with	simple	random	sampling	comprised	

379	household	heads/representatives	living	in	that	district.	The	research	instrument	was	

Likert-type	questionnaires,	in	which	each	of	question	except	for	open-ended	ones	had	its	
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reliability	at	.82.	Statistics	used	for	the	research	embraced:	frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	F-test	(One-way	ANOVA)	by	setting	the	statistical	significance	level	

at	.05.	Quantitatively,	the	target	group	garnering	subjects	with	purposive	selection	included	

fifteen	community	leaders.	The	research	instrument	was	the	structured	interview.

Results	 of	 findings:	 1)	 Residents’	 opinions	 on	 Buddhist	monks’	 roles	 in	 public	 

welfares	in	that	district	have	been	rated	‘high’	in	the	overall	aspect,	as	has	each	of	three	

aspects	 taken	 into	 account	 in	 descending	 order	 of	means,	 which	 each	 of	 them	 are	 

spiritual	development,	 local	development,	 and	artistic	 and	 cultural	promotion.	 2)	 The	

hypothesis	 testing	 results	have	confirmed	that	 the	 former’s	differing	genders,	ages	and	

educational	levels	show	no	significant	differences	at	.05	level	in	such	opinions,	thereby	

not	being	conducive	to	the	set	hypotheses.	3)	Residents’	suggestions	for	Buddhist	monks’	

roles	in	public	welfares	have	been	offered	in	descending	order	of	three	frequencies.	First,	

Buddhist	monks	in	all	temples	should	run	campaigns	for	support	of	spreading	drug-related	

knowledge	to	 residents	and	hold	pre-emptive	activities	against	 taking	drugs.	Above	all,	

under	no	circumstances	must	all	temples	be	free	from	drugs.	Next,	they	should	publicize	

sermons	 in	a	bid	 to	 let	 residents	understand	dharma	 that	enable	 them	to	 realistically	 

apply	it	to	be	beneficial	for	leading	their	ways	of	present	life.	Last,	they	all	should	encour-

age	their	young	followers	in	their	communities	to	realize	the	importance	of	arts,	cultures	

and	local	folk	wisdom	in	order	to	cherish	ancestors’	preceding	heritages.

Keywords : 1.	Residents’	opinions	2.	Buddhist	monks’	roles	of	Public	welfares	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

สถาบันพระพทุธศาสนา	เป็นสถาบนัทีส่�าคญัทีส่ดุสถาบนัหนึง่ใน	3	สถาบนั	คอื	ชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ	

สถาบนัพระพทุธศาสนามส่ีวนอย่างมาก	ในการให้ความช่วยเหลอืต่อสงัคมไทย	และสงัคมไทยจะขาดพระพทุธ

ศาสนาไม่ได้ตลอดมาแต่โบราณกาล	พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยมากในการท�าหน้าท่ีกล่อมเกลาจิตใจและ

จริตนิสัยพฤติกรรมของประชาชนคนไทยให้มีความรักความสามัคคีต่อสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย์	 เมื่อ

เกิดมีวิกฤตการณ์ทางสังคมขึ้น	 พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นตัวประสานด้วยการใช้ธรรมะทางพระพุทธ

ศาสนาเพื่อน�าพาประชาชนคนในให้อยู่กันด้วยความสงบสุข	 ตลอดจนท�าหน้าท่ีในการให้บริการตามความ

จ�าเป็นกับสังคมไทย	 ตามความต้องการของประชาชน	 ท้ังยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่

ประชาชนและประเทศชาติมาแล้วเป็นอันมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 สถาบันพระพุทธศาสนาดังท่ีกล่าว

มายังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนอยู่	(สงวนศรี	วิรัชชัย,	2547	:	23-24)

สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีบทบาทส�าคัญมากสถาบันหนึ่งในสังคมไทยเช่นกัน	 โดยสังเกตเห็นได้

จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ว่าคนไทยในสมยัก่อนนยิมน�าบตุรหลานไปฝากไว้กบัวดัเพือ่ให้ได้มโีอกาสได้
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เล่าเรียนหนังสือให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้	 และเมื่ออายุครบบวชก็ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาทาง

ปรยิตั	ิปฏบิตั	ิปฏเิวธทางธรรมตร	ีโท	เอกตลอดถงึบาลต่ีอไป	ส่วนสตรแีละคนชราได้รบัความรูจ้ากการได้ไป 

ฟังพระธรรมเทศนาทีว่ดั	การศกึษาทีพ่ระสงฆ์ท�าหน้าทีอ่บรมสัง่สอนในอดตีนัน้มไิด้จ�ากดัอยู่เพียงความรูท้าง

ธรรมเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงวิชาการทางโลกอีกด้วย	(พระราชวรมุนี,	2537	:	10-15)	เนื่องจากวัดเป็นสถาน

ศึกษาส�าหรับชาวบ้านจะได้ส่งกุลบุตรมาฝึกอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่าง	ๆ	 วัดเป็นสถาน

สงเคราะห์ส�าหรับผู้ขัดสนหรือคนยากจน	 ได้มาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นสถานพยาบาลที่รักผู้เจ็บป่วย	 เป็นที่พัก

อาศัยของคนเดินทางไกล	และเป็นศูนย์กลางทางด้าน	ศิลปวัฒนธรรมธรรมโดยการเก็บรวบรวมศิลปกรรม

ต่าง	ๆ 	ของชาติซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นพพิิธภณัฑ์แห่งหนึง่	และเป็นคลงัพสัดสุ�าหรบัเกบ็ของใช้ต่าง	ๆ 	เพือ่ชาว

บ้านจะได้ใช้ร่วมกนัเมือ่มงีานเกดิขึน้ทีว่ดั	หรอืชาวบ้านจะได้ขอยมืไปใช้เมือ่มกีารจดังานต่างๆ	ทีบ้่านของตน

เป็นศูนย์กลางการบริหารแลปกครองที่ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	อ.บ.ต.ใช้เป็นสถานที่ประชุมลูกบ้าน	และที่ส�าคัญยิ่ง

การสงเคราะห์ประชาชนเป็นหน้าที่ส�าคัญของพระสงฆ์	 ซึ่งตามคติในทางพระพุทธศาสนานั้นการ

สงเคราะห์ประชาชนของพระสงฆ์มีดังน้ี	 คือ	 การให้ความสะดวก	 ในการบ�าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตาม

ประเพณเีกีย่วกบัชวีติ	การช่วยประกอบศาสนพธิใีนงานท�าบญุ	บ�าเพญ็กศุล	การแนะน�าพธิ	ีการจดัเครือ่งใช้

และเคร่ืองประกอบพิธ	ีการให้ทีพ่กัอาศยัแก่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษาต่างท้องถ่ินทีน่�ามาศกึษาเล่าเรยีนอยูใ่น

เมือง	การดูโชคชะตาราศี	การประพรมน�้ามนต์	การให้ฤกษ์ยาม	แม้บางกิจการที่พระสงฆ์บางรูปด�าเนินการ

อยู่จะเป็นที่ติ	 แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยเลื่อมใสศรัทธาเป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านขวัญก�าลังใจ	 การ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บ	 การให้ค�าปรึกษาในหน้าที่การงาน	 การเป็นผู้น�าในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท้อง

ถิน่	การให้ทีพั่กพิงแก่ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยัและภยัธรรมชาต	ิการรวบรวมสิง่ของ	ตลอดจนเงนิทอง

ของผู้บริจาคแก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่นและยังมีการสงเคราะห์ด้านวัตถุอย่างอื่น	 แบบอื่นแก่เอกชนและ

ประชาชนอีกมาก	 การช่วยเหลือทางราชการ	 การให้ทางราชการหรือส่วนรวมใช้สถานท่ีวัด	 เช่น	 ศาลา

การเปรยีญ	ลานวดั	บรเิวณวดัประชมุราษฎร	เป็นหน่วยเลอืกตัง้	ท�ากจิการบรกิารหรอืสงเคราะห์ประชาชน

ด้านต่างๆ	จดังานรืน่เรงิ	จดังานหารายได้เพือ่สาธารณกศุล	ตลอดจนการให้ทีด่นิของวดัในการสร้างสาธารณ

สถานต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 ห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน	 (คะนึงนิตย	์ 

จันทบุตร	และสุบรรณ	จันทบุตร,	2540	:	52-56)	จากหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติต่อสังคมนั้น	คือ	บทบาท

ของพระสงฆ์ทีเ่ป็นกลไกหนึง่ในการขบัเคลือ่นสงัคมไทยให้ด�าเนนิไปตามครรลองของวถิไีทย	รวมทัง้เป็นขวญั

และก�าลงัใจในการปฏิบติัภารกจิ	ทัง้ทางด้านการพฒันาจติใจประชาชน	ด้านการพฒันาท้องถ่ิน	และงานทาง

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อไป	

จะเหน็ได้ว่า	การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานส�าคญัของคณะสงฆ์อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดร้อยเอ็ด	เป็น

กจิการอนัหนึง่ของคณะสงฆ์	เป็นภารกจิทีท่างวดัได้ด�าเนนิการช่วยเหลอืสงัคมทางด้านวตัถใุนรปูแบบต่างๆ	

เช่น	การสร้างตึกผูป่้วยให้กบัโรงพยาบาล	การสร้างโรงพยาบาลการใช้วดัเป็นทีบ่�าเพญ็กศุลเกีย่วกบัการเกดิ	

เจ็บ	ตาย	การช่วยเหลือการสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ	การจัดฝึกอบรม

อาชีพต่างๆ	แก่ประชาชน	และการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา	“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็”เพ่ือน�าผลจากการวจิยั

นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์	เพื่อจะท�าให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มีตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมต่ีอบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์

ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

สามารถน�าผลการวิจัยใช้ไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการส่งเสรมิบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์

ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 การวิจัยเชิงปริมาณ

  5.1.1	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครวัเรอืนหรอืผูแ้ทนหวัหน้า

ครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 47,272	 คน	 โดยใช้สูตรของ	 Taro	

Yamane	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	397	คน	แล้วด�าเนินการสุม่แบบแบ่งช้ัน	(Stratified	Random	Sampling)	

โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นตามสัดส่วนของจ�านวนประชากรแล้วจึงท�าการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 

Random	Sampling)	

	 	 5.1.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	

และแบบสอบถามแบบปลายปิด	(Close	-	ended	Questionnaire)	จ�าแนกเป็น	2	ตอน	คือ
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	 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

อาชีพ	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	 และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จ�านวน	 22	 ข้อมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	Scale)	โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น	5	ระดับ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	

น้อยที่สุด

5.2		 การวิจัยเชิงคุณภาพ

		 	 5.2.1		กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	(Purposive	

Selection)	 จากบุคคลซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขต

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 คือ	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	 ได้แก่	 นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และทายกทายิกาวัดต่างๆ	จ�านวน	15	คน	

		 	 5.2.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	 (Semi- 

Structured	 Interview	Protocol)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	และเพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทด้าน

การสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 

6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระ

สงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดับมากทั้งสามด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	ด้านการ

พัฒนาท้องถิ่น	และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เมื่อเพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สรุปได้ดังนี้

	 	 6.1.1		ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	 คือ	 ข้อที่ว่า	 “มีการเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้

เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิวถิชีวีติปัจจบัุน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ข้อทีว่่า	“พระสงฆ์และวดัมกีาร

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอบรมและสอนศีลธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจแก่นักเรียนในสถานศึกษาและ

โรงเรียน”	

	 	 6.1.2		ด้านการพัฒนาท้องถิ่น	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

คือ	ข้อที่ว่า	“เป็นแกนน�าประชาชนในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชน	ตลอดองค์กร

ต่างๆ”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อที่ว่า	“ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ป้องกันสาธารณภัย	เช่น	สถานี

ต�ารวจชุมชน/สถานีอนามัยชุมชน	เป็นต้น	เพื่อความสงบสุขให้แก่ประชาชนในชุมชน”

	 	 6.1.3		ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	คือ	ข้อที่ว่า	“จัดวัดให้เป็นสถานที่	บรรยากาศ	บุคลากรอันเหมาะสม	ในการอนุรักษ์และสืบทอด

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป”	ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	
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ข้อ	 4	 ที่ว่า	 “ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้เข้าใจถึงความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	และมีความหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชน”

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ใน

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวดัร้อยเอด็	ของประชาชนทีม่ตีามเพศ	อาย	ุและระดบัการศึกษาต่างกนั	พบว่า	ประชาชน

ทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ของต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระ

สงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

6.3		 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าชุมชน	สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ก�านัน	และ

ผูใ้หญ่บ้าน	และกลุม่ทายกทายกิาวดั	สมัภาษณ์ทายกทายกิาวดัต่างๆ	ได้มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทด้าน

การสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้

	 	 6.3.1		ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	ได้แก่	พระสงฆ์ควรมีการเทศนาสั่งสอนให้ประชาชน

เข้าใจหลักธรรมและสามารถน�าไปประยุกต์	 ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างจริงจัง	

ควรมกีารจดัตัง้ศูนย์ปฏบิติัธรรม	ให้ความรูแ้ละอบรมปฏบัิตธิรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาให้ครอบคลมุ

ทุกพื้นที่	 และพระสงฆ์วัดต่างๆยังไม่มีการเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรม	และสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ในการด�าเนินวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างจริงจัง

	 	 6.3.2		ด้านการพฒันาท้องถิน่	ได้แก่	พระสงฆ์และวดัควรส่งเสรมิสร้างปลกูจตินสิยัให้ชมุชน

เข้ามามีส่วนร่วมกันท�ากันคิด	และเพื่อสร้างสรรค์	ประโยชน์สุขด้วยกัน	พระสงฆ์ควรเพิ่มบทบาทในการส่ง

เสรมิประชาชนเกีย่วกบัการประกอบสมัมาอาชพี	โดยยดึตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาตามสมณสารปู	

พระสงฆ์ควรเพิ่มบาทให้สถานที่วัดเป็นสถานที่ในการสนับสนุนเก้ือกูลสงเคราะห์	 และพัฒนาความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตอันดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชน	 และการด�าเนินโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์อบรม

แนะน�าและร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐในการรงค์อบรมแนะน�าและให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการ

ป้องกันอบายมุขต่าง	ๆ	การป้องกันยาเสพติด	และจัดกิจกรรมในด้านการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชน

	 	 6.3.3		ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่	พระสงฆ์และวัดต่างๆ	ควรมีการสนับสนุนส่ง

เสริมให้เดก็และเยาวชนคนรุน่ใหม่ได้รูแ้ละให้ความส�าคญัปลกูฝังการรกัษาประเพณวีฒันธรรมอันดน้ีีไว้	พระ

สงฆ์ควรมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ	เพื่อหาทุนสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมและอนุรักษ์	ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	และพระสงฆ์วัดต่างๆควรมี

การร่วมมือกับชุมชนข้าราชการท้องถิ่นในการสนับสนุนการจักกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ประเพณีศิลป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอภิปราย	ดังนี้	

	7.1		ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขต

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประชาชนเห็นด้วยกับ

บทบาทของพระสงฆ์ในด�าเนินงานสาธารณะสงเคราะห์	 ในการพัฒนาจิตใจประชาชน	มีการเทศนาสั่งสอน
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ให้ประชาชนเข้าใจหลกัธรรมและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิวถิชีวีติปัจจบุนั	จดั

ตัง้ศนูย์ปฏบิตัธิรรมให้ความรูแ้ละอบรมปฏบิติัธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนา	เพือ่พฒันาจติใจประชาชน

และเดก็เยาวชน	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เดก็และเยาวชนเข้าวดัเข้าอบรมและปฏบิตัธิรรมตามวถิพีทุธอนัดี

งาม	และประชาชนเหน็ด้วยกบับทบาทของพระสงฆ์ในการด�าเนนิงานสาธารณสงเคราะห์ในการพฒันาท้อง

ถิ่น	โดยเป็นแกนน�าประชาชนในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชน	ตลอดองค์กรต่างๆ	

ให้การสนบัสนนุและผูน้�าในการจัดสร้างอาคารเรยีน/ห้องสมดุ/พพิธิภณัฑ์/และจัดหาอปุกรณ์การศกึษาต่างๆ	

ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์	และเป็นแกนน�าในการมีการรณรงค์อบรมแนะน�า	ให้

ความรู้แก่ประชาชนในด้านการป้องกนัอบายมขุต่างๆ	และประชาชนเหน็ด้วยกบับทบาทของพระสงฆ์ในการ

ด�าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ในการจัดวัดให้เป็นสถานที่	 บรรยากาศ	

บุคลากรอันเหมาะสม	 ในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่คู่

กับชุมชนต่อไป	 ให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็กเยาวชนเพื่อให้รู้จักคุณค่าของประเพณีศิลปวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชุมชนและของชาติ	 และให้วัดเป็นศูนย์กลางประสานงานการในแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานต่างๆ	กับชุมชน	สอดคล้องกับ

แนวคิดของพระมหาบัว	ปิยวณฺโณ (2549	:	42)	ได้กล่าวไว้ว่า	การสาธารณสงเคราะห์	ว่า	เป็นการด�าเนิน

การช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย	 ได้แก่	 โครงการบรรพชา

และอปุสมบทพระภกิษุและสามเณรภาคฤดรู้อน	โครงการสงเคราะห์	ภกิษุสงฆ์	สามเณรและวดัทีป่ระสพภยั

ขาดแคลน	 วัดและเจ้าอาวาสภิกษุสงฆ์	 ซึ่งเป็นผู้น�าในการพัฒนาชุมชนและสังคม	 เช่นให้สถานที่เป็นที่จัด

ประชมุอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชพีต่างๆการสร้างถนนเข้าหมูบ้่านการออมทรพัย์	ให้สถานทีเ่ป็น

แหล่งประปาหมู่บ้านการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน	 การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้	 เป็นต้น	 ดังนั้นจึง

ท�าให้ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอ

เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสุบรรณ	นันทเพชร	

(2553	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอสมเด็จ	จังหวัดกาฬสินธุ์	พบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้าน

การสาธารณสงเคราะห์ของสังฆาธิการในเขตอ�าเภอสมเด็จ	จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มีตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน	พบว่า

	 	 7.2.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ

พระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ผลปรากฏเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	 เพศไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของประชาชน	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ประชาชนต้องการเห็นการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทของของพระสงฆ์ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ประชาชนในพืน้ท่ี/ชมุชน	ไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาจิตใจประชาชน	 การเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินวิถีชีวิตปัจจุบัน	เป็นแกนน�าประชาชนในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่

ประชาชนและชุมชน	ตลอดองค์กรต่างๆ	ดังนั้นจึงท�าให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ด้านการสาธารณสงเคราะห์	ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ	พระมหาศุภสิทธิ์	สุภกิจฺโจ	(เจริญสุข)	(2554	:	ก)	ได้วิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	

พบว่า	พบว่า	ประชาชนทีม่ต่ีางกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงัฆาธกิาร

ในเขตอ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ไม่แตกต่างกัน

  7.2.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของ

พระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ผลปรากฏเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	 เพศไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระ

สงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ประชาชนต้องการเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ประชาชนในพืน้ที/่ชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นแกนน�าประชาชน

ในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนการจดัตัง้ศนูย์	ปฏบัิติธรรม	เพือ่ให้ความรูแ้ละอบรม

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา	 เพ่ือพัฒนาจิตใจประชาชนและเด็กเยาวชน	 ดังนั้นจึงท�าให้

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสุบรรณ	 นันทเพชร	 (2553	 :	

บทคดัย่อ)	ท่ีได้วจิยัเร่ือง	ความคดิเห็นของประชาชนทีมี่ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอสมเด็จ	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการ

สาธารณสงเคราะห์ของ	พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอสมเด็จ	จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่แตกต่างกัน 

 	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	ผลปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ของพระสงฆ์ในปัจจบุนัเกีย่วกับการท�าหน้าทีใ่นด้านการสาธารณสงเคราะห์ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน	

ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าปรึกษาแก่ชาวบ้านเก่ียวกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การ

สนับสนุนการจกักจิกรรมทางด้านการอนรุกัษ์ประเพณศีลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่สบืทอดแก่

อนุชนรุ่นหลัง	การเทศนาสัง่สอนให้ประชาชนเข้าใจหลกัธรรมและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

ในการด�าเนินวิถีชีวิตปัจจุบัน	 และจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ความรู้และอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา	เพือ่พฒันาจติใจประชาชนและเดก็เยาวชน	ดงันัน้จึงท�าให้ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวาม

คิดเห็นต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่าง

กัน	สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสุบรรณ	นันทเพชร	(2553	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง	ความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอสมเด็จ	 จังหวัด

กาฬสนิธุ	์พบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์

ของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอสมเด็จ	จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่แตกต่างกัน 
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 8.1.1		ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	พระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติศาสนกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ประชาชนและคณะสงฆ์ควร

พัฒนาการด�าเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ประชาชน	 โดยก�าหนดนโยบายและแผนงาน	 และจัดงบ

ประมาณในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของพระสงฆ์

	 	 8.1.2		ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	คณะสงฆ์ใน

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติศาสนกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ในด้าน

การพฒันาจติใจประชาชน	พร้อมทัง้พฒันาประสิทธิภาพการด�าเนนิงานของคณะสงฆ์ในการปฏบิตัศิาสนกจิ

ในการพัฒนาจิตใจประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	 Research	 =	 PAR)	 เรื่อง	

บทบาทด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของพระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยก�าหนดให้ผู้น�า

ชุมชน	และประชาชน	เป็นผู้ร่วมวิจัย

	 	 8.2.2		ควรศึกษาวจัิยเฉพาะเรือ่งกจิกรรมการเรียนรูท้ีเ่ป็นท่ีต้องการสาหรบัพทุธบรษิทัแต่ละ

กลุ่มอย่างละเอียดต่อไป	 เพ่ือสามารถน�ามาใช้ในการวางแผนและก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมของวัด	
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10. ค�าขอบคุณ

งานวจิยัเล่มน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากคณาจารย์	ทุกท่านท่ีได้ประสทิธิป์ระสาท

วชิาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด	ขอเจรญิพรขอบคณุ	ดร.ไพรชั	
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พื้นชมภู	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมเกียรติ	 เกียรติเจริญ	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	 

แนะน�า	 ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 ต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์	 

ขอเจริญพรขอบคุณ	นางจารวุรรณ	เวยีงนนท์	นายบรรเทิง	กจิพฤกษ์	และนางสริิลกัษณ์	กลางสขุ	ผูเ้ช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	 ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ 

ขอเจริญพรขอบคุณท่านนายอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณผู้น�าชุมชนและประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีช่วยกรุณาตอบ

แบบสอบถามและให้การสัมภาษณ์ด้วยดี

สุดท้ายนี	้ความดใีดๆ	อนัจะพงึมจีากวทิยานพินธ์เล่มนี	้ผูว้จิยัขอน้อมถวายเป็นพทุธบชูา	ธรรมบชูา	

สงัฆบชูา	และมอบบชูาเป็นกตเวทติาคณุ	แก่บดิามารดา	ครบูาอาจารย์พี่ๆ น้องๆ	รวมทัง้คณะญาตโิยมตลอด

จนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	ซึ่งไม่สามารถจะออกนามได้ทั้งหมด	ซึ่งเป็นผู้ให้ก�าลังใจ	ผู้ให้ก�าลังสนับสนุนและ 

ผู้ถวายข้าวทุกทัพพีตลอดเวลาที่ด�ารงเพศสมณะมาตลอด
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การประยุกต์หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการประยุกต์หลัก

พรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลฯตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	แตกต่างกัน	และ	3)	เพื่อรวบรวม

ข้อเสนอแนะของบคุลากรในการประยกุต์หลกัพรหมวิหาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลฯกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลฯ	รวม	204	คน	จาก	8	องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	เครื่อง

มอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	จ�านวน	24	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่

ทั้งฉบับเท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตร้อยเอด็
1 Graduate Students Majoring in Political Science, Mahamakut Buddhist University Roi Et 
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2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2 Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Political Science, Mahamakut Buddhist 

University Roi Et Campus
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การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA)	และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ผลการวจัิยพบว่า	1)การประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้ริหาร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดบัมากทัง้สีด้่านเรยีงล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านมทุติา	ด้านกรณุา	ด้านเมตตา	

และด้านอุเบกขา	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	ปรากฏว่าบุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	แตก

ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อ	การประยุกต์หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 3)	 บุคลากรได้เสนอแนะแนวทางในการการ

ประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	

จงัหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก	คอื	ผูบ้รหิารควรประเมนิความดคีวามชอบอย่าง

เปิดเผยและมีหลักฐาน	ผู้บริหารควรประกาศชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับในการปฏิบัติงาน	และผู้บริหาร

ควรแสดงออกถึงให้ความปรารถนาดีกับบุคลากรมากกว่าปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ :	1.	การประยุกต์	2.	หลักพรหมวิหาร	4

ABSTRACT

The	 thematic	paper	 served	 the	purposes:	 1)	 to	 study	personnel’s	 opinions	on	

administrators’	applications	of	Brahmvihara,	Buddhism’s	Four	Noble	Sentiments,	in	their	

administrations	 at	 tambon	 administrative	 organizations	 in	 Nongphok	 district	 of	 Roi	 Et	 

province,	2)	to	draw	comparisons	between	the	former’s	opinions	relevant	to	their	differing	

genders,	 ages	 and	 educational	 levels	 and	 the	 latter’s	 applications	 as	 such	 to	 their	 

administrations	 there,	 3)	 to	 collect	 the	 former’s	 suggestions	 for	 enhancing	 the	 latter’s	

administrations	 there.	 Sampling	 groups	 comprised	 204	 personnel	 from	 eight	 tambon	 

administrative	organizations	where	they	were	working,	earning	them	through	Taro	Yamane’s	

table.	 The	 device	 used	 for	 the	 research	was	 the	 five-rating	 scale	 questionnaire	with	 

twenty	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	at	.90.	The	statistics	used	for	the	

research	 embraced:	 frequencies,	 percentages,	means,	 standard	 deviations	 and	 F-tests	 

(One-way	ANOVA),	processing	them	by	making	use	of	the	software	package.	

Findings	have	found	the	following	outcomes.	1)	Administrators’	applications	of	four	

noble	sentiments	to	their	administrations	at	their	administrative	organizations	have	been	

rated	‘high’	in	the	overall	aspect,	as	has	one	single	aspect	taken	into	account.	Of	aspects	

in	 the	 descending	 order	 of	means,	 they	 include:	 Mudita,	 sympathetic	 joy;	 Karuna,	 

compassion;	Metta,	loving	kindness;	and	Upekkha,	equanimity.	2)	Hypothesis	testing	results	

have	confirmed	that	personnel’s	opinions	on	administrators’	applications	of	four	noble	

sentiments	their	administrations	do	not	vary.	3)	The	former’s	suggestions	for	the	latter’s	
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applications	have	been	offered	in	the	descending	order	of	three	frequencies.	Three	key	

suggestions	for	enhancing	their	tasks	are	that	administrators	ought	to	i)	openly	look	into	

personnel’s	promotions	with	solid	evidences,	ii)	admirably	cite	personnel’s	prize	winners	

for	their	outstanding	performances,	iii)	express	good	wishes	to	personnel	with	an	either	

expression	more	than	it	really	is	at	present.	

Keywords :	1.	Application	2.	The	Four	Principles	of	Brahmavihara

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในการปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ทีม่คีวาม

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 เพราะกระจายอยู่เกือบทุกต�าบลของไทย	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ

เมื่อรัฐบาลนายชวน	 หลีกภัยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	

พ.ศ.	2537	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	พ.	ศ.	2538	เป็นต้นมา	มีผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบล

มคีวามคล่องตวั	เป็นนติิบคุคล	สามารถก่อนติิกรรมได้	มรีายได้	มอี�านาจในการจดัท�างบประมาณและมีความ

รบัผดิชอบในการปกครองตนเอง	สามารถแก้ปัญหาของประชาชนในต�าบลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	แต่ยงัอยู่

ภายใต้การก�ากบัดูแลของรฐับาลกลางตามหลกัการกระจายอ�านาจโดยทัว่ไป	(ชวูงศ์	ฉายะบตุร,	2547	:	145)	

อย่างไรก็ตาม	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกติกาของสังคมและการบริหารจัดการบ้าน

เมืองที่ใช้จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ที่ทุกประเทศมี

แนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม(Good	Governance)	ที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน

นั้นคือความสงบสุขของประชาชนเสถียรภาพความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีการพัฒนา

ประเทศอย่างสมดุลเท่าทันโลกอันจะน�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้	 ประเทศไทยก็มีการ

ปรับเปลี่ยนหลายประการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ของสังคมใหม่โดยปรากฏใน	

“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”	 ฉบับวันที่11	 ตุลาคม	 2540	 ซ่ึงสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือความ

พยายามในการสร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเน้นให้ผู้บริหารใช้คุณธรรม	บริหารโดยใช้หลัก

ธรรมะเป็นแนวทาง	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น	 ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมแก่บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ	

ส่งเสริมบุคลากรในการด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนของศาสนา	มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม(จรัส	สุวรรณมาลา,	

2553	:	34)

อย่างไรก็ตาม	หลังจากมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลายประการ	เช่น	ผู้บริหารไม่สามารถ	พัฒนาพื้นที่ตามหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพอาจเป็นเพราะความรูค้วามสามารถ	และเทคนคิของผูบ้รหิารไม่สมดลุกบัหน้าที	่มุง่พฒันาด้าน

วัตถุ	เช่นโครงสร้างพื้นฐานและการจัดชื้อจัดจ้างมากเกินไปจนท�าให้ด้านคุณธรรมไม่สมบูรณ์	ท�าให้เป็นช่อง

ทางของการคอรัปชัน่ได้ง่ายผูบ้รหิารบางคนไม่เข้าใจกฎระเบียบต่างๆ	เป็นเหตุให้การปฏบัิตงิาน	ผดิกฎหมาย

และผิดระเบียบในหลายเรื่อง	 และประชาชนทั่วไปยังไม่สนใจด้านการน�าธรรมะมาใช้ในการบริหารงาน	 

(โกวิทย์	พวงงาม,	2550	:	191-194)
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อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ประกอบด้วยองค์การบรหิารส่วนต�าบลแปดแห่ง	ได้แก่	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลกกโพธิ์	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสว่าง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงงาม	 องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	องค์การบรหิารส่วนต�าบลภเูขาทอง	องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองขุ่นใหญ่	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอกโดยทั้งแปดแห่ง	 ได้รับการปรับ

เปลี่ยนสถานะจากเดิม	คือสภาต�าบล	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	ปี	2540	โดยทุกแห่งบริหารงานโดย

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีไ่ด้รับการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน	รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานพฒันา

ทุกด้านทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 จากการรายงานประจ�าปี	 พบว่า	 การบริหารที่ผ่านมาจึงไม่

สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด	เพียงแต่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการบาง

ด้าน	 และสามารถท�าได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น	 ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอหนองพอก	

จงัหวัดร้อยเอด็	ได้พฒันาการบรหิารจัดการโดยน�าหลกัพรหมวหิาร4ได้แก่	เมตตา	กรณุา	มทุติา	และอเุบกขา	

มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร	 โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการท�างาน	 ให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติงาน	 และ

ร่วมแสดงความยนิดเีมือ่ผูใ้ต้บังคบับญัชาได้รบัรางวลั	การวางตวัเป็นกลางในการบรหิารงาน	รวมถงึมกีารส่ง

เสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ	มีความรับผิดชอบ	มีวิสัยทัศน์	มีคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถปฏิบัติ

งานได้อย่าง	มีประสิทธิภาพ	(ส�านักงานท้องถิ่นอ�าเภอหนองพอก,	2559	:	28)	

ผูว้จิยัในฐานะเป็นบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลบงึงาม	ซึง่เป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่ง

หน่ึงในอ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัการประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิาร

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยก�าหนดให้	บุคลากร

เป็นประชากรการวจิยั	ซึง่ผลการวจิยัสามารถน�าเสนอผูบ้รหิารเพือ่ประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	

อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ตามความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศึกษา	แตกต่างกนั	

2.3		 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของบุคลากรในการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

3.2		 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
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3.3		 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4 

ของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

สามารถน�าผลการวจิยัไปเป็นข้อสนเทศในการประยกุต์ใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง	 การประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอ

หนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลฯ	รวม	204	คน	จาก	8	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.90	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 ANOVA	 :	 F-test)	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบล

อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน	เรยีงล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหา

น้อย	ได้แก่	ด้านมุทิตา	ด้านกรุณา	ด้านเมตตา	และด้านอุเบกขา	ตามล�าดับ

6.2		 ผลการเปรยีบเทียบการประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	แตกต่างกัน	มีความคิด

เห็นต่อการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

6.3		 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบล

อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดบุคลากรมีข้อเสนอแนะในเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้

บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีค่าความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	

ดังนี้	ผู้บริหารควรประเมินความดีความชอบอย่างเปิดเผยและมีหลักฐาน	ผู้บริหารควรประกาศชื่นชมผู้ที่ได้

รบัรางวลัทกุระดบัในการปฏบิตังิาน	และผูบ้รหิารควรแสดงออกถงึให้ความปรารถนาดีกบับคุลากรมากกว่า

ปัจจุบัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอ	หนองพอก	

จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลอ�าเภอ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

หนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานในระดับมาก	เช่น	มี

ความปรารถนาให้บุคลากรท�างานอย่างมีความสุข	 และประสบความส�าเร็จในต�าแหน่งหน้าท่ี	 เห็นใจผู้ใต้

บังคับบัญชาที่ประสบความยากล�าบากให้ข้อเสนอแนะกับผู้มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค	แสดง

ความชืน่ชมกบัผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัการปฏบิตัหิน้าที	่รวมถงึผูท้ีป่ระสบความส�าเร็จในหน้าทีก่ารงานนอกจากนัน้	

ผูบ้รหิารยงัให้ความยตุธิรรมกบับคุลากรทกุคน	และมคีวามเป็นกลางในการบรหิารงาน	ผลการวจิยัประเดน็

นี้สอดคล้องกับแนวคิดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชญาณวโรรส	 (2529	 :	 322)	 ท่ีอธิบายว่า	

พรหมวิหาร	คือ	ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ	ธรรมประจ�าใจอันประเสริฐ	หลักความประพฤติที่ประเสริฐ

บริสุทธิ์	ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก�ากับความประพฤติ	จึงจะชื่อว่าด�าเนินชีวิตหมดจด	และปฏิบัติตน

ต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สัณหวิชญ์	 สนิทวงศ์	 (2550	 :	บทคัดย่อ)	ที่ได้

ท�าการวิจัยเร่ือง	การน�าหลกัพรหมวหิารธรรมไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจฝ่ายป้องกันและ

ปราบปราม	:	ศกึษาเฉพาะกรณสีถานตี�ารวจอ�าเภอปากพนงั	จงัหวดันครศรีธรรมราชผลการวจิยั	พบว่า	โดย

รวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของร้อยต�ารวจเอกหญิงเพชรา	อนุจร	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การน�าหลัก

พรหมวิหารธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของข้าราชการต�ารวจสังกัดต�ารวจภูธร	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ผล

การวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อสามารถน�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านเมตตา	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากรเหน็ว่า

ผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร	

4	ด้านเมตตาในการบริหารงาน	หลายประการ	เช่น	มีความปรารถนาให้บุคลากรท�างานอย่างมีความสุข	มี

ความปรารถนาให้บุคลากรประสบความส�าเร็จในต�าแหน่งหน้าท่ีให้ความจริงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

รวมถงึการจดัสวสัดิการให้บคุลากรอย่างเหมาะสมผลการวจิยัประเดน็นีส้อดคล้องกบัแนวคดิของพระพรหม

คุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 (2551	 :	 124-125)	ที่ได้อธิบายว่าหลักการใช้เมตตาในทางที่ถูก	คือ	การกระท�า 

ด้วยความปรารถนาดี	ด้วยความบริสุทธิ์	ไม่มีการหวังผลใด	ๆ	ตอบแทน	แต่มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีสุข	เช่น	มีความ

รู้สึกที่มุ่งไปในทางเสียสละ	 ท�าสังคมสงเคราะห์	 บริจาค	 การให้ทาน	 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลดีกับตน

สอดคล้องกบัแนวคิดของสมใจ	ขนุทพิย์	ทีไ่ด้อธบิายว่า	เมตตา	หมายถงึ	ความปรารถนาให้เกดิความสขุ	ความ

เจริญแก่ผู้อื่น	ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข	ความมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น	

	 	 7.1.2		ด้านกรุณา	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่า

ผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร	

4	ด้านกรุณาในการบรหิารงาน	หลายประการเช่นผูบ้รหิารเหน็ใจผูใ้ต้บังคบับัญชาทีป่ระสบความยากล�าบาก

ให้ข้อเสนอแนะกับผู้มีปัญหาในการปฏบิติังานอย่างเสมอภาคให้ก�าลงัใจผูท่ี้พลาดโอกาสในการเลือ่นต�าแหน่ง

และเหน็ใจสงสารผู้ทีป่ระสบเคราะห์กรรม	ผลการวจิยัประเดน็นี	้สอดคล้องกบัแนวคดิของ	สมเดจ็พระญาณ

สังวร(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	(2527	:	25-28)	ที่อธิบายว่ากรุณา	เป็นเรื่องทางกาย	เพราะเป็นการช่วยเหลือ	คือ	

ช่วยให้พ้นทกุข์	คอืมทีัง้ทกุข์กาย	ทกุข์ใจ	แต่ทีจ่รงิเมตตาและกรณุาไปด้วยกนัแยกกนัไม่ออก	ทีเ่ป็นธรรมเป็น

พรหมวิหารธรรมอย่างยิ่งคือ	ช่วยให้พ้นทุกข์ทางใจ	สอดคล้องกับงานวิจัยของสัณหวิชญ์	สนิทวงศ์	(2550	:	

บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การน�าหลกัพรหมวหิารธรรมไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ
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ฝ่ายป้องกนัและปราบปราม	:	ศกึษาเฉพาะกรณสีถานตี�ารวจอ�าเภอปากพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมราชผลการ

วิจัย	พบว่า	ด้านกรุณาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจเอกหญิงเพชราอนุจร	ที่ได้วิจัย

เรือ่ง	การน�าหลกัพรหมวหิารธรรมไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของข้าราชการต�ารวจสงักดัต�ารวจภธูร	จงัหวดันคร	

ศรีธรรมราช	ผลการวิจัย	พบว่า	ด้านกรุณาอยู่ในระดับมาก	

	 	 7.1.3		ด้านมุทิตา	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่า

ผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร	4 

ด้านมุทิตาในการบริหารงาน	หลายประการเช่น	 ผู้บริหารแสดงความช่ืนขมกับผู้ท่ีได้รับรางวัลการปฏิบัติ

หน้าที	่ผู้บริหารแสดงความยินดกีับผูท้ี่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานแสดงความชืน่ชมกบัผู้ทีไ่ด้เลื่อน

ต�าแหน่ง	และแสดงความยนิดกีบัผูท้ีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าในการด�ารงชวิีต	สอดคล้องกบังานวจิยัของวเิชยีร	

บุญหล้า	(2550	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัย	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ด้านมุทิตาอยู่ในระดับมากและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระขุนอาจที่ได้ท�าการวิจัย	 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร	 4 

ไปใช้ในการบริหาร	ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอุบลรัตน์	อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	ผลการวิจัยพบ

ว่าด้านมุทิตาอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.4		ด้านอุเบกขา	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็น

ว่าผู้บริหาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็สามารถประยกุต์ใช้หลกัพรหมวหิาร	

4	ด้านอุเบกขา	ในการบริหารงาน	หลายประการเช่นผู้บริหารให้ความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคนผู้บริหารมี

ความเป็นกลางในการบริหารงานผู้บริหารไม่พยายามช่วยเหลือผู้กระท�าความผิดและผู้บริหารไม่เอนเอียง

เข้าข้างบคุลากรท่ีมคีวามสนิทสนมหรือเป็นญาติ	สอดคล้องกบังานวจิยัของวเิชยีร	บญุหล้า	(2550	:	บทคดัย่อ)	

ที่ได้วิจัย	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ด้านอุเบกขาอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วีระขุนอาจที่ได้ท�าการวิจัย	ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร	4	ไปใช้ในการบริหาร	ของ

โรงเรยีนศนูย์เครอืข่ายอบุลรตัน์	อ�าเภออบุลรตัน์	จงัหวัดขอนแก่น	ผลการวิจยัพบว่าด้านอุเบกขาอยูใ่นระดบัมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และยก

ระดบัการประยกุต์ใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และน�าข้อเสนอแนะ

ของบคุลากรมาปรบัใช้หากจะปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาการประยกุต์ใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงาน

ควรให้ความส�าคัญกับด้านอุเบกขา	ก่อนด้านอื่นเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 	 8.1.2		ด้านอเุบกขา	ผลการวจัิยพบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากดงันัน้	ผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด	 ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และยกระดับการประยุกต์ใช้ให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยมกีารศกึษาหลกัธรรมด้านนีอ้ย่างจรงิจงัและถ่องแท้	เพือ่ให้มคีวามเข้าใจการน�า

ไปประยุกต์ใช้	และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	และน�าข้อเสนอแนะของบุคลากรมาปรับใช้
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8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวิจัยพบว่า	 การประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากแต่ด้าน	ด้านอุเบกขา

ปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และ

เชิงเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ควบคู่กัน	เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางพัฒนา

ด้าน	 ด้านอุเบกขาเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก	 และน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการ

ประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	

จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 8.2.2		ผลการวจิยัพบว่า	ข้อเสนอแนะในการประยกุต์หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงาน

ของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ข้อที่มีค่าความถี่สูงสุด	คือ

ดังนี้	 ผู้บริหารควรประเมินความดีความชอบอย่างเปิดเผยและมีหลักฐานดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ควบคู่กัน	เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	

สาเหต	ุและแนวทางพฒันาด้าน	การประเมนิความดคีวามชอบอย่างเปิดเผยและมหีลกัฐานเพือ่ศกึษาข้อมลู

เชิงลึก	 และน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาพัฒนาการประยุกต์หลักพรหมวิหาร	 4	 ใน

การบริหารงานของผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	
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ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการยุบรวม 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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บทคัดย่อ

งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศึกษาความคดิเหน็,เปรยีบเทียบความคดิเหน็ของสมาชกิและผูบ้รหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการยบุรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น	 จ�าแนกตาม	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ต�าแหน่งหน้าที่	 และรายได้ต่อเดือน	 และศึกษา

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการยุบรวม

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่นเป็นการศกึษาวิจยัแบบ

ผสมผสาน	โดยการวิจัยเชิงปริมาณ	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	170	คน	ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั	.813	สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมลู	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบค่า	t	(t-test)	และทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว	(One	way	ANOVA/F	–	test)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative	Research)	ใช้แบบการ

สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลกึ	ผูใ้ห้ข้อมลู	จ�านวน	10	คน	วเิคราะห์ข้อมลูการวจิยัเชิงพรรณนา	(Descriptive	

Analysis)	

1 อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น
1 Full-time Lecturers, North Eastern University, Khon Kaen Province

* ได้รับบทความ: 12 มิถุนายน 2561; แก้ไขบทความ: 16 กรกฎาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์:  

23 กรกฎาคม 2561.
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ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม 

พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับจากระดับ

สูงสุด	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก	 รองลงมาได้แก่	 ด้านการประสานงานและต�่าสุด	 

ด้านการควบคุม	 ตามล�าดับ	 2)	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งหน้าที่	และรายได้ต่อเดือน	โดยรวมและ

รายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 3)	 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาลในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด

ขอนแก่น	5	ด้าน	พบว่า	1)	ด้านการวางแผน	ควรให้ความส�าคญักบัการประชมุ	ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล

และผูน้�าชมุชนและควรเปิดโอกาส	เปิดเวทปีระชาคม	ให้ประชาชนเข้ามามบีทบาท	มส่ีวนร่วม	ในการวางแผน	

2)	ด้านการจดัองค์การ	ควรให้ความส�าคญักบัการประชมุ	ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชน	ผูแ้ทนชมุชน	หรอืผูแ้ทน

ภาคประชาชน	เข้าร่วมรบัฟังความคิดเหน็	ข้อเสนอแนะและควรให้ความส�าคญักบัการแบ่งงานตามโครงสร้าง

การบริหาร	 แบ่งงานตามความรับผิดชอบตามล�าดับชั้น	 3)	 ด้านการบังคับบัญชา	 ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์	

บรหิารงานตัง้อยูใ่นความเป็นธรรม	มคุีณธรรม	จรยิธรรม	และมคีวามกล้าในการตดัสนิใจ	4)	ด้านการประสาน

งาน	 ผู้บริหารควรเปิดโอกาส	 สร้างความร่วมมือ	 ร่วมใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	 เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมเป็นกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ	 และ	 5)	 ด้านการควบคุม	 ควรเปิดโอกาส	 ให้ผู้น�าชุมชน

ประชาชนเข้ามามีบทบาทมส่ีวนร่วมเป็นกรรมการควบคมุ	การตดิตามประเมนิผลโครงการ	และควรให้มกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากรและพนักงานของรัฐ	

ค�าส�าคัญ :	1.	ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหาร	2.	การยุบรวม	3.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ABSTRACT

This	 Research	 aims	 to	 study	 opinions,	 compare	 opinions	 of	 members	 and	 

administrators	 of	 local	 administrative	 organizations	 on	 the	 dissolution	 of	 Tambon	 

administrative	organizations	as	municipalities	in	the	district	of	Amphoe	Mueang	Khon	Kaen.	

Khon	Kaen	Province.	Classified	by	sex,	age,	educational	level	,	position	and	monthly	income.	

To	 study	 the	management	 development	 of	members	 and	 administrators	 of	 local	 

administrative	organizations.	The	total	of	the	sub-district	administrative	organizations	is	the	

municipality.	 In	the	district	of	Amphoe	Mueang	Khon	Kaen.	Khon	Kaen	Province.	Mixed	

Method	Research	was	conducted	by	Quantitative	Research.	The	sample	size	of	170	samples	

was	statistically	significant	at	the	.05	level	using	a	5-point	scale.	The	reliability	was	.813.	

Statistics	 for	 frequency,	percentage,	mean,	 standard	deviation,	 t-test,	one-way	ANOVA/ 

F-test,	 and	 qualitative	 research.	 Semi-structured	 interviews,	 10	 informants,	 descriptive	

analysis.
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The	Study	Indicated	that	1)	Comments	The	members	and	administrators	of	the	

local	 administrative	 organizations	 for	 the	 dissolution	 of	 the	 Tambon	 Administration	 

Organization	are	the	municipality	 in	Amphoe	Mueang	Khon	Kaen.	 It	was	found	in	Khon	

Kaen	Province.	Overall,	the	average	level	was	high.	And	when	considering	each	aspect	at	

all	levels.	From	the	top	three	levels,	planning	is	at	a	high	level.	Secondary	Coordination	

and	minimum	Sequential	control.	2)The	Results	of	the	comparative	analysis	of	members	

and	administrators.	In	the	case	of	the	subdivision,	In	the	district	of	Amphoe	Mueang	Khon	

Kaen.	 Khon	 Kaen	 Province	 by	 sex,	 age,	 educational	 level	 Previous	 page	 And	monthly 

income.	 Overall	 and	 individual	 not	 different.	 3)Guidelines	 for	 the	 development	 of	 

management	of	members	and	administrators.	In	the	case	of	the	subdivision,	In	the	district	

of	 Amphoe	 Mueang	 Khon	 Kaen.	 Five	 aspects	 of	 Khon	 Kaen	 province	 were	 found.	 

1)	Planning	The	importance	of	meetings,	administrators,	council	members	and	community	

leaders	 should	 be	 emphasized.	 And	 should	 be	 open	 Open	 the	 community	 forum.	 

Let	 people	 take	 part	 in	 the	 planning.	 2)	 Organization	 It	 should	 be	 emphasized	 that	 

public	meetings,	community	representatives	or	people’s	 representatives	are	 important.	

Participating	in	the	feedback,	feedback	and	recommendations	should	focus	on	the	division	

of	work	 according	 to	 the	management	 structure.	 Dividing	 responsibilities	 according	 to	 

hierarchy.	3)	Management	must	have	a	vision.	Management	is	based	on	fairness,	ethics,	

and	 courage	 in	 decision	 making.	 4)	 Coordination	 Management	 should	 open	 up	 

opportunities.	Collaborate	Commitment	to	subordinates.	Invited	people	to	participate	in	

the	project	evaluation.	and	5)	Control	should	provide	opportunities	for	community	leaders	

to	 play	 a	 role.	 Participating	 as	 a	 Director	 Project	Monitoring	 And	 should	 evaluate	 the	 

performance	of	government	officials.	State	employees	and	employees.

Keywords :  1.	Opinions	of	Members	and	Administrators	2.	Total	dissolution	

	 3.	Local	government

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	มาตรา	284	ได้บัญญัติให้มีกฎหมาย	ก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	 เพื่อพัฒนาการกระจายอ�านาจเพิ่มขึ้น	 ให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	จึงได้มี

การตราพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น	

โดยบัญญัติให้มีการกระจายอ�านาจ	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไป

สู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีอิสระในการตัดสินใจ	ก�าหนดนโยบายการ

ปกครอง	การบริหารงาน	การบริหารงานบุคคล	การบริหารการเงินและการคลังได้ด้วยตัวเอง	ผู้บริหารและ
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พนกังานท้องถิน่ทกุคนจงึต้องส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	เสรมิสร้างความร่วมมอื	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ร่วมกนัรบัผดิชอบ

ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมให้ด�าเนินไปอย่างประหยัด	มีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น	(ชูวงศ์	ฉายะบุตร,	2539	:	1-4)

การปกครองส่วนท้องถิ่น	คือ	รัฐมอบหมายให้ท้องถิ่นใดๆ	หรือหลายท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการภาย

ใต้ขอบเขตกิจกรรมที่รัฐมอบให้กระท�า	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	จะจัดรูปเป็นองค์การซึ่งเป็นนิติบุคคล	

มีความเป็นเอกภาพ	 หรือ	 มีอิสระในการบริหารงบประมาณและอื่นๆ	 ในระดับหนึ่ง	 การปกครองท้องถิ่น	

เป็นการกระจายอ�านาจปกครองส่วนกลางของรัฐ	ให้กับท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมาย	อีกทั้ง	เพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่น	 ได้เรียนรู้และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 ตามหลักประชาธิปไตย	 การปกครองท้องถิ่น	

เป็นการจดัระเบยีบการปกครองตามหลกัการกระจายอ�านาจปกครองโดยรฐัหรอืรฐับาลกลางมอบอ�านาจให้

ประชาชนในท้องถิ่นไปด�าเนินการปกครองตนเอง	 และจัดท�าบริการสาธารณะบางอย่างเพื่อสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	โดยมีอิสระตามสมควรในของเขตของกฎหมาย	องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่	 5	 รูปแบบแบ่งออกเป็นรูปแบบท่ัวไป	 3	 รูปแบบได้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 และรูปแบบพิเศษ	 2	 รูปแบบได้แก่

กรุงเทพมหานคร	(กทม.)	และเมืองพัทยา	(โกวิทย์	พวงงาม,	2548	:	32)

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	ถอืเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัล่างสดุและมีขนาดเลก็

ที่สุด	แต่มีจ�านวนและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด	โดยรวมมีทั้งสิ้น	5,765	แห่ง	จากการที่	อบต.	มีความเหมาะ

สมในเชิงโครงสร้าง	ขนาด	และครอบคลุมพื้นที่ทุกต�าบลของประเทศไทย	จึงยังผลให้	อบต.	เป็นหน่วยงาน

ซึ่งใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากกว่าหน่วยงานอื่น	ขณะเดียวกันสถานะความเป็นนิติบุคคลของ	อบต.	ที่

มีอ�านาจทางนิติบัญญัติและการบริหารจัดการด้วนตนเอง	 ท�าให้	 อบต.	 มีศักยภาพเพียงพอจะด�าเนินการ

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า	พร้อม	ๆ	กับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน	

การจดัต้ังเทศบาล	มเีจตนารมณ์เพือ่กระจายอ�านาจการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาภายในต�าบล	และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	อ�านาจที่รัฐมอบให้ต้องมีขอบเขตตามที่รัฐก�าหนดให้	มีความพร้อม

ในการบรหิารจดัการ	เปิดโอกาสให้	หน่วยบรหิารราชการท้องถิน่	ปกครองตนเอง	ท�าหน้าทีแ่ละกจิกรรมเพือ่

พัฒนาการบริหาร	ให้มีการปกครองที่เข้มแข็ง	เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล	รัฐบาลก�าหนดให้เทศบาล	

มีรายได้หลายทางรวมทั้งเงินอุดหนุน	 และเพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 โดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 มีการเลือกตั้ง	 มีการถ่วง

ดลุอ�านาจระหว่างฝ่ายนติิบญัญตั	ิ(ฝ่ายสภา)กบัฝ่ายบรหิาร	และทีส่�าคญัส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่าง	กว้างขวาง	ในการเสนอแก้ปัญหา	รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	

(เบญจวรรณ	วันดีศรี,	2547	:	2)	

ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รูปแบบทั่วไปในปัจจุบัน	มีความซ�้าซ้อนในเรื่องของหน้าที่

และอ�านาจ	ทีไ่ม่ชัดเจนในภารกจิหรอืมคีวามซ�า้ซ้อนกนัในการถ่ายโอนภารกจิจากหน่วยงานของรัฐหรอืการก

ระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	นอกจากนีใ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกนัเอง	

มหีน้าทีอ่�านาจซ�า้ซ้อนกนัอยู	่เช่น	การด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	มพีืน้ทีท่บัซ้อนกบัเทศบาล

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ท�าให้หน้าที่และอ�านาจบางส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซ�้าซ้อนกับ
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เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เช่น	 ปัญหาการเงิน	 การคลัง	 และการงบประมาณ	ปัญหาการจัด

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ	ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน	ปัญหาการก�ากับดูแล	 และ

ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	 :	 กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขต

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบทางวิชาการการเมืองการ

ปกครองของไทยกับการเรียนการสอน	 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 ของ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และในสาขาวิชาอื่น	ๆ	ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน	ตลอดจนเพื่อ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

กรณกีารยุบรวมองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ซึง่ผลการวิจยัอาจจะได้รับผลประโยชนห์รอืผลกระ

ทบต่อการบริหารจัดการทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นอย่างไร	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการยุบรวม

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

2.2		 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

การยบุรวมองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	จ�าแนกตาม	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งหน้าที่และรายได้ต่อเดือน

2.3		 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

3.  สมมติฐานการวิจัย

สมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	ทีม่เีพศ	

อาย	ุระดบัการศกึษา	ต�าแหน่งหน้าทีแ่ละรายได้ต่อเดอืนต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการยบุรวมองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเป็นเทศบาลแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้รับทราบความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการยุบรวม

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

	4.2		ได้รบัทราบข้อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของสมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	จ�าแนก

ตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งหน้าที่และรายได้ต่อเดือน

4.3		 ได้รับทราบข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการของสมาชิกและผูบ้รหิารองค์กร

ปกครองท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัด
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ขอนแก่นเพ่ือน�าไปใช้เป็นทางพฒันาการบรหิารจดัการในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เทศบาลและ

ในหน่วยงานอื่น	ๆ	ได้

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการยุบรวม

องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	:	กรณศีกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	Method	 Research)	 ประกอบด้วย	 การวิจัยเชิง

ปริมาณ	(Quantitative	Research)	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	170	คน	ประกอบด้วย	สมาชิกและผู้บริหารองค์

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ทีอ่�าเภอเมืองขอนแก่น	19	หน่วยงาน	จ�าแนกออกเป็น	เพศ	อาย	ุระดบั

การศึกษา	 ต�าแหน่งหน้าที่และรายได้ต่อเดือน	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยการหาความถ่ี	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ(Percentage)	

โดยหาค่าเฉล่ีย	( =	Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.=Standard	Deviation)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วิจัย	เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	5	ด้าน	วิเคราะห์ข้อมูล	

ทดสอบสมมตฐิานค่าที	(t-test)	ทดสอบความแตกต่างระหว่าง	2	กลุ่ม	ทดสอบสมมตฐิานค่าเอฟ	(One	way	

ANOVA	:	F-test)	ทดสอบความแตกต่างระหว่าง	3	กลุ่มขึ้นไป	และพิสูจน์ความแตกต่างรายคู่	โดยวิธีการ

ของเซฟเฟ่	 (Seheffe)	 และวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลึก 

(In	depth	Interview)	ประชากรกลุม่เป้าหมายผูใ้ห้ข้อมลู	จ�านวน	10	คน	สรปุผลการวเิคราะห์เชงิพรรณนา

6.  ผลการวิจัย

6.1		 สมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	

เหน็ด้วยกับการยบุรวมโดยรวมอยูใ่นระดับมาก	( =	3.91)	และเมือ่พจิารณารายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ	 ได้แก่	 ด้านการวางแผน	 (Planning)	 รองลงมาได้แก่	

ด้านการประสานงาน	(Coordinating)	และ	ด้านการควบคุม	(Controlling)	

6.2  สมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	

ที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ต�าแหน่งหน้าที่	 และรายได้ต่อเดือน	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการยุบรวม

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาลทั้งโดยรวมและรายด้าน	 5	 ด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

6.3		 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อการยบุรวมองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาลในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่นจ�านวน	5	

ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการวางแผน	ควรให้ความส�าคัญกับการประชุม	ผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล

และผูน้�าชมุชนเพือ่หาข้อเสนอแนะ	ให้เกดิการมส่ีวนร่วม	ในการคดิ	มส่ีวนร่วมในการวางแผน	ควรเปิดโอกาส	

เปิดเวทีประชาคม	 ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท	 มีส่วนร่วมเสนอความต้องการ	 ในการวางแผน	 ระยะสั้น	

ระยะ	3	ปี	ระยายาว	4	ปีขึ้นไป	อย่างมีระบบ 2)	ด้านการจัดองค์การ ควรให้ความส�าคัญกับการประชุม	ที่

เปิดโอกาสให้ประชาชน	 ผู้แทนชุมชน	หรือผู้แทนภาคประชาชน	 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ
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เทศบาลควรให้ความส�าคัญกับการแบ่งงาน	 ตามโครงสร้างการบริหาร	 แบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้บริหาร

ตามล�าดบัชัน้ให้เป็นสดัส่วน	3)	ด้านการบงัคบับญัชา	ผูบ้รหิารต้องมวีสิยัทศัน์	บรหิารงานตัง้อยูใ่นความเป็น

ธรรมมีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีความกล้าในการตัดสินใจผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้น�าชุมชน	ต้องร่วมมือ

กันปฏิบัติงานบริการประชาชน	และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ 4)	ด้านการประสานงาน ผู้บริหาร

ควรเปิดโอกาส	สร้างความร่วมมือ	ร่วมใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	และประชาชน	โดยให้ประชาชน	เข้ามามีส่วน

ร่วมเป็นกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ	 ในชุมชน	 ให้ทั่วถึง	 เพ่ือให้การประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ 5)	ด้านการควบคุม	ควรสนบัสนนุหรอืเปิดโอกาส	ให้ผูน้�าชุมชนประชาชน	เข้ามามบีทบาท

มส่ีวนร่วมเป็นกรรมการควบคมุ	ติดตามประเมินผลโครงการบรหิารจดัการในหมูบ้่าน	ในชมุชน	ให้ทัว่ถงึ	เพือ่

ช่วยเหลือกรรมการของเทศบาล	 ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง	 ควรให้มีการประเมินการควบคุม	 ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ	บุคลากร	พนักงานของรัฐ	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็ของสมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการยบุ

รวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาลในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยรวมและราย

ด้านพบว่า	สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งหน้าที่และรายได้ต่อ

เดือน	มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	และเห็นด้วยกับการยุบรวมและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่รปูแบบเทศบาล	เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณารายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรยีงล�าดบั

จากระดับสูงสุด	 3	 ด้าน	 พบว่า	 ด้านการวางแผน	 (Planning)	 อยู่ในระดับมาก	 รองลงมาได้แก่	 ด้านการ

ประสานงาน	 (Coordinating)	และต�่าสุด	ด้านการควบคุม	 (Controlling)	ตามล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับผล

การวิจัยของคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สพฐ.,กพร.	(2553	:	105)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	การบริหาร

ราชการบ้านเมอืงทีด่	ีเป็นการบรหิารราชการเพือ่บรรลเุป้าหมาย	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชน	เกดิ

ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ		มปีระสิทธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชิงภารกจิของรฐั		ไม่มข้ัีนตอนการปฏบัิติ

งานเกนิความจ�าเป็น		มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์เพือ่ให้ประชาชนได้รบัการ

อ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ		 และมีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม�า่เสมอและสอดคล้องกบัผลงานการวจิยัของ	จติรลดัดา	ถิน่ส�าราญ	(2551	:	ก)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง	ความ

คดิเหน็ของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามหน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	อ�าเภอศรเีชียงใหม่	

จังหวัดหนองคายผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่

ในระดับดีมาก

7.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ต่อการยบุรวมองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ในเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่นจ�าแนก

ตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศกึษา	ต�าแหน่งหน้าที	่และรายได้ต่อเดอืน	โดยรวมและรายด้าน	5	ด้าน	อยูใ่นระดบั

มากและมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องและไม่สอดคล้องบางส่วนกับผล

งานการวิจัยของจิตรลัดดา	ถิ่นส�าราญ	(2551	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
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การด�าเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ข้อ	

2.	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบล

บ้านหม้อ	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ที่จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพนั้น	พบ

ว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนประชาชนที่มีเพศ	 อายุ	

การศึกษา	ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลบ้านหม้อไม่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ	ชนนาถ	เจริญรักษ์	(2556	:	บทคัดย่อ)	

ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลเกวียนหัก	 อ�าเภอขลุง	

จังหวัดจันทบุรี	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบล

เกวียนหัก	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	ทั้ง	6	ด้าน	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อแยกเป็นรายด้านอันดับ

แรกคือด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รองลงมาคือ	ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคม

ให้เข้มแข็ง	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดีและด้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงและยัง่ยนื	เป็นอนัดบัสดุท้าย	ผลการทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ

ประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลเกวียนหักอ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนกตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน	มีความ

คดิเหน็ต่อผลการปฏบิติังานของเทศบาลต�าบลเกวยีนหกั	อ�าเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบุร	ีไม่แตกต่างกนั	จงึปฏเิสธ

สมมติฐานการวิจัยเช่นกัน

7.3  ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของสมาชิกและผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	 ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่นจ�านวน	5	ด้าน	มีข้อเสนอแนะดังนี้	1)	ด้านการวางแผนควรให้ความส�าคัญกับการประชุม	

ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาลและผูน้�าชมุชนเพือ่หาข้อเสนอแนะ	ให้เกดิการมส่ีวนร่วม	ในการคดิ	มส่ีวนร่วม

ในการวางแผน	และเสนอโครงการควรเปิดโอกาส	 เปิดเวทีประชาคม	 ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท	มีส่วน

ร่วมเสนอความต้องการ	ในการวางแผน	ระยะสั้น	ระยะ	3	ปี	ระยายาว	4	ปีขึ้นไป	อย่างมีระบบ	2)	ด้านการ

จดัองค์การ	ควรให้ความส�าคัญกับการแบ่งงาน	ตามโครงสร้างการบรหิาร	แบ่งความรับผดิชอบให้กบัผูบ้รหิาร

ตามล�าดับชั้นให้เป็นสัดส่วน	3)	ด้านการบังคับบัญชาผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์	บริหารงานตั้งอยู่ในความเป็น

ธรรมมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และมคีวามกล้าในการตดัสนิใจ	4)	ด้านการประสานงานผูบ้รหิารควรเปิดโอกาส	

สร้างความร่วมมอื	ร่วมใจต่อผูใ้ต้บังคับบญัชา	และประชาชน	โดยให้ประชาชน	เข้ามามส่ีวนร่วมเป็นกรรมการ

ติดตามประเมินผลโครงการ	 เพื่อให้การประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ	 5)	 ด้านการควบคุมควร

สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ผู้น�าชุมชนประชาชน	 เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม	 ติดตาม

ประเมินผลโครงการบริหารจัดการในหมู่บ้าน	ในชุมชน	ให้ทั่วถึง	ควรให้มีการประเมินการควบคุม	ติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากร	 พนักงานของรัฐ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สุเทพ	 นิลมูล	

(2552	 :	 บทคัดย่อ)	 เรื่อง	 ภาวะผู้น�าของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ประชากรที่ใช้	 ในการวิจัย	

ประกอบด้วย	ข้าราชการระดับสงูในสงักดัเทศบาลนครเชยีงใหม่	ประธานหรอืผูน้�าชมุชนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่่และนักธุรกิจ	 ในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัย	 พบว่า	 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่	 มี
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คณุลกัษณะความเป็นผูน้�าทีม่คีณุภาพในการบรหิารงานในเรือ่งความกระตอืรอืร้นสนใจใฝ่่เรยีนรูง้าน	มกีาร

ยอมรับในส่ิงใหม่่ๆ	มคีวามเด็ดขาดมคีวามสามารถในการตดัสนใจ	และรบัผิดชอบการตดัสนิใจ	มคีณุลกัษณะ

ความเป็นผู ้น�าที่มีคุณประโยชนในการบริหารงาน	 มีความเสียสละในการท�างานไม่มีการแสวงหาผล

ประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องและเป็นผู้้มีอุดมการณ์ชัดเจน	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 นภสร	

ภูบาลชื่น	 (2551	 :	บทคัดย่อ)	 ศึกษาเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานขอเทศบาลต�าบล

ห้วยแถลง	 อ�าเภอห้วยแถลง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลห้วยแถลง	อ�าเภอห้วยแถลง	จงัหวดันครราชสมีาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก

ค่าเฉลีย่สงูสุดไปหาต�า่สดุ	ดังนี	้ด้านการจัดกาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	ด้าน

สงัคม	ด้านการเมอืง-การบรหิารและด้านเศรษฐกจิ	ตามล�าดบั	2)ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของประชาชน

ต่อการด�าเนินงาน	คอื	ควรให้การสนบัสนนุส่งเสรมิการประกอบอาชพีแก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง	เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการแสดงความคดิเหน็	ช่วยคดิรเิริม่สร้างสรรค์	เสนอ

แนะความต้องการ	หรอืตดัสนิใจแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม	

เพ่ือส่งผลถึงความเป็นอยู่ขอชุมชนในท้องถ่ิน	 และสอดคล้องกับการวิจัย	 เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	 ในครั้งน้ี	 โดยวิธีสัมภาษณ์สมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	 จ�านวน	 10	 คน	 เห็นด้วยกับการยุบรวมและเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	โดยภาพรวมและรายด้าน	โดยภาพ

รวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 	 8.1.1		หน่วยงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง	 ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบาย	 กฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการยบุรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ให้ประชาชนได้รบัทราบอย่าง

ทั่วถึง

	 	 8.1.2		หน่วยงานส่วนราชการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	มีการศึกษาส�ารวจความ

คดิเหน็ของประชาชนของสมาชิกและผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรือ่งการยบุรวมองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	เพื่อให้สามารถตอบค�าถามให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้	

8.2		 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

	 	 8.2.1		น�าผลงานการวจัิยในคร้ัง	ส่งมอบให้หน่วยงานส่วนราชการ	และส่วนท้องถ่ินท่ีเกีย่วข้อง

เพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษา	วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย	สถานภาพและปัญหา	และการน�าไปใช้

	 	 8.2.2		น�าผลงานการวิจัยในครั้งไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องการเมืองการปกครอง

ไทย	เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้การบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการบริหารจัดการทาง	การเมือง

การปกครองไทยในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์	สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	
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8.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		หน่วยงานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง	 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย	 เรื่องการยุบรวม

องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นเทศบาลเช่นนี	้โดยการศึกษาวจัิยในเชิงคณุภาพ	จดัท�าโฟกัสกรุป๊	หรอืวจิยัเชงิ

ส�ารวจและเชิงปฏิบัติการ	(Action	Research)	เพื่อหาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้น�าชุมชน	ประชาชนใน

ท้องถิ่นโดยตรง

	 	 8.3.2		หน่วยงานสถานศึกษาที่มีการศึกษาหลักสูตรทางด้านการเมือง	การปกครอง	ควรส่ง

เสริมให้มีการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 การยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	 เพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริง	

จากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	มาใช้บูรณาการในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
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ค�าปรึกษา	ชี้แนะ	แนะน�า	จนการวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย	ได้ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็น

ที่พึงพอใจและที่ส�าคัญการวิจัยฉบับนี้จะด�าเนินการวิจัยไม่ได้	 หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณบดี 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ที่ได้ให้ผู้วิจัยด�าเนินการเสนอของบประมาณจัดท�าวิจัยจาก	ส�านักวิจัย

และบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบคุณสมาชิกและผู้บริหาร	พนักงานราชการ	 และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 ทุกท่าน	 ที่ได้ให้ข้อมูลการวิจัย	 ตาม

แบบสอบถาม	 และแบบการสัมภาษณ์	 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการยุบรวมและข้อเสนอแนะต่อการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	ผู้วิจัยจะได้น�า

ส่งผลงานการวิจัยในครั้งนี้	 ส่งให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานส่วนราชการที่

เกีย่วข้อง	เพือ่น�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์	และเป็นข้อมลูเพือ่การศกึษาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปกครองส่วน

ท้องถิ่น	เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและประโยชน์ของประชาชนโดยรวมต่อไป	จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ไว้	ณ	โอกาสนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผลงานการวิจัยฉบับนี้	คงได้ใช้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการบริหาร

จดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบเทศบาล	และประโยชน์ทางวชิาการแก่นกัวชิาการในสถาบนัการ

ศึกษาต่อไป	
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การพัฒนาชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พอลิเมอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Development of Teaching Sets Basing on Guidelines on STEM Education 

Integrated with the 7 Learning Steps of the Learning Cycle (7E)  

on the Topic of Polymer for Mathayom Suksa 4 Students

ภัทรวดี	สิทธิสาร1

Pattharawadee	Sitthisarn1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

Email	:	pattharawadee2516@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย	 (1)	 เพื่อพัฒนาชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 (2)	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

บูรณาการร่วมกับ	การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	(3)	

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	 (7E)	 เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	 (4)	

เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ระหว่างก่อนและหลังโดย

ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	(5)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้น	

(7E)	 เรื่อง	พอลิเมอร์	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่	4/1	ของโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	32	คน	

ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	เครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	(1)	ชดุการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

1 ครชู�านาญการพเิศษ, โรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์ ต�าบลเสือโก้ก  อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม
1 Highly Specialized Teachers, Suakok Wittayasan, Tambon Suakok, Wapi Pathum District, 

MahaSarakahm Province

* ได้รับบทความ: 6 มิถุนายน 2561; แก้ไขบทความ: 15 กรกฎาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์: 

23 กรกฎาคม 2561.
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เรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	จ�านวน	5	ชุด	เวลา	15	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	เรื่อง	พอลิเมอร์	เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยาก	(P)	อยู่ระหว่าง	

0.38	-	0.69	มค่ีาอ�านาจจ�าแนก	(B)	อยูร่ะหว่าง	0.44	-	0.71	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.85	(3)	แบบ

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยากอยู่

ระหว่าง	0.32-0.75	มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.25-0.67	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.83	และ	

(4)	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.41–0.68	มค่ีาความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.85	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติ

ทดสอบ	t-test	(Dependent	Sample)

ผลการวิจัยปรากฏผลดังน้ี	 (1)ชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หาประสิทธิภาพเป็นรายชุด	ซึ่งมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	80/80	(2)ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

มีค่าเท่ากับ	 0.6919	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น	0.6919	หรือคิดเป็นร้อย

ละ	 69.19	 (3)ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 เรื่อง	

พอลิเมอร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(4)	ผล

การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	

4	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(5)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีความ

พงึพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

เรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	3	

อันดับ	ได้แก่	ค�าแนะน�าในการใช้ชุดการสอนมีความชัดเจน	เข้าใจง่าย	สะดวกในการใช้ด้วยตนเอง	รองลง

มาคือนักเรียนมีความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	และการเรียนด้วยชุดการ

สอนช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์กว้างขวางและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

โดยสรปุการพฒันาชดุการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ	วฏัจกัร

การเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม	

สามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	ช่วยให้นักเรียนภายในกลุ่มมีการช่วยเหลือ

กันในการท�างาน	 มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน	 และท�าให้

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	1.	ชุดการสอน	2.	สะเต็มศึกษา	3.	วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น(7E)

ABSTRACT

The	research	aimed	to	:	(1)	develop	teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	

education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	
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Polymer	for	Mathayom	Suksa	4	Students	to	meet	the	80/80	efficiency	criterion;	(2)	study	

the	 effectiveness	 index	 of	 the	 teaching	 sets	 basing	 on	 guidelines	 on	 STEM	 education	 

integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	Polymer	for	

Mathayom	Suksa	 4	 Students;	 (3)	 compare	 the	 learning	 achievements	 before	 and	 after	

learning	using	the	teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	education	integrated	with	

the	7	 learning	steps	of	 the	Learning	Cycle	 (7E)	on	the	topic	of	Polymer	 for	Mathayom	

Suksa	4	Students;	(4)	study	the	analytical	thinking	ability	of	Mathayom	Suksa	4	Students	

before	and	after	learning	using	the	teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	education	

integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	Polymer	for	

Mathayom	Suksa	4	Students;	(5)	study	the	students’	satisfaction	with	learning	using	the	

teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	education	integrated	with	the	7	learning	steps	

of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	Polymer.	The	sample	comprised	32	Mathayom	

Suksa	4/1	Students	of	Suakokwittayasan	School,	Mahasarakham	Provincial	Administrative	

Organization	 in	 the	 1st	 semester	 of	 the	 academic	 year	 2017,	 obtained	 through	 cluster	 

random	sampling,	using	the	learning	group	as	the	sampling	unit.	The	research	instruments	

consisted	of	(1)	5	teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	education	integrated	with	

the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	Polymer,	for	15	hours;	(2)	a	

4-choice	learning	achievement	test	on	Polymer	containing	30	questions	with	the	difficulty	

(P)	of	0.38	-	0.69,	the	discrimination	(B)	of	0.44	-	0.71	and	the	total	reliability	of	0.85	;	(3)	a	

4-choice	 form	 to	measure	 analytical	 thinking	 ability	 containing	 30	 questions	with	 the	 

difficulty	of	0.32	-	0.75,	the	discrimination	of	0.25	-	0.67	and	the	total	reliability	of	0.83	;	

and	(4)	a	students’	satisfaction	questionnaire	containing	20	questions	with	the	discrimination 

of	0.41	-	0.68	and	the	total	reliability	of	0.85.	The	statistics	employed	in	the	research	were	

percentage,	the	mean,	standard	deviation	and	t-test	(dependent	samples)	for	hypothesis	

testing.

The	results	are	as	follows:	(1)The	efficiency	of	each	teaching	set	basing	on	guidelines	

on	STEM	education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	

topic	of	Polymer	for	Mathayom	Suksa	4	Students,	which	could	meet	the	80/80	efficiency	

criterion.	 (2)The	effectiveness	 index	of	 the	 teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	

education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	

Polymer	for	Mathayom	Suksa	4	Students	was	0.6919	which	indicates	that	the	teaching	sets	

basing	on	guidelines	on	STEM	education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learn-

ing	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	Polymer	increased	the	students’	knowledge	at	0.6919	or	

69.19	percent.	(3)The	comparison	of	the	Mathayom	Suksa	4	Students’	learning	achieve-



111

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ments	revealed	that	the	average	posttest	score	was	higher	than	the	average	pretest	score,	

with	statistical	significance	at	the	.05	level.	(4)The	comparison	of	the	Mathayom	Suksa	4	

Students’	average	scores	of	analytical	thinking	revealed	that	the	average	posttest	score	

was	higher	than	the	average	pretest	score,	with	statistical	significance	at	the	.05	level.	(5)	

The	grade	10	students’	overall	satisfaction	with	learning	using	the	teaching	sets	basing	on	

guidelines	on	STEM	education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	

(7E)	on	the	topic	of	Polymer	was	at	a	high	level.	When	considered	item	by	item,	the	3	

items	with	the	highest	average	scores,	ranked	in	descending	order,	are:	the	item	with	the	

highest	 score	 -instruction	on	using	 the	 teaching	set	was	clear,	easy	 to	understand	and	

convenient	 to	be	used	by	students	 independently;	 the	 item	with	 the	score	second	to	

highest	the	students	had	the	ability	to	conclude	relationships	of	the	data	correctly;	and	

–learning	with	the	teaching	sets	helped	widen	the	students’	experiences	and	they	can	be	

applied	in	daily	life.

In	summary,	the	development	of	the	teaching	sets	basing	on	guidelines	on	STEM	

education	integrated	with	the	7	learning	steps	of	the	Learning	Cycle	(7E)	on	the	topic	of	

Polymer	for	Mathayom	Suksa	4	Students	which	had	been	constructed	and	developed	had	

suitable	efficiency	which	can	be	used	in	organizing	learning	activities	with	quality.	They	

helped	the	students	in	the	group	to	help	each	other	doing	their	work	and	creating	good	

relationship	in	the	group.	All	these	resulted	in	higher	learning	achievements	and	students’	

satisfaction	at	a	high	level.

Keywords :	1.	teaching	sets	basing	on	guidelines	2.	STEM	education	3.	7	learning	steps	of	

the	learning	cycle	(7E)

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ก�าหนดให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงด้านเนื้อหาความรู	้ ทักษะ	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และจิตวิทยา

ศาสตร์	เพื่อให้ผู้เรียนน�ามาปรับใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย	ให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรยีนรู้ทกุขัน้ตอน	มกีารท�ากจิกรรมด้วยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลายเหมาะสมกบัระดับ

ชั้น	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551	 :	 9)	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการน�ากิจกรรมการทดลอง	 เทคโนโลยีและสื่อ

ต่างๆ	 มาประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ี

เข้าใจยากหรือเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม	 อีกทั้งเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร	์

การได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 ผู้เรียนจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีและเข้าใจได้ลึกซ้ึง	 (สุพรรณ ี

ชาญประเสรฐิ,	2557	:	5)	ครผูู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้โอกาสแก่ผูเ้รยีนได้เชือ่มโยงความรูภ้าคทฤษฎี 
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และภาคทดลองให้มากท่ีสุด	 ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง	 โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ร่วมด้วย

จากรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	4	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน	พบว่า	นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	66.71	

ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้คือ	ร้อยละ	70	(ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์,	2559	:	4)	และ

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จ�านวน	5	คน	พบว่า	“...นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา

ในรายวิชาทีค่รูสอน	กระบวนการเรยีนรู้มเีพียงการนัง่ฟังครบูรรยายและจดตามคร	ูรูส้กึเบือ่บรรยากาศเดมิๆ	

ในการเรียนรู้บางครั้งจดไม่ทัน	 และไม่เข้าใจว่าจะต้ังค�าถามและค�าตอบแบบไหน	 ในการร่วมกิจกรรมการ

เรียนการสอนและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าถาม	 ไม่ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ีน�าไปสู่การ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองค่อนข้างน้อย	…”	จากปัญหาดังกล่าวครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เน้นทักษะกระบวนการคิด	และใช้รูปแบบการสอน	วิธีการสอน	และเทคนิค

การสอนที่หลากหลาย	(ทิศนา	แขมมณี,	2551	:	40)

จากการศึกษาหลักการ	 เหตุผล	 และสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา

ศาสตร์	รายวิชาเคมพีืน้ฐาน	ดังกล่าวข้างต้น	ผูว้จัิยในฐานะครผูู้สอนมคีวามสนใจท่ีจะพฒันาความเป็นวชิาชีพ

ครูให้เกิดในตนเอง	สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	จึงสนใจที่พัฒนาชุดการสอนตาม

แนวสะเต็มศึกษา	 บูรณาการกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้น	 (7E)	 เรื่อง	 พอลิเมอร์	 เพื่อใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา	ที่เป็นรูปแบบการ

การเรียนที่มุ ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 (Science)	 เทคโนโลยี	 (Technology)	

วิศวกรรมศาสตร์	 (Engineering)	 และคณิตศาสตร์	 (Mathematics)	 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเกิด

กระบวนการคดิแบ่งเป็น	6	ขัน้	ซึง่ประกอบไปด้วย	ขัน้การระบุปัญหา	ข้ันการรวบรวมข้อมลู	ข้ันตอนออกแบบ

และวิธีแก้ปัญหา	 ขั้นการวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา	 ข้ันการทดสอบและประเมินผล	 และข้ันวิธีน�า

เสนอวิธีแก้ปัญหา	 บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน	 (7E)	 บูรณาการเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	โดยให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่

ควรจะละเลยหรอืละทิง้เนือ่งจากการตรวจสอบพืน้ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนจะท�าให้ครไูด้ค้นพบว่านกัเรยีนจะ

ต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ	นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่ใช้วิทยาศาสตร์	

คณติศาสตร์	เทคโนโลยแีละกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัของผูเ้รียน	ภายในคูม่อื

ประกอบด้วยรายละเอียด	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สื่อ	วัสดุ	และอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น	เพื่อให้ผู้สอนได้ศึกษาให้เข้าถึงขั้นตอนและวิธีการใช้	พร้อมทั้งให้ครูได้เตรียม

ตวัจนเกดิความมัน่ใจว่า	สามารถด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอนตามกระบวนการของกจิกรรมการเรยีนรู้

ให้บรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่พฒันาชดุการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

2.2		 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับ	การ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

2.3		 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนด้วยชดุการสอนตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรือ่ง	พอลเิมอร์	ชั้นมธัยมศกึษา

ปีที่	4	

2.4		 เพือ่ศกึษาความสามารถด้านการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ระหว่างก่อน	

และหลงั	โดยใช้การจัดการเรยีนรูด้้วยชดุการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษาบูรณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ

วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

2.5		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทาง	 สะเต็ม

ศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	

ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ที่

ก�าหนดไว้

3.2		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น	

3.3		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

3.4		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

	3.5		นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ด้านผู้เรียน

	 	 4.1.1		ความรู้	ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงเนื้อหามีความรู้	เรื่อง	ความหมาย	ประเภทและสมบัติ

ของพอลิเมอร์	การเกดิพอลเิมอร์และสมบตับิางประการของพอลเิมอร์	ความรูเ้รือ่งพลาสตกิ	ยางและเส้นใย	

พอลิเมอร์ในชีวิตประจ�าวันและการรักษาสิ่งแวดล้อม	
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	 	 4.1.2		ทักษะ	 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก่ผู้เรียน	 ได้แก่	 ทักษะด้านความรู้

ความสามารถ	 การคิดแก้ปัญหา	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าตัดสินใจ	 กล้า

แสดงออกในแบบการเรียนรู้ในแต่ละแบบของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	

4.2		 ด้านครู

	 	 4.2.1		ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โดย

ใช้ชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)

	 	 4.2.2		ครูพัฒนาความเป็นวิชาชีพครูให้เกิดในตนเอง	 ได้แก่	 ความรู้ในวิชาท่ีสอน	 ความ

สามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี	การประเมินผลและทบทวนสิ่งที่ตนสอน	

	 	 4.2.3		ครสู่งเสรมิบรรยากาศในห้องเรยีนด้วยสือ่หรอืนวตักรรมทีท่นัสมยั	ส่งผลให้การเรยีน

รู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ไม่เบื่อหน่าย

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ขั้น	 (7E)	 เรื่อง	 พอลิเมอร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาป่ี	4/1	ของโรงเรียนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ท่ีก�าลงัศึกษา

ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 32	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 

Sampling)	โดยใช้ห้องเรยีนเป็นหน่วยในการสุม่	เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยั	ได้แก่	(1)	ชุดการสอนตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	จ�านวน	5	ชุด	

เวลา	15	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	พอลิเมอร์	เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	4	ตัว

เลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยาก	(P)	อยู่ระหว่าง	0.38	-	0.69	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	อยู่ระหว่าง	0.44	

-	 0.71	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 0.85	 (3)	 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นแบบชนิด

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยากอยู่ระหว่าง	0.32-0.75	มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	

0.25-0.67	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.83	และ	(4)	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน	จ�านวน	

20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่	0.41–0.68	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.85	สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบ	t-test	(Dependent	Sample)

6.  ผลการวิจัย

การพัฒนาชดุการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีน

รู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ผู้วิจัยได้สรุปผลดังนี้

6.1		 ชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	

ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หาประสิทธิภาพเป็นรายชุด	ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	80/80	ได้ดังนี้	(1)	ชุดการสอนที่	1	เรื่อง	พอลิเมอร์	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.89/82.81	

(2)	ชดุการสอนที	่2	เร่ือง	ปฏิกริยิาพอลเิมอร์	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	83.00/84.38	(3)	ชดุการสอนที	่3	เร่ือง	

พลาสติก	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.50/86.88	 (4)	ชุดการสอนที่	4	 เรื่อง	ยางและเส้นใย	มีประสิทธิภาพ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

เท่ากับ	 83.83/85.63	 (5)	 ชุดการสอนที่	 5	 เรื่อง	 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ�าวัน	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.72/85.00	

6.2		 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับ	 การเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีค่าเท่ากับ	0.6919	ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่า	ชดุการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ	วฏัจกัรการเรยีนรู	้7	ขัน้	(7E)	

เรื่อง	พอลิเมอร์	ท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น	0.6919	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	69.19

6.3		 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	เรื่อง	

พอลิเมอร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.5		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทางสะ

เตม็ศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้	7	ขัน้	(7E)	เรือ่ง	พอลเิมอร์	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	3	อนัดบั	พบว่า	มคีวามพงึพอใจอนัดับแรกคอื	ค�าแนะน�า

ในการใช้ชุดการสอนมีความชัดเจน	 เข้าใจง่าย	 สะดวกในการใช้ด้วยตนเอง	 รองลงมาคือนักเรียนมีความ

สามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 และการเรียนด้วยชุดการสอนช่วยให้นักเรียนมี

ประสบการณ์กว้างขวางและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	

ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หาประสิทธิภาพเป็นรายชุด	ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด	80/80	ทุกชุดการสอน	สอดคล้องกับการวิจัยของพิมพ์ลภัส	อุ่นทรัพย์	(2554	:	245)	ที่ได้

ท�าการศกึษาการพฒันา	ชดุการเรยีนรู	้เรือ่ง	กรด-เบส	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	5	พบว่า	ชุดการเรียนรู้เรื่อง	กรด–เบส	ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	82.18/81.56	

7.2		 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีค่าเท่ากับ	0.6919	ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่า	ชดุการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษาบรูณาการร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้	7	ขัน้	(7E)	

เรื่อง	พอลิเมอร์	ท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น	0.6919	หรือคิดเป็นร้อยละ	69.19	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของบุษราคัม	บุญกลาง	(2557	:	177)	ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นกับ

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	มค่ีาดชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	0.7700	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนิษฐา	ดวงจิตต์	(2557	:	192)	ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเท่ากับ	0.6744	และ	0.6670	ตาม

ล�าดับ

7.3		 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	เรื่อง	

พอลิเมอร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	 .05	ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมด้วยชุดการสอนเป็นการมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	 อาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้เพื่อให้ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้าตามความ

สามารถ	 ความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน	 กระบวนการเรียนของชุดการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา 

ถูกบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 7	 ข้ัน	 (7E)	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตน์ดาวัล	วรรณปะเถาว์	(2560	:	216)	ที่ได้วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 โดยการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษา	ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิผ่์านเกณฑ์ร้อยละ	70	คดิเป็น

ร้อยละ	100	สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุปาณี	วังกานนท์	(2558	:	188)	ที่ได้ท�าการพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ	Marzano	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่2	ผลการวจัิยพบว่า	ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการคดิวเิคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วย	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ	Marzano	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

7.4		 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจเนื่องมาชุด

การสอนตามแนวสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	สอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของนงนชุ	เอกตระกลู	(2557	:	223)	ทีไ่ด้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 6	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน	นักเรียนมีทักษะการท�างาน

เป็นกลุ่ม	เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน	โดยการลงมือปฏิบัติ	รู้จักแก้ปัญหาโดยการสืบเสาะหาความรู้

7.5		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)	เรื่อง	พอลิเมอร์	โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 3	 อันดับพบว่า	 มีความพึงพอใจอันดับแรกคือ	 

ค�าแนะน�าในการใช้ชุดการสอนมีความชัดเจน	เข้าใจง่าย	สะดวกในการใช้ด้วยตนเอง	รองลงมาคือนักเรียน

มีความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 และการเรียนด้วยชุดการสอนช่วยให้

นักเรียนมีประสบการณ์กว้างขวางและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

รุ่งทิวา	 การะกุล	 (2559	 :	 197)	 ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 พบว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์	ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 	 8.1.1		ครูต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า	 โดยศึกษาข้ันตอนต่างๆ	 ให้เข้าใจ	 รวมท้ังส�ารวจ

ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจใกล้ตัวและใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

		 	 8.1.2		ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	ช่วยกันตั้งปัญหาและคิดค้นหาค�า

ตอบ	โดยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น	และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

		 	 8.1.3		ครูสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง	 และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหาโดยใช้

หลักการและแนวคิดต่างๆ	ที่สร้างสรรค์

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 	 8.2.1		ควรมีการศึกษาในระยะเวลานานขึ้น	เพื่อสังเกตความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน

การติดตามผลและพัฒนานวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

		 	 8.2.2		ควรจัดการเรียนให้กับนักเรียนในชั้นต่างๆ	และในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆตาม

ความเหมาะสม

		 	 8.2.3		ควรท�าการศกึษาวจิยัผลของการใช้ชดุการสอนต่อทกัษะด้านอืน่ๆ	เช่น	การคดิปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	เป็นต้น
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เนือ้หา	ดร.ประจวบ	บตุรศาสตร์	ครวูทิยาฐานะ	ครเูชีย่วชาญ	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	โรงเรยีนท่า

ขอนยางพิทยาคม	ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา	ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

ให้ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	ช่วยให้ผลงานส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ	คณะครูโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

4	โรงเรียนเสือโก้กวทิยาสรรค์และโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม	ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการทดลองใช้เครือ่งมอื

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจนส�าเร็จได้ด้วยดี
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สอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	 ด�าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวโดยการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา	โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา	กลุ่มที่	7ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	จ�านวน	27	

คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนทางตรง

เสรมิด้วยชุดฝึกทกัษะ	แบบวดัความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซ	ีและแบบวดัความพงึพอใจในการ

เรียน	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การทดสอบทแีบบไม่เป็นอสิระ	การ

ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวและการทดสอบ	One-way	ANOVA	

ผลการวจิยัพบว่า	(1)นกัเรยีนท่ีได้รบัการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะ	มคีวามสามารถในการ

เขียนโปรแกรมภาษาซี	คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	10.56	คิดเป็นร้อยละ	17.60	และคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนเท่ากับ	48.63	คิดเป็นร้อยละ	81.05	โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนโปรแกรม

ภาษาซีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยความสามารถหลังเรียนมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 (2)	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วย

ชุดฝึกทักษะ	มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

(3)	 นักเรียนที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก	

คะแนนเฉลี่ย	4.28	คิดเป็นร้อยละ	85.60

ค�าส�าคัญ : 1.	การสอนทางตรง	2.	ชุดฝึกทักษะ	3.	ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	4.	ความ 

พึงพอใจในการเรียน

ABSTRACT

The	purposes	of	this	research	were	to	1)	to	study	the	ability	of	C	Programming	for	

students	Secondary	1,	2	and	3	through	Direct	Instruction	Supplemented	with	Skill	Practice	

Package	 2)	 to	 compare	 the	 ability	 of	 C	 Programming	 for	 students	 Secondary	 1,	 2	 and	 

3	 through	 Direct	 Instruction	 Supplemented	 with	 Skill	 Practice	 Package	 3)	 to	 study	 

the	 satisfaction	 with	 learning	 for	 students	 Secondary	 1,	 2	 and	 3	 through	 direction	 

supplemented	with	skill	package.	The	One	group	Pretest-Posttest	Design	was	used	for	the	

study.	The	research	samples	were	27	secondary	school	students	who	were	studying	in	the	

second	 semester,	 academic	 year	 2016	 at	 Wadtintanrangsitwittaya	 School,	 General	 

Education	Group	7,	National	Office	of	Buddhism.	They	were	selected	by	Cluster	Random	

Sampling.	The	research	instruments	were	lesson	plans,	the	Direct	Instruction	Supplemented 

with	Skill	Practice	Package,	an	ability	of	C	Programming	test	and	a	satisfaction	questionnaire.	

The	collected	data	were	statistically	analyzed	for	percentage,	mean,	standard	deviation,	

dependent	sample	t-test,	one-sample	t-test	and	one-way	ANOVA.	
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The	findings	of	the	study	were	as	follows:	(1)	The	students	through	direct	instruction 

supplemented	with	skill	package	had	the	ability	of	C	Programming	mean	score	pretest	and	

posttest	10.56	or	17.60	percent	and	48.63	or	81.05	percent	respectively.	The	posttest	mean	

score	was	higher	than	the	pretest	and	the	posttest	mean	score	was	higher	than	70	percent	

of	the	set	criterion.	(2)	The	students	Secondary	1,	2	and	3	through	direction	supplemented	

with	skill	package	on	the	ability	of	C	Programming	were	different	by	statistical	significance	

at	.01	level.	(3)	The	students	through	direction	supplemented	with	skill	package	had	the	

satisfaction	with	learning	at	high	level,	mean	score	were	4.28	or	85.60	percent.

Keywords :	 1.	 Direct	 Instruction	 Supplemented	 2.	 Skill	 Practice	 Package	 3.	 Ability	 of	 

C	Programming	4.	Satisfaction	with	Learning

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นไปอย่างรวดเรว็ส่งผลให้โลกได้มี

การพัฒนาไปพร้อม	ๆ	กับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมยุคโลกา

ภิวัตน์ท�าให้การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถท�าได้สะดวกมากข้ึน	 ดังนั้นการก�าหนด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นสมรรถนะของ

ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี	 กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารมคีวามส�าคญัยิง่	ครตู้องตระหนกัถงึการเพิม่การส่งเสรมิและพัฒนาให้ผูเ้รยีนได้ปฏบัิตติลอดจนศึกษา

การใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 การเขียนโปรแกรมภาษาซี	 ซึ่ง

สอดคล้องสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนอยู่ในมาตรฐาน	ง	3.1	ม.3/2	ตัวชี้วัด	เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน	

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการ

เขียนโปรแกรม	แนวคิดและหลักการโปรแกรม	โครงสร้างโปรแกรม	ตัวแปร	การล�าดับค�าสั่ง	การตรวจสอบ

เงื่อนไข	 การควบคุมโปรแกรม	 ค�าสั่งแสดงผลและการรับข้อมูลการเขียนโปรแกรมแบบง่าย	 ๆ	 รวมถึงการ

เขียนสคริปต์	เช่น	จาวาสคริปต์แฟลช	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551	:	41)	

โรงเรยีนพระปรยิติัธรรม	แผนกสามญัศึกษาได้ด�าเนนิการจดัการเรียนการสอนในระดบัมัธยมศึกษา	

โดยแบ่งเป็น	2	ช่วงชั้น	คือ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	จัดเป็นโรงเรียนในระบบ

เช่นเดยีวกบัรปูแบบโรงเรยีนของรฐัและเอกชนทัว่ไป	โดยใช้หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ของกระทรวงศกึษาธกิาร	และมวีชิาเฉพาะ	ทีก่�าหนดให้นกัเรยีนคอืพระภิกษสุามเณรต้องเรยีนตามนโยบาย

ของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม	คอื	วชิาภาษาบาลแีละวชิาพระพุทธศาสนา	(อนัประกอบด้วยพทุธประวติั	

ธรรมวนิยัและศาสนปฏบิติั)	ถอืเป็นหน้าทีส่�าคัญย่ิงของพระภกิษสุามเณรในฐานะท่ีเป็นศาสนทายาทผูส้บืทอด

พระพุทธศาสนา	 (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,	 2557	 :	 1-2)	ดังนั้น	การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	จึงมีต้อง

ด�าเนินการให้ความสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	สภาพการเรยีน
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การสอนปัจจุบันของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลยพีบว่า	ครผููส้อนจะประสบปัญหาทางด้านการจดัการเรยีนการสอนในเรือ่งการ

เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	แม้ว่านกัเรียนสามารถฝึกปฏบิตัทิางด้านการใช้งานคอมพวิเตอร์ได้	แต่นกัเรยีน

ยงัไม่เข้าใจถงึภาษาของคอมพวิเตอร์	การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยอียูใ่นเกณฑ์ทีย่งัไม่น่าพงึ

พอใจ	นักเรยีนยงัขาดทกัษะความสามารถในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัเรยีนมี

ปัญหาเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยขาดความเข้าใจ	หรอือาจคดิว่ายากเกนิไปไม่เข้าใจและมองไม่

เหน็ความส�าคญัของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์กบัการน�าไปใช้งานจรงิในชวีติประจ�าวนัและยงัขาดแรง

จูงใจในการเรียนรู้	(นราธร	สังข์ประเสริฐ,	2554	:	บทคัดย่อ)	

การจัดการเรียนการสอนทางตรง	(Direct	Instruction	Model)	เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เนื้อหา	(Joyce	&	Weil,	1996	:	1-4)	มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนมี

ความตั้งใจในการเรียนและประสบความส�าเร็จ	 เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดย

ให้มกีารจดัเรียงเนือ้หาสาระอย่างเป็นระบบตามล�าดบัความยากง่าย	นกัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ	คดิเป็นและ

ร่วมมือแก้ปัญหา	ครูมีหน้าจัดสื่อการเรียนการสอนและชี้แนวทางในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน	ท�าให้มีความ

ตัง้ใจในการเรียนจนสามารถสร้างความรูด้้วยตนเองและน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	(สนทิ	สตัโยภาส,	

2545	:	22)	นักเรียนจะประสบความส�าเร็จจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร	ตวัชีว้ดั	เขยีนโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน	ช่วยให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมในการ

เรียนและยังมีครูคอยควบคุม	ชี้แนะ	ในเวลาเรียนอย่างใกล้ชิด	(สุรัสวดี	ว่องไว,	2553	:	34)	ดังนั้น	นักเรียน

ทีไ่ด้รบัการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะจงึเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ใช้ความพยายามลองปฏบิตัิ

ด้วยตนเองเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ	ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น

จากความส�าคัญและการศึกษาถึงสภาพปัญหาของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนดัง

กล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยตระหนักว่าการสอนทางตรงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่เหมาะสมที่จะน�ามาสอนและ

พฒันาผูเ้รยีนให้เกดิความรูแ้ละน�าชดุฝึกทกัษะเข้ามาช่วยในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ง่ายต่อความเข้าใจ

ส�าหรับผู้เรียนมากยิง่ขึน้จงึมุ่งหวงัและต้องการศกึษาเพือ่การสร้างข้อสรปุว่าวิธกีารสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุ

ฝึกทกัษะจะท�าให้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	กลุม่โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	โรงเรยีน

วัดถิน่ฐานรังสิตวิทยา	อ�าเภอภกูระดึง	จงัหวดัเลย	กลุม่ที	่7	สงักดัส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิมคีวาม

สามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซหีลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนหรอืไม่	ความสามารถหลงัเรยีนมากกว่าร้อย

ละ	70	หรือไม่และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีความสามารถ

ในการเขียนโปรแกรมต่างกันหรือไม่รวมทั้งมีความพึงพอพอใจในการเรียนอยู่ในระดับใด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซรีะหว่างนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

2.3		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอน

ทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	และ

นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะมคีวามสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซหีลงัเรยีน

มากกว่าร้อยละ	70

3.2		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอน

ทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ชุดฝึกทักษะส�าหรับการสอนทางตรงซ่ึงสามารถน�าไปใช้จัดการเรียนการสอนอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักเรยีนในการเรยีนรูแ้ละพฒันาและยกระดบัความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซ	ีวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนให้สูงขึ้น

4.2		 ผูว้จัิยได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมีข้ันตอนท่ีเหมาะสมส�าหรบัใช้เพือ่พฒันา

ทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	เพื่อน�าองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นพร้อม	ๆ	กัน

4.3		 เป็นแนวทางส�าหรบัครใูนการพฒันากจิกรรมการสอนการจดัการเรยีนรูก้ารสอนทางตรงเสรมิ

ด้วยชุดฝึกทักษะ	ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลองในรายวิชาและรายวิชาอื่น	ๆ

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 กลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	โรงเรียนวัด

ถิน่ฐานรงัสิตวทิยา	กลุม่ที	่7	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิจ�านวน	27	คน	ซึง่ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจัิยครัง้นีจ้�าแนกตามลกัษณะของการใช้ประกอบด้วย	(1)เครือ่งมือท่ีใช้ทดลอง

การวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	จ�านวน	7	แผน	แผนละ	2	

ชัว่โมง	เวลา	14	ชัว่โมงมค่ีาความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง	ๆ 	ของแผนการจดัการเรยีนรูจ้ากการตรวจ

สอบของผูเ้ชีย่วชาญ	โดยค่าดชันคีวามสอดคล้องอยูร่ะหว่าง	0.75	ถงึ	1.00	(2)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวม

ข้อมลู	ได้แก่	(1)	แบบวดัความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซ	ีมลีกัษณะข้อค�าถามแบบอตันยั	จ�านวน	

2	ข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนี	IOC	(Index	of	Item-Objective	Congruence)	จากการตรวจสอบ

ของผู้เชี่ยวชาญ	โดยคา่	IOC	เทา่กบั	1.0	และ	มคีา่ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของ

ครอนบคั	(Cronbachα-Coefficient)	จากการท�าไปทดลองใช้กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	

คน	โดยค่าความเชือ่ม่ันเท่ากบั	0.81	และ	(2)	แบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอน
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ทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	คือ	5,	4,	3,	2,	

1	หมายถึง	ความพึงพอใจในระดับ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ตามล�าดับ	จ�านวน	20	ข้อ	มี

ความตรงเชิงเนื้อหาจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ	โดยค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	0.5	ถึง	1.0	และ	มีค่าความ

เชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค	 จากการท�าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	โดยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.84

การวเิคราะห์ข้อมลูใช้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบทแีบบไม่เป็นอสิระ	

การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวและการทดสอบ	One-way	ANOVA	

6.  ผลการวิจัย

การวิจัยการศึกษาผลการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน

โปรแกรมภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสรุปผลได้	ดังนี้

6.1		 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	1	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	พบว่า	นักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	10.56	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	06.16	คิดเป็นร้อยละ	17.60	คะแนนเฉลี่ย

หลงัเรียนเท่ากับ	48.63	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	3.69	คดิเป็นร้อยละ	81.05	โดยทีค่วามสามารถในการเขยีน

โปรแกรมภาษาซีก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ซึ่งเมื่อพิจารณา

คะแนนเฉลี่ยพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะมีความสามารถในการเขียน

โปรแกรมภาษาซีหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	จากการทดสอบพบว่าความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษา

ซีหลังเรียนมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

6.2		 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีระหว่างนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 2	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	 มีความสามารถในการเขียน

โปรแกรมภาษาซีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า	 ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.01	โดยทีค่วามสามารถของ

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	1	และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั	

.01	ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และความสามารถของนกัเรยีนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี	2	และนกัเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3	นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.3		 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที	่2	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รบัการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะ	พบว่า	โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจ

ในการเรียนอยู่ในระดับมาก	คะแนนเฉลี่ย	4.28	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.31	คิดเป็นร้อยละ	85.60	เมื่อ

จ�าแนกรายด้านพบว่า	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก	คะแนน

เฉลี่ย	4.19	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.25	คิดเป็นร้อยละ	83.80	ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนมี
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ความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก	คะแนนเฉลี่ย	4.27	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.52	คิดเป็นร้อยละ	

85.40	ด้านการใช้สือ่การเรยีนการสอนมคีวามพึงพอใจในการเรยีนอยูใ่นระดบัมาก	คะแนนเฉลีย่	4.34	ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน	0.17	คดิเป็นร้อยละ	86.80	และด้านการวดัและประเมนิผลมคีวามพงึพอใจในการเรยีน

อยู่ในระดับมาก	คะแนนเฉลี่ย	4.31	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.26	คิดเป็นร้อยละ	86.20

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยการศึกษาผลการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะที่มีต่อความสามารถในการ

เขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	น�ามาสู่การอภิปรายผลตามจุดประสงค์การวิจัย

ได้	ดังนี้	

7.1		 จากผลการศกึษาความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	 พบว่า	 ความ

สามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	โดยความสามารถในการเขยีนโปรแกรมภาษาซีหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	และมคีวามสามารถหลงัเรยีน

มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ี

ก�าหนดไว้	ทัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่าการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะเป็นการสอนทีส่ามารถพฒันาการเรยีน

รู้และยกระดับความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนให้สูงข้ึนและผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

ได้	เนือ่งจากเป็นการน�าแนวคดิระหว่างการสอนทางตรงผสมผสานเข้ากบัการใช้ชดุฝึกทกัษะเพือ่ให้เกดิการ

เรียนรูท้ีส่มบรูณ์และเหมาะสม	ซึง่ยดึหลกัการทีว่่าการเรยีนรูเ้กดิจากการเชือ่มโยงระหว่างสิง่เร้ากบัการตอบ

สนอง	นักเรยีนสามารถเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิเข้าสูก้ารสร้างความรูใ้หม่	นอกจากนัน้สามารถส่งเสรมิให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกหัดหรือกระท�าซ�้าๆ	บ่อยๆ	จนท�าให้เกิดความรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้อง	สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้นกัเรียนท�าให้อยากเรยีนรูต่้อไปทัง้จากกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่นวตักรรมการเรียน

รู้	(ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์,	2552	:	18-19)	ส�าหรับการใช้ชุดฝึกทักษะประกอบในกระบวนการเรียนการสอนทาง

ตรงนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนท้ังนี้เพราะชุด

ฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปชุดกิจกรรมที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

เพื่อฝึกและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้	ทักษะและบวนการคิด	ดังนั้นการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากชุด

ฝึกทักษะจงึสามารถยกระดับทกัษะของนักเรียนทัง้ด้านทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีนรวมถงึทกัษะในการใช้ภาษา

ให้ดขีึน้	ช่วยในเรือ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล	ท�าให้นกัเรยีนประสบผลส�าเรจ็ในทางจติใจมากขึน้และช่วย

ให้เหน็ความก้าวหน้าของตนเอง	ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการวจิยัของสรุะไกร	เทพเดช	และคณะ	

(2558	:	174)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง	การศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาชดุฝึกทกัษะเรือ่งการใช้มลัตมิเิตอร์ของนกัเรยีน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 โดยทดลองสอนด้วยชุดฝึกทักษะกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพีชัน้ปีที	่2	แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก�าลงั	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2556	วทิยาลยัการอาชพีพยคัฆภมูพิสิยั

จังหวัดมหาสารคามจ�านวน	 20	 คน	 ซึ่งผลการวิจัย	 พบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและทกัษะการปฏบิติัการใช้มลัติมเิตอร์หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.01	และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิดา	แสนหาญ	(2556	:	91)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ผลการเรียน
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การสอนทางตรงทีเ่น้นเพือ่นช่วยเพือ่นต่อทกัษะการปฏิบัตงิานและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	20	คน	โดยผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่

เรยีนโดยใช้การสอนทางตรงทีเ่น้นเพ่ือนช่วยเพ่ือนพบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทักษะปฏบัิตงิานคอมพวิเตอร์

หลงัเรยีนเท่ากบั	8.23	คดิเป็นร้อยละ	82.30	รวมถงึมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเท่ากับ	

33.95	คิดเป็นร้อยละ	84.88	ซึ่งไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ก�าหนดไว้	

7.2		 จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีระหว่างนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที	่1	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รบัการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะ

ที่พบว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	โดยทีค่วามสามารถของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี	1	และนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีท่ี	2	แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ความสามารถของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และความสามารถของ

นกัเรยีนนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	และนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที	่3	นกัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก�าหนดไว้	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าความรู้พ้ืนฐานเดิมท่ีแตก

ต่างกันของนักเรียนแต่ละระดับชั้นส่งผลให้เกิดความสามารถในการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน	ผลวิจัยดัง

กล่าวทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าประสบการณ์เดิมหรอืความรูพ้ืน้ฐานของนกัเรยีนมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการเรยีน

รู้และการพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีมีผลการวิจัยหลายเรื่องที่แสดงถึงความส�าคัญ

ของประสบการณ์เดิมหรือความรู้พื้นฐานท่ีมีอิทธิพลผลการเรียนรู้	 เช่น	 งานวิจัยของธนวัฒน์	 ศรีศิริวัฒน์	

(2556	:	27)	ซ่ึงได้ศกึษาเร่ือง	การศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ของนกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จ�านวน	139	คน	โดยผลการวิจัยพบว่า	ความรู้พื้นฐานเดิม

เป็นปัจจยัหน่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตร์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ผลวจิยัดงั

กล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการที่นักเรียนจะประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้นั้นกล่าวได้ว่าการมีความรู้พื้นฐานเพื่อ

เตรียมพร้อมรองรับการจะเรียนรู้บทเรียนใหม่เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญ	 เมื่อพิจารณานักเรียนซึ่งเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างของงานวจัิยในครัง้น้ีจะพบว่า	นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	นัน้มปีระสบการณ์การเรยีนคอมพวิเตอร์

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวัน	การท�างานของคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการสารสนเทศ	 เป็นต้น	จึง

ถือได้ว่ามีประสบการณ์หรือความรู้พื้นฐานที่จะน�าไปสู่การเขียนโปรแกรมค่อนข้างน้อย	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่2	นัน้มปีระสบการณ์หรอืความรูพ้ืน้ฐานด้านคอมพวิเตอร์มากข้ึนกว่านกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่	 1	 เน่ืองจากผ่านการเรียนเพิ่มในรายวิชาซอฟต์แวร์และการเลือกใช้	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เน็ตและการใช้งานรวมทัง้หลกัการและวิธกีารแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ส่วนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	นอกจากผ่านการเรยีนรายวชิาท่ีเรยีนในสองระดับแรกมาแล้ว

ยงัผ่านการเรยีนเพิม่เติมในรายวชิาหลกัการท�าโครงงานคอมพวิเตอร์ซึง่ถอืว่ามปีระสบการณ์หรือความรูพ้ืน้

ฐานมากกว่าดังนั้นจึงเป็นผลให้ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีสูงกว่านักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	และ	2	ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียน

โปรแกรมภาษาซีสงูกว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1	ซึง่ผลการวิจยัดงักล่าวมีความสอดคล้องและเทียบเคียง



127

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ได้กบังานวจิยัของจริะ	จติสภุา	และคณะ	(2557	:	1-2)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง	การเปรยีบเทยีบการเรยีนรูอ้ย่างเป็น

ระบบแบบจนิตวิศวกรรม	ของนกัศกึษาปรญิญาตรีสาขาคอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั	โดยศกึษากับ

นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การท�าโครงงานคอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 53	 คน	 และศึกษากับนักศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์การท�าโครงงานคอมพวิเตอร์	จ�านวน	57	คน	ผลการวจิยัพบว่า	นกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การ

ท�าโครงงานคอมพวิเตอร์ต่างกนัมผีลการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	โดยค่าเฉลีย่

ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาทีม่ปีระสบการณ์การท�าโครงงานคอมพวิเตอร์สงูกว่านกัศกึษาท่ีไม่มปีระสบการณ์

การท�าโครงงานคอมพิวเตอร์

7.3		 จากผลการศึกษาความพงึพอใจในการเรยีนของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	1	ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	2	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ	พบว่า	 โดยภาพรวมมีความพึง

พอใจในการเรยีนอยูใ่นระดบัมาก	ด้วยคะแนนเฉลีย่	4.28	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.31	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็น

เพราะว่าการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะสามารถสร้างเจคติที่ดีต่อผู้เรียนกล่าวคือ	 การสอนทางตรง

มีลักษณะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ท่ีถูกออกแบบไว้อย่างอิสระ	 การเรียนรู้ของนักเรียนท่ี

เกิดจากการปฏบิตักิิจกรรมต่างๆ	ตามขัน้ตอนทีก่�าหนดและร้อยเรยีงไว้อย่างเหมาะสมในชดุฝึกทกัษะทีม่ขีัน้

ตอนการทบทวนและน�าเสนอความรูพ้ืน้ฐาน	การก�าหนดมโนมตใิหม่	การฝึกปฏบิตัติามตวัอย่างทีก่�าหนดให้

ภายใต้การให้แนวทางทีถ่กูต้องจากคร	ูการฝึกปฏิบัตจิากโจทย์ปัญหาด้วยตนเองและการเขียนโปรแกรมจาก

แบบฝึกหัด	 ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านี้นอกจากจะท�าให้นักเรียนเกิดความสามารถในการเขียนโปรแกรม

ภาษาซแีล้วยงัเป็นการสนองตอบในเชงิจิตวทิยาท�าให้นกัเรยีนมคีวามสนใจและอยากรูอ้ยากเหน็และต้องการ

ที่จะประสบความส�าเร็จโดยผ่านและบรรลุความส�าเร็จในแต่ละข้ันตอนและสถานการณ์ปัญหาท่ีก�าหนดไว้

ให้ในชดุฝึกทกัษะ	กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะยงัเอือ้ให้ผูเ้รยีนทราบผลหลงัการปฏบัิตงิานทกุครัง้ท�าให้ไม่น่าเบือ่

เป็นผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวรี	 ภูบาลชื่น	

และสมทรงสิทธิ	(2560	:	217)	ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ

ทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความพึงพอใจวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์	ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี	5	โดยศึกษากบักลุม่ตวัอย่าง

ซึง่เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/1	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)	ผลการวจิยั

พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนทาง

ตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะในการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้ครอบคลุม

ทุกรายวิชาในแต่ละระดับชั้นและควรให้ความส�าคัญกับการจัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์	 สื่อ

นวตักรรมตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกในการเรยีนไว้อย่างเตม็ทีแ่ละใช้งานได้ตลอดเวลาเพือ่ไม่ให้กระทบ

กับการเรียนรู้ของนักเรียน
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8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ
	 	 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะใน

การสอนรายวิชาอืน่ๆ	ทีม่ลีกัษณะทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัขิองนกัเรยีนซึง่จะช่วยเพิม่พนูทกัษะและความสามารถ
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งก่อนด�าเนินการสอนในรายวิชาต่างๆ	 เหล่านั้นครูควรให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ
ความรู้พืน้ฐานเดมิของนกัเรยีน	การวางแผนการสอนต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์การเรยีนรู้ของนกัเรยีน	
ในกรณีจ�าเป็นอาจต้องสอนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนเกิดความพร้อมก่อนเรียน

8.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
		 	 8.3.1		ควรท�าการวจัิยการสอนทางตรงเสรมิด้วยชุดฝึกทักษะในลกัษณะการหาประสทิธภิาพ

ของชุดฝึกทักษะ	 โดยใช้รูปแบบ	 E
1
/E

2	
รวมถึงมีการเพิ่มแบบทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรม

ภาษาซีของของนกัเรยีนในแต่ละชดุฝึก	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการยนืยนัถึงคุณภาพของชุดฝึกทักษะและเป็นการตรวจ
สอบความสามารถหรือข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงของนักเรียนหลังสิ้นสุดการปฏิบัติในแต่ละชุดฝึก	

		 	 8.3.2		ควรท�าการวจัิยการสอนทางตรงเสรมิด้วยชดุฝึกทกัษะโดยขยายขอบเขตให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น	เช่นท�าวิจัยกับรายวิชาอื่นทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	ศึกษากับประชากรกลุ่มอื่นในมิติที่
หลากหลายยิ่งขึ้นหรือศึกษาอิทธิพลของการสอนทางตรงเสริมด้วยชุดฝึกทักษะที่มีต่อตัวแปรตามอื่น	ๆ	

		 	 8.3.3		ควรท�าการวจิยัในเชงิการศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่างการสอนทางตรงเสริมด้วยชดุฝึก
ทกัษะกบัรูปแบบการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูแ้บบอ่ืน	ๆ 	เพือ่จะช่วยชีใ้ห้เหน็ถงึความแตกต่างของผล
ทีเ่กดิขึน้ต่อตวัแปรตามอนัจะสามารถน�าผลวจัิยไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมยิ่งขึ้น	
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และ	ดร.บุษวรรษ์	แสนปลื้ม	ที่ได้ให้ความกรุณาร่วมเป็นคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ์รวมทั้งร่วมพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนขอกราบขอบพระคุณ	 
รองศาสตราจารย์	ดร.วัลลภ	เหมวงษ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คณิศร	จี้กระโทก	ดร.รุ่งทิวา	จันทร์วัฒนวงษ์	
และอาจารย์กัลยา	 ดานา	 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการท�า
วิทยานิพนธ์ครัง้นีอ้กีทัง้ขอกราบขอบพระคุณผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัถ่ินฐานรังสติวทิยาและคณะครทุูกท่าน
ที่อ�านวยความสะดวกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือวิจัยขอ
ขอบใจนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ปีการศกึษา	2560	ทกุคน	ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการทดลองใช้เครือ่ง
มือวิจัย	และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ปีการศึกษา	2560	ทุกคน	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าง
สูงไว้	ณ	โอกาสนี้
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ได้แก่	ผู้บริหารและครูผู้สอน

จ�านวนทั้งสิ้น	186	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	มีค่าความ

เชือ่ม่ันทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.98	ค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามทกุข้ออยูร่ะหว่าง	0.67-1.00	ค่าสถติทิีใ่ช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	t-test	

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

หนองบัวล�าภูอยู่ในระดับมาก	 ทั้งภาพรวมและรายด้าน	 (2)	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครผูู้สอน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบริหารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัผูบ้รหิาร

และครูผูส้อน	พบว่า	มรีะดับความคิดเหน็ต่อการบริหารการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนเอกชน	แตกต่างกนัอย่าง

มนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	(3)	ข้อเสนอแนะในการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน

ในจังหวัดหนองบัวล�าภู	มีดังนี้	1)	ด้านเทคโนโลยีโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการบริการสื่อและ

เทคโนโลยทีางการศึกษาอย่างหลากหลาย	2)	ด้านโครงสร้าง	ควรมกีารสร้างความชดัเจนของการเปลีย่นแปลง

มีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงมีการใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม	 3)	 ด้านคนโรงเรียนควรพัฒนา

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 Graduate Students Majoring in Educational Administration, Northeastern University
2 อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น
2 Full-time Lecturers, North Eastern University, Khon Kaen Province

* ได้รับบทความ: 25 พฤษภาคม 2561; แก้ไขบทความ: 14 กรกฎาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์: 

23 กรกฎาคม 2561.
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เป็นทีม	และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

ค�าส�าคัญ :	1.	การบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน	2.	ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 transformative	 

administration	of	private	school	administrators	in	Nong	Bua	Lam	Phu	province.	and	to	study	

the	suggestions	for	managing	the	conversion	of	private	school	administrators	in	Nong	Bua	

Lam	Phu	province.	The	sample	consisted	of	186	administrators	and	teachers.	The	research	

instrument	was	 a	 rating	 scale	 questionnaire.	 The	 reliability	 of	 the	 data	was	 0.98.	 The	 

consistency	 index	 for	 all	 questions	 ranged	 from	 0.67-1.00.The	 statistics	 used	 for	 data	

analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test.

The	research	finding	were	as	follows	:	1)	Transformational	administration	of	private	

school	 Administrators	 in	 Nong	 Bua	 Lam	 Phu	 province.	 were	 high	 both	 overall	 and	 

individual.	 2)	 The	 comparison	 of	 opinions	 on	 the	management	 of	 transformative	 

administrators	of	private	schools	administrators	and	teachers	was	found	difference	with	

statistically	significant	at	0.01.	3)	Suggestions	for	managing	the	transformation	of	private	

school	administrators	in	Nong	Bua	Lam	Phu	province	are	;	1)	Technology	Schools	should	

encourage	teachers	to	produce	media.	Media	and	technology	services	2)	Structure	There	

should	be	clarity	of	change.	Planning	for	change.	3)	The	school	personnel	should	develop	

the	potential	of	 all	 levels	of	 staff	by	 teaching,	 training,	 seminars	on	a	continuous	and	 

systematic	basis.	4)	The	culture	should	have	a	culture	of	learning.	Participation	in	change	

teamwork	and	continuous	learning.

Keywords :	1.	Transformative	administration	2.	Private	school	administrators

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้แล้วท�าให้ระบบทีไ่ด้รบัผลกระทบจะปรบัตวัแตกต่างไป

จากเดมิ	การเปลีย่นแปลงไม่ใช่เรือ่งใหม่แต่เป็นเรือ่งปกตท่ีิเกิดข้ึนตลอดเวลา	เพยีงแต่ในอดตีการเปลีย่นแปลง

จะเกิดขึ้นในอัตราช้า	 เรียบง่าย	 และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีซับซ้อนและรุนแรงต่อการด�ารงชีวิต	ปัจจุบัน

การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็	หลายรปูแบบ	ก่อให้เกดิผลกระทบเกีย่วเนือ่งซบัซ้อน	สร้างความสบัสน	

หลายคร้ังท�าให้เกิดความรูส้กึว่ามคีวามรนุแรงเกินกว่าจะควบคมุได้	ก่อให้เกิดปัญหาท้ังในเชิงโครงสร้างจติใจ	
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ทั้งต่อการด�าเนินชีวิตและการท�างาน(มัลลิกา	 ต้นสอน,	 2546	 :	 161)	 แม้จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ได้อย่าง

มหาศาลแต่ถ้าขาดทกัษะการสรปุสร้างความรู	้ข้อมลูเหล่าน้ีกไ็ร้ประโยชน์อาจท�าให้เกดิการหลงเชือ่	หลงผดิ	

หลงทาง	ได้	ถ้าขาดกระบวนการสร้างความรู้ที่ถูกต้องผ่านการคิดวิเคราะห์	ที่มิใช่แค่การเลือกรูปแบบ	เพื่อ

เลยีนแบบ	ท�าตามและให้คณุคา่จากการประเมนิสถานภาพของผูเ้ขยีนว่า	มตี�าแหน่ง	บทบาท	วฒุกิารศกึษา	

เท่านั้นก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ี

เปลี่ยนแปลงไป	(วิโรจน์	สารรัตนะ,	2556	:	ค�าน�า)

ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญทางการศึกษาในศตวรรษที่	21	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งการกลับไปสู่ห้องนอน	ตัวอย่างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง	ดังนี้1)เป็น

ยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวว่าใช้คอมพิวเตอร์	 เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ	เช่น	นาฬิกา	แว่นตา	ตู้เย็น	โทรทัศน์	 โทรศัพท์	ทั้งหมด

สามารถประมวลผลน�าเสนอได้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ	ยิง่ไปกว่านัน้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ดงักล่าว

จะเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว	 ผู้คนสามารถเช่ือมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจ�านวน

มากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ	 และสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้	 2)การ

ด�าเนินงานในรูปแบบดิจติอล	อนัเนือ่งจากการเชือ่มต่อข้อมลูสารสนเทศ	ท�าให้ระบบดจิติอลมบีทบาทในการ

ด�าเนินธุรกรรมต่างๆ	ทัง้ด้านการเงนิ	การสือ่สาร	หรอืการปฏิบตังิาน	ผูค้นสามารถปฏิบตังิานหรอืท�าธรุกรรม

ต่างๆ	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงแค่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้นเอง	ขณะเดียวกัน

การใช้อนิเตอร์เน็ตกใ็ห้ความส�าคัญต่อการระบตัุวตนของผูใ้ช้มากข้ึนด้วยเช่นกนั	ท้ังน้ีเพือ่สร้างความปลอดภยั

ส�าหรับผู้ใช้เองด้วย	 3)ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เสมือนมากยิ่งขึ้น	 เป็นอีก

สภาพการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นส�าหรับศตวรรษที่	 21	 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขวางการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้	 เพราะเป็นการสื่อสารท�าให้เกิดความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 แต่ทั้งนี้ผู้คนในยุคนี้

จ�าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่มากกว่าคนในยุคที่ผ่านๆ	มา	และ	4)การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่

ไม่มขีอบเขตข้อจ�ากัด	ผูค้นสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายผ่านเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย	ในขณะเดยีวกนัแหล่งข่าว

ก็สามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว	 แต่เมื่อการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่อง

ยาก	 ความยากกลับเป็นเร่ืองของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร	ผู้คนจ�าเป็นต้องตรวจสอบ

ข้อมูลมากขึ้น	เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูลที่ได้รับ

การบรหิารการศกึษาไม่ได้หมายถงึการบรหิารการสอน	แต่หมายถงึการจดัโครงสร้างกระบวนการ

เรียนกับการสอน	 การจัดโครงสร้างองค์กรไม่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานแล้วย่อมเป็นการยากท่ีจะท�าให้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ท�าให้โครงสร้างองค์กรนั้น	 อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินงานได้	สอดคล้องกับสมยศ	นาวีการ	(2550	:	43)	กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรจะ

มส่ีวนสัมพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์	เพราะหน้าทีท่างด้านการจดัองค์กรน้ันจะเป็นหน้าทีท่ีต่่อเนือ่งมา

จากหน้าทีท่างด้านการวางแผนองค์กร	โครงสร้างขององค์กรจะเป็นสิง่ทีถู่กน�ามาใช้เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ในหน้าที่ทางด้านการวางแผน	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเพื่อพัฒนาองค์กรนั้นจึง

เป็นการกระท�าทางด้านการบริหารที่พยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีเป็น
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ทางการของงานและความสมัพนัธ์ทางด้านอ�านาจหน้าที	่และในขณะเดยีวกนัเราจะต้องยอมรบัว่าโครงสร้าง

ขององค์กรดังกล่าวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านตัวบุคคล	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ต่างๆน้ันอาจถกูต่อต้านจากสมาชกิขององค์กรได้	สอดคล้องกบัธวชั	บุณยมณ	ี(2560	:	ออนไลน์)	

ที่ว่าองค์กรท่ีมีโครงสร้างองค์กรชนิดที่มีสายงานบริหารหลายข้ันตอนหรือสั่งการหลายข้ันภูมิจะอยู่รอดได้

ยาก	ในอนาคตองค์กรต่างๆ	จะต้องประสานความร่วมมอืกนัเป็นเครอืข่าย	ในขณะเดยีวกนัโครงสร้างภายใน

องค์กรจะต้องกระจายความสามารถในการตัดสินใจให้กับกลุ่มงานต่างๆ	 ให้มากที่สุดและมีล�าดับขั้นการ

บริหารน้อยที่สุด	และต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับและก้าวให้ทันความเจริญทางเทคโนโลยี	สิ่งต่างๆ	

เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายและมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดขององค์กรในศตวรรษท่ี	 21	 เป็นอย่างมากดังท่ี 

โกวทิย์	กงัสนนัท์	(2560	:	ออนไลน์)	ได้กล่าวไว้ว่า	แรงขบัเคลือ่นของการเปลีย่นแปลงองค์กร	เกดิจากความ

ล้าสมยัของรูปแบบองค์การแบบเก่า	อทิธิพลของเทคโนโลยสีารสนเทศ	โลกาภวิตัน์	ความรนุแรงและเข้มข้น

ของการแข่งขัน	ความคาดหวังของสังคม	และความคาดหวังของลูกค้า	

ผูวิ้จัยตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารการเปลีย่นแปลงต่อการพฒันาโรงเรยีนซึง่เป็นองค์กร

ทางการศกึษาทีต้่องเปลีย่นแปลงตามแนวทางการบรหิารงานโดยใช้โรงเรยีนเป็นส�าคัญมฐีานะเป็นนิติบุคคล

ตามแนวทางการกระจายอ�านาจทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ

เปลีย่นแปลงจงึเป็นแนวคิดทีน่่าสนใจ	น่าค้นคว้าเพือ่การเสรมิสร้างและขยายองค์ความรู	้ตลอดจนน�ามาปรบั

ใช้กบัการพัฒนาโรงเรียน	และส่งผลให้โรงเรยีนสามารถเปลีย่นแปลงการด�าเนนิงานตามแนวทางดังกล่าว	ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล	จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึศึกษา

การบริหารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัหนองบัวล�าภ	ูอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภูและคุณภาพทางการศึกษาโดยภาพรวมของประเทศ

ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาสภาพการบริหารการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัหนองบวัล�าภู 

2.2		 เพ่ือเปรยีบเทยีบการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู

ตามความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน

2.3		 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะในการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดั

หนองบัวล�าภู	

3.  สมมติฐานการวิจัย

สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนแตกต่างกัน	

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบระดบัการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัหนองบวัล�าภู 
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4.2		 ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับผู้วิจัย	 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

จังหวัดหนองบัวล�าภูน�าผลการศึกษาไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย	 วางแผน	 และมาตรฐานการศึกษา	 เพื่อ

ก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการจัดการศึกษา	และน�าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภ	ู

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	ที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียน	22	โรงเรียนประจ�าปีการศึกษา	2560	จ�านวนทั้งสิ้น	348	คนกลุ่มตัวอย่าง	คือครูโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดหนองบัวล�าภู	ประจ�าปีการศึกษา	2560	จ�านวนทั้งสิ้น	186	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางส�าเร็จของเครจซี่และ	 มอร์แกน	 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	มีค่าความ

เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.98	ค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามทุกข้ออยูร่ะหว่าง	0.67-1.00	ค่าสถติทิีใ่ช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	t-test

6.  ผลการวิจัย

6.1		 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	ตาม

ความคดิเหน็ผู้บริหารและครผููส้อน	ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่

สูงสุดคือด้านเทคโนโลยี	รองลงมาคือด้านโครงสร้าง	ด้านวัฒนธรรม	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือด้านคน	

6.2			 ผลการเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

หนองบัวล�าภู	ตามความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน	พบว่า	ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่	

0.01	ทั้งภาพรวมและรายด้านซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

6.3		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภูเป็นค�าตอบแบบปลายเปิด	 ได้น�าอเสนอแนะจากแบบสอบถามแล้วมา

สังเคราะห์	 สรุปได้ดังน้ี	 1)ด้านเทคโนโลยี	 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ	 การบริการสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหลากหลาย	 เช่น	 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างบทเรียน

โปรแกรมการ์ตนูวชิาคณิตศาสตร์และการสร้างบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์บนเครอืข่าย	รวมทัง้การใช้อนิเทอร์เนต็

เพ่ือสบืค้นรู้ข้อมลูสารสนเทศของนกัเรยีน	2)ด้านโครงสร้างควรมกีารสร้างความชดัเจนของการเปลีย่นแปลง	

มีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง	 มีการใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม	 และการสร้างเครือข่ายข้อมูล

ข่าวสาร	 3)ด้านคนโรงเรียนควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับโดยการสอนงานการฝึกอบรมการ

สัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 โดยการศึกษาต่อในระดับ

สูงขึ้น	 4)ด้านวัฒนธรรม	 ควรมีการสร้างความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง	 มีการวางแผนรองรับการ

เปลีย่นแปลง	การสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู	้การมส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลง	การท�างานเป็นทมี	และการ
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เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 มีการสร้างแรงจูงใจในเชิงสร้างสรรค์	 โดยการให้รางวัลในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ	

และการยกย่องเชิดชูเกียรติ	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 จากการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผู ้สอนต่อสภาพการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	ทั้งนี้

เนื่องมาจากผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเข้าใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานและการ

ท�างานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์	 อันมาก	 (2556	 :	

100)	ได้ท�าวิจัยเรื่อง	การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ	สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	2	ผลการวจิยัพบว่า	การบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาของรฐั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	2	โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมาก

7.2		 จากผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการเป็นแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่	0.01	ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากต�าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนก็จะคิดเห็นว่าตัวเองนั้นท�าหน้าที่บริหารการเป็นแปลง

โรงเรยีนได้ดทีีสุ่ด	แต่ในมมุมองของครผููส้อนกบัมคีวามคิดเหน็ว่ายงัไม่เพยีงพอซึง่เป็นการมองคนละมมุ	แสดง

ให้เห็นว่าบริหารต้องน�าหลักการบริหารการเป็นแปลงมาใช้ให้มากกว่าเดิมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเสริม	กัลยารัตน์	(2550	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง	กรณี

ศึกษาการเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ พบว่า	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

ความเป็นไปได้ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ต้องมีการวางแผนและด�าเนินการต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบข้ันตอนเพื่อ

เพิ่มแรงผลักและลดแรงต้านต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 ก�าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน	 2)	 หาแนวร่วมการ

เปลี่ยนแปลง	 3)	 เตรียมการด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับการออกนอกระบบราชการ	

4)	ก�าหนดระบบการตรวจสอบติดตามผลกจิกรรมทุกคร้ังเพือ่เป็นการประเมินผลการด�าเนนิงานตามแผนการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ว่าจะประสบความส�าเร็จหรือไม่มีอุปสรรคอย่างไรและมีการน�าข้อมูลตอบกลับ(Feed-

back)	จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเตอมแผนการเปลี่ยนแปลงต่อไป	และ	5)	ปลูกฝังให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชิดชนก	ศุภวโรดม(2550	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน	(ICT)	ส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน	ICT	ส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	ที่

มคุีณสมบตัสิ�าคญั	คือ	แสดงวสิยัทศัน์ให้เหน็ถงึความจ�าเป็นของการเปลีย่นแปลง	ตอบสนองการเปลีย่นแปลง

ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ	เป็นผูร้เิริม่การเปลีย่นแปลง	โดยใช้ความเป็นผูรู้้	ผูช้�านาญการ	และสร้าง

การรับรู้และอธิบายถึงผลดีและผลเสียจากการเปลี่ยนแปลง	และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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8. ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		การบรหิารหน่วยงานหรอืโรงเรยีนเอกชน	โดยน�าหลกัการบรหิารการเปล่ียนแปลงมา

ใช้น้ันผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการท�างานโดยใช้หลักการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงทั้ง	4	ด้าน	ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารหน่วยงานหรือโรงเรียนเอกชน	

	 	 8.1.2	 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภูควรประสานงานกันเป็นเครือข่ายในการ

พฒันาการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั	

โดยเป็นการปฏิบัติจริงในระดับจังหวัดเป็นส�าคัญ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

	 	 8.2.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเป็นข้อที่ปฏิบัติต�่าสุดในด้านเทคโนโลยี	ดังนั้น	ผู้บริหารและครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้

มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงสุด

	 	 8.2.2	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารและครูผู้สอน	 มีการปรับปรุงระบบการด�าเนินงานใน

โครงสร้างใหม่ของโรงเรียนให้สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้อท่ีปฏิบัติต�่าสุดในด้าน

โครงสร้างดังน้ันผู้บริหารและครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีที่สุด

	 	 8.2.3	 ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารและครูผูส้อน	มกีารเปลีย่นแปลงทศันคต	ิทกัษะภาวะผูน้�า

และทกัษะการสือ่สารเป็นข้อทีป่ฏบิตัติ�า่สดุในด้านโครงคนดงันัน้ผูบ้รหิารและครผููส้อนควรได้รบัการพฒันา

ให้มกีารเปลีย่นแปลงทศันคติ	ทกัษะภาวะผูน้�าและทกัษะการสือ่สารทศันคต	ิทกัษะภาวะผูน้�าและทกัษะการ

สื่อสาร

	 	 8.2.4		ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารและครูผู้สอน	 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนใจกว้างมีเหตุผล

และรับฟังความคิดเหน็ของครทูกุคนเป็นข้อทีป่ฏบิตัติ�า่สดุในด้านวัฒนธรรม	ดงันัน้ผูบ้รหิารและครผููส้อนควร

ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนใจกว้างมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากยิ่งขึ้น

8.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		ควรศกึษาปัจจัยทมีผีลต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนใน

จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 	 8.3.2		ควรศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	
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10. ค�าขอบคุณ

การวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก	รองศาสตราจารย์	

ดร.ส�าเร็จ	ยุรชัย	ที่ให้ค�าปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	และคณาจารย์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน	ที่

กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ให้ความช่วยเหลอืในการปรบัปรงุแก้ไขงานวจิยัด้วยดตีลอดมา	และเสยีสละเวลา

อนัมค่ีาช่วยเหลือตรวจสอบความถกูต้องทางด้านภาษาเนือ้หาระเบยีบวธิวีจิยั	และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิ

การวิจัย	ช่วยแนะน�าแก้ไขให้สมบูรณ์และส�าเสร็จได้ด้วยดีขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งประกอบด้วย	 ดร.วิเชียร	 รู้ยืนยง	 ดร.ดุจเดือน	 ไชยพิชิต	 และ	 ดร.นิยดา	 

เปี่ยมพืชนะ	

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูผู้สอน	 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวล�าภู	ที่ช่วยเหลือผู้วิจัย	

และให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้

นอกจากนีผู้ว้จิยัขอกราบขอพระคณุบดิามารดาตลอดถงึบรูพาจารย์และผูมี้พระคณุทกุท่าน	ตลอด

จนเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิท	 ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยชิ้นนี้	 ให้แก่ผู้วิจัยจน

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	
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การบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

The Academic Administration towards the ASEAN Community  

atmosphere of the Schools under the Office of Primary Education  

Service, Khon Kaen Area 4

คมกริช	จันปาน1 

Komkrich	junpan1

รองศาสตราจารย์	ดร.ส�าเร็จ	ยุรชัย2

Assoc.	Prof.	Dr.Samrej	Yurachai2

	 	 	 	 	 	 ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2561

Email	:	Aofsportaof@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ	1)	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	2)	เพื่อ

เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนกตามต�าแหน่ง	และประสบการณ์ในการ

ท�างาน	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา	จ�านวน	32	คน	และครูผู้สอน	จ�านวน	306	คน	ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 รวมจ�านวน	 338	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	มีค่า	IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติทิดสอบสมมตฐิาน	ด้วยการ

หาค่า	t-test	และ	F-test	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 Graduate Students Majoring in Educational Administration, Northeastern University
2 อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น
2 Full-time Lecturers, North Eastern University, Khon Kaen Province

* ได้รับบทความ: 25 พฤษภาคม 2561; แก้ไขบทความ: 19 กรกฎาคม 2561; ตอบรับการตีพิมพ์: 
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ผลการวจัิยพบว่า	1)	สภาพปัจจุบนัของการบรหิารงานวชิาการสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ	อยู่ใน

ระดบัมาก	เรียงล�าดับจากสงูไปหาต�า่	ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	ด้านการพฒันาการเรยีนการสอน

ด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู	้ด้านการวดัและประเมนิผลการเรียนรูด้้านการพฒันาสือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา

และด้านการนิเทศการศึกษา	 2)	 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนก

ตามต�าแหน่งโดยรวมและด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการ

พฒันาแหล่งเรียนรูด้้านการนเิทศการศกึษาไม่แตกต่างกนั	ส่วนด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาด้านการ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และจ�าแนก

ประสบการณ์ในการท�างานโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 3)	 ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการสู่

การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	

สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมใหม่ๆร่วมกับโรงเรียน

เครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดท�าแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม

อาเซียน

ค�าส�าคัญ :	1.	การบริหารงานวิชาการ	2.	ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT

The	purposes	of	the	thesis	were:	1)	to	study	the	academic	administration	amidst	

the	ASEAN	community	atmosphere	of	the	schools	under	the	office	of	primary	education	

service,	Khon	Kaen	area	4.	2)	to	compare	the	academic	administration	amidst	the	ASEAN	

community	atmosphere	of	the	schools	under	the	office	of	primary	education	service,	Khon	

Kaen	area	4	to	differences	of	their	position	and	work	experiences,	3)	to	examine	suggestions	

for	the	academic	administration	amidst	the	ASEAN	community	atmosphere	of	the	schools	

under	 the	 office	 of	 primary	 education	 service,	 Khon	 Kaen	 area	 4.	 The	 sampling	was	 

administrators	32,	teacher	306,	total	338	subjects	working	for	their	schools.	The	research	

instrument	 used	 for	 data	 collection	was	 the	 Likert-type	 questionnaire,	 of	which	 every	 

question	in	the	questionnaire	had	its	IOC	between	0.67	and	1.00,	and	its	reliability	at	0.94.	

Statistics	for	data	analyses	embraced:	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

t-test,	and	F-test,	comparing	paired	differences	by	Scheffe’s	method.	

Results	of	the	study	have	found	The	following	findings:	1)Current	condition	the	

academic	administration	amidst	the	ASEAN	community	atmosphere	of	the	schools	under	

the	 office	 of	 primary	 education	 service,	 Khon	 Kaen	 area	 4.Overall,	 there	 is	 a	 level	 of	 
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practice	Very	high	Sort	by	high	to	low	is	development	of	the	curriculum,	development	of	

teaching,	development	of	 learning	 resources,	measurement	and	evaluation	of	 learning,	

development	of	Educational	technology	media	and	Education	supervision.	2)To	compare	

the	academic	administration	amidst	 the	ASEAN	community	atmosphere	of	 the	schools	

under	the	office	of	primary	education	service,	Khon	Kaen	area	4	to	differences	of	their	

position	 Overall,	 and	 the	 development	 of	 teaching	 and	 learning,	measurement	 and	 

evaluation	 of	 learning,	 development	 of	 learning	 resources,	 education	 supervision	 not	 

different.	The	development	of	the	curriculum,	development	of	educational	technology	

media.	There	were	statistically	significant	differences	at	the	.05	level.	Classification	of	work	

experience	overall	and	individual	not	different.	3)The	suggestion	the	academic	administration 

amidst	 the	ASEAN	 community	 atmosphere	 of	 the	 schools	 under	 the	 office	 of	 primary	 

education	 service,	 Khon	 Kaen	 area	 4.	 Should	 promote	 and	 develop	 teacher	 skills	 the	 

ability	to	manage	the	learning.	Foreign	language.	Organize	learning	activities	the	innovation	

of	learning	or	organize	new	activities	with	the	school	network.	Collaborate	with	the	private	

sector.	 To	 develop	 learning	 resources	 for	 the	 development	 of	 learners	 in	 the	 ASEAN	 

community.

Keywords :	1.	Academic	administration	2.	ASEAN	community

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	ส่งผลให้เกือบทุกประเทศทั่ว

โลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคม	วัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจ	ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็น

อย่างมาก	ท�าให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น	ให้

สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน	 เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง

มั่นคงเท่าเทียมและยั่งยืน	 การให้ความส�าคัญด้านการศึกษาจึงเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับทุกประเทศ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	

Southeast	Asian	Nation	:	ASEAN)	หรอือาเซยีน	จะรวมตวักนัเป็นภมูภิาคเดยีว	ก้าวสูค่วามเป็นประชาคม

อาเซียน	(กรมอาเซียน,	2552	:	80)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถในการ

แข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุก	ๆ	ด้าน	รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่	ๆ	ระดับโลกที่

ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน	แพรภัทร	ยอดแก้ว	(2555	:	97)	กล่าวถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนว่า	การ

สร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	เพราะความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้น

ไม่ได้หากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดความตระหนักร่วมกันในการเป็นหนึ่งเดียว	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 ด้าน

การเมอืงและความมัน่คง	และด้านสงัคมและวฒันธรรม	โดยการศกึษาเป็นกลไกในการปลกูฝังค่านยิม	แนวคดิ	

ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	และเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความ
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เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกจิของอาเซยีนและเศรษฐกิจโลก	การศกึษาจึงมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นและ

เตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน	ซึง่จากรายงานการวจิยัเปรยีบเทยีบการปฏริปูการศกึษาของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 พบว่า	 ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาการศึกษา	 โดยให้ความส�าคัญกับบทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจนและการก้าว

พ้นจากความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 และมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันของประเทศในระดับสากล	

การพฒันาคณุภาพการศกึษาในประเทศไทย	กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายพัฒนาการศกึษาของ

ประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ	 กระจายโอกาสอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม	 เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้	

โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ตามที่ประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน	กระทรวงศึกษาธิการ

จงึได้ก�าหนดนโยบายในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการศกึษา	ตามปฏญิญาอาเซยีนด้านการศกึษาของ

ประเทศไทย	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2555	:	65)	นอกจากนี้เพื่อให้การพัฒนาการ

ศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที	่2	โดยเน้นการปฏรูิปการศึกษาและเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ	พฒันาคุณภาพการศกึษาและการเรยีน

รู้เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่	 ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์	พัฒนาครู	คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	ให้สามารถเอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้	โดยการ

สร้างครูยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ	มีใจรัก	มีคุณธรรม	จริยธรรม	เข้ามาเป็นครู	และปรับระบบบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว	 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการศึกษา	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ทั้งนี้ได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่

ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้	 4	 ประการด้วยกัน	 ดังนี้	 1)	 การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่	 2)	 การพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม่	3)	การพัฒนาการคุณภาพสถานศึกษา	และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่	และ	4)	พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการใหม่	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557	:	51)	เพื่อให้การบริหารจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพและคุณลักษณะที่จะด�ารงชีวิตใน

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข	

โดยขอบข่ายงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมีทั้งหมด	 8	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษา	การเรียนการสอน	การวัดผล	ประเมินผล	และการเทียบโอนผลการเรียน	การประกันคุณภาพ	และ	

มาตรฐานการศึกษา	การพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางการศึกษา	 (สมเดช	 สีแสง,	 2554	 :	

303-304)	ซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน	และเป็นหัวใจหลักของงานวิชาการนั้น	มีอยู่	3	ด้าน	คือ	

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	การเรียนการสอน	การวัดผล	ประเมินผล	และเทียบโอนผลการเรียน	งาน

ดงักล่าว	ผู้บรหิารสถานศกึษาต้องมคีวามรู้ความเข้าใจอย่างลกึซึง้	และ	ต้องให้ความส�าคญัในการปฏบัิตงิาน

อย่างเต็มที่เพื่อสามารถน�าพาให้การปฏิบัติงานวิชาการประสบความส�าเร็จผู้บริหารสถานศึกษาท่ียึดถือ

เอางานวิชาการเป็นงานหลกัในการบรหิาร	มคีวามเป็นผูน้�าทางวชิาการ	มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานจะ

สามารถน�าโรงเรยีนไปสูค่วามส�าเรจ็ได้	ตรงกนัข้ามกบัผูบ้รหิารทีไ่ม่เหน็ความส�าคญัของงานวชิาการอาจเป็น
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เพราะไม่มคีวามรูค้วามสามารถ	ขาดทักษะประสบการณ์วชิาการและขาดประสบการณ์ในการปฏบิตังิานใน

ต�าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา	มองเหน็งานอืน่ทีส่�าคญักว่างานวชิาการจงึ	ไม่สามารถน�าพาโรงเรยีนไปสูค่วาม

ส�าเร็จตามเป้าหมายได้	(ทัศนีย์	เนตรประโคน,	2552	:	4)	 	

ดงัน้ัน	การบริหารงานวิชาการสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	มคีวามจ�าเป็นจะต้องได้รบัการปรบัปรงุ	พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	

การพฒันาการเรยีนการสอน	การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู	้การพฒันาสือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา	การ

พัฒนาใช้แหล่งเรียนรู้	 และการนิเทศการศึกษา	 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงของโลก	และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	โรงเรียนควรส่งเสริม

สนับสนุนให้มกีารจดัการเรยีนการสอนให้ผูเ้รียนมคีวามรอบรูส้ามารถอยูใ่นสงัคมโลกได้อย่างมคีวามสขุ	และ

ส�าคัญมาก	ๆ	คือคนไทยในยุคสมัยต่อไปนี้จ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า	การบริการ	การ

ศึกษา	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และการต่างประเทศ	เป็นต้น	กับประชาชนชาวอาเซียนด้วยกันหรือกับ

ชาวโลกด้วยภาษาองักฤษเป็นส�าคญั	ดงันัน้โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาควรด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน	 จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงจะสามารถอยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่างเป็นปกติสุข

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบายในการพฒันางานวชิาการของโรงเรยีน	ตลอดถงึการใช้เป็น

แนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนน�าไปพัฒนาตนเอง	 ด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดผลดี

ในการจัดการศึกษาให้ถูกต้องตามกรอบการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	และที่ส�าคัญเพื่อให้นักเรียนได้

เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลให้เขาเป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีคุณค่า	 และจะ

น�าพาความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง	 และ

ประสบการณ์ในการท�างาน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรทีม่ตี�าแหน่งต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อสภาพปัจจบัุนของการบรหิารงานวชิาการสูก่าร

เป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 
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แตกต่างกัน

3.2		 บคุลากรทีมี่ประสบการณ์ในการท�างานต่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อสภาพปัจจบัุนของการบรหิาร

งานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	4	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภาพและความต้องการจ�าเป็นการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคม

อาเซียนโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

4.2		 ใช้เป็นข้อสนเทศส�าหรบัผูว้จิยั	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	คร	ูและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการศกึษา	น�า

ไปใช้ปรบัปรงุพฒันาการบรหิารงานวชิาการสูป่ระชาคมอาเซยีนโรงเรียนในกลุม่สถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	และโรงเรียนโดยทั่วไป	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตา

รางของเครจซี่และมอร์แกน	ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น	338	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษา	

จ�านวน	32	คนและครูผู้สอน	จ�านวน	306	คน	ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น	เขต	4	ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย	(Sample	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	มีค่า	IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ	 0.94	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และสถิติทดสอบสมมติฐาน	ด้วยการหาค่า	t-test	และ	F-test	

  

6.  ผลการวิจัย

6.1		 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	โดยรวมมรีะดบัการปฏบิตั	ิอยูใ่นระดบัมาก	เรยีง

ล�าดบัจากสูงไปหาต�า่	ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	ด้านการพฒันาการเรยีนการสอนด้านการพฒันา

แหล่งเรียนรู้	ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและด้านการ

นิเทศการศึกษา

6.2		 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนกตามต�าแหน่งโดยรวม

และด้านการพฒันาการเรยีนการสอนด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านการพฒันาแหล่งเรยีนรูด้้าน

การนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน	 ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

ทางการศกึษา	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และจ�าแนกประสบการณ์ในการท�างานโดย
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รวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	

6.3		 ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูให้

มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการจัด

นวตักรรมการเรียนรูห้รอืจดักจิกรรมใหม่ๆร่วมกบัโรงเรยีนเครอืข่ายและสร้างความร่วมมอืกบัภาคเอกชนใน

การจัดท�าแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	มีประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

7.1		 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบตั	ิอยูใ่นระดบัมาก	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลนับ

ตั้งแต่การก�าหนดนโยบายการบริหารการวางแผนก�าลังคนการสรรหาและเลือกสรรการธ�ารงรักษาบุคลากร

การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอการควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้สถาบนัการศกึษา	ทัง้ของรฐัและเอกชนให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ซ่ึงก�าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	จะน�าไปสู่การก�าหนดแผนกลยุทธ์	หรือแผนปฏิบัติการของหน่วย

งานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนของประเทศไทย	ทัง้ในส่วนของประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากประชาคมอาเซยีน	และผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมอาเซียน	 ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะท�าให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนบงัเกิดผลในทางปฏบิติัภายใต้การบรหิารงานวชิาการกระบวนการจดักจิกรรมในงานวชิาการ	ซึง่เป็น

ภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ	 กระบวนการดัง

กล่าวนี้	 ได้แก่	การวางแผน	การจัดระบบโครงสร้าง	และการก�าหนดบทบาทหน้าที่	การจัดด�าเนินงานทาง

วิชาการ	การผลติสือ่และอุปกรณ์การศึกษา	การวดัและประเมนิผล	การจดับรรยากาศเพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

คณุภาพทางวชิาการ	การจดัแหล่งหรอืศนูย์สารสนเทศ	รวมทัง้การจดัสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่	ๆ 	และการ

นิเทศภายในเพือ่ให้งานวิชาการมคีณุภาพซึง่มหีลกัการบรหิารทีส่�านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ศึกษาเอกชน	 (2551	 :	 54)	 ได้ก�าหนดไว้	 1)	 มีการก�าหนดภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร

อย่างชัดเจนคือผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายผลงานท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพที่คาดหวังจากพวกเขา	 2)	 กระบวนการบริหารมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้รับทราบโดยบุคลากร

ทุกคนขององค์การกระบวนการน้ีถือเป็นกติกาที่ทุกคนรับรู้รับทราบเช่นความชัดเจนเรื่องการประเมินผลก

ระบวนการท�างานวินัยกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	เป็นต้น	3)	มุ่งผลงานที่มีคุณภาพจากบุคลากร

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานการปฏิบัติราชการนั้นต้องมุ่งเป้าหมายผลงานให้เกิดต่อ

สงัคมเป็นหลกัดงันัน้การบรหิารกต้็องมุง่ให้ผูท้�างานมผีลงานทีเ่ป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวความคุ้มค่าของ
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ค่าตอบแทนทีร่ฐัให้แก่ผูท้�างานจงึวดัได้จากผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ตามเป้าหมายทีก่�าหนด	และ	4)	เน้นหลกั

คุณธรรมคือมีความคงเส้นคงวาไม่มีอคติไม่เห็นแก่หน้าใครเน้นหลักการยึดถือผลงานเป็นหลักหลักการนี้ถือ

เอาความรู้ความสามารถการปฏิบัติตน	 และผลการท�างานเป็นเครื่องวัดความดีความชอบโดยไม่เอาความ

รู้สึก	หรือความรู้จักมักคุ้นส่วนตนเป็นตัวก�าหนด

7.2		 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนกตามต�าแหน่งโดยรวม

และด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู	้

ด้านการนิเทศการศึกษา	 ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 ด้านการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยทีางการศกึษา	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนจ�าแนกประสบการณ์ในการ

ท�างาน	 มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสถาน

ศึกษาอ�าเภอเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	1	โดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับโกศล	ศุทธางกูร	(2550	:	66)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในการรบัการถ่ายโอนภารกจิทางการศกึษากรณศีกึษา	:	เทศบาลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

ผลการวิจยัพบว่าผลจากการเปรยีบเทยีบระดับความคดิเหน็ต่อความพร้อมในการรบัถ่ายโอนภารกจิทางการ

ศึกษาพบว่าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามีความคิดเห็นต่อความพร้อม

ในการรับถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน

งานวิชาการและงานงบประมาณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามีความ

คดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านงานบคุลากรและการบรหิารงานทัว่ไปคณะ

ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1		จากผลการวจัิยด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษามรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก

ดงัน้ัน	ผู้บรหิารควรสนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนให้ชดัเจนเพือ่ให้เกดิ

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

  8.1.2		จากผลการวิจัยด้านการนิเทศการศึกษามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับต�่าสุดกว่าทุก

ด้านดังนั้นสถานศึกษามีการบริหารจัดการนิเทศงานวิชาการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 8.2.1		ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรให้ความส�าคญักบัการนเิทศภายในให้มาก	โดยการศกึษา	ค้นคว้า	

แนวคิด	ทฤษฎีและหลักการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในให้มีความเข้าใจและน�ามาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสม
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	 	 8.2.2		หน่วยงานบังคับบัญชาควรจัดสรรงบประมาณแก่ทางโรงเรียนอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	 โดยใช้ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ

วางแผนบริหารงานวิชาการ

	 	 8.2.3	 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมการศึกษา

ดูงานเพื่อน�ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

8.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		ควรมกีารศกึษาทีมุ่ง่เน้นเฉพาะสนบัสนนุการพฒันาสือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	โดย

มอบหมายให้ครูจัดท�าแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา	 เพื่อน�าผลที่ได้ไปวางแผนพัฒนากระบวนการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ในแต่ละขั้นตอนต่อไป

	 	 8.3.2		ควรศึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น	 เพื่อ

น�าผลทีไ่ด้ไปเป็นแนวทางแก่โรงเรยีนอืน่	ๆ 	ในการพฒันาหรอืปรบัปรงุการพฒันาสือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา

สู่อาเซียนต่อไป	

	 	 8.3.3		ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

9.  เอกสารอ้างอิง

กรมอาเซียน.	(2552).	บันทึกการเดินทางอาเซียน.	กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	วิธิตาแอนิเมชั่น	จ�ากัด.

โกศล	 ศุทธางกูร.	 (2550).	ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจ

ทางการศึกษากรณีศึกษา : เทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.	 ภาคนิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร	 

มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ทัศนีย์	 เนตรประโคน.	 (2552).	สภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อ�าเภอประโคนชัย.	วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการบริหาร

การศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

แพรภัทร	 ยอดแก้ว.	 (2555). โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งท่ี 3.  

“การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน”. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

สมเดช	สีแสง.	(2554).	คู่มือการบริหารโรงเรียน.	นครสวรรค์	:	หจก.ริมปงการพิมพ์.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 (2555).	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555.  กรุงเทพมหานคร	 : 

โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	 (2557).	 รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการ 

เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพมหานคร	 :	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

กระทรวงศึกษาธิการ.



147

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.	 (2551).	 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. 2550.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

10. ค�าขอบคุณ

การวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน	 ซึ่งไม่อาจจะน�ามากล่าวได้

ทัง้หมด	ผูม้พีระคุณท่านแรกทีผู่วิ้จัยใคร่ขอกราบขอบพระคณุคอื	รองศาสตราจารย์	ดร.ส�าเรจ็	ยรุชยั	ประธาน

ที่ปรึกษา	ที่ได้ชี้แนะ	สนับสนุน	ช่วยเหลือ	ส่งเสริม	ติดตามการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่องจนงานวิจัยส�าเร็จลุล่วง

ด้วยดี	และผู้วิจัยได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจาก	ดร.วิมลพร	สุวรรณแสนทวี	อาจารย์อลงกรณ์	สุขวัน	และ

ทกุท่านทีม่รีายชือ่ในภาคผนวกโดยมีส่วนสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ขอขอบคณุบคุลากรในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดียิ่งในการตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการท�าวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว	บิดา	มารดาพี่	น้อง	ลูก	หลาน	คณะผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร

โรงเรียนนามูลวิทยาคม	 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม	ที่คอยสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือให้ก�าลังใจ	 ทุ่มเท

แรงกายแรงใจเสียสละให้ผู้วิจัยตลอดมา

ขอคุณความดี	ความส�าเร็จ	ประโยชน์ทั้งปวง	ที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้จงบังเกิดแก่	บิดา	มารดา	

บรูพาจารย์	ผูใ้ห้การสนับสนุนผูเ้กีย่วข้องกลัยาณมติร	และญาตทิัง้หลายของผูว้จิยั	หากมข้ีอบกพร่องประการ

ใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง



148

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ  

ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

The Development of the Ability of English vocabulary learning  

of Pratomsuksa 2 students by using Role - Play method and English 

Vocabulary Writing Exercises

พระประกาสิต	สัตนาโค1

Phra	Prakasit	Sattanakho1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2561

Email	:	kingsize.999@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ

ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 (2)ศึกษาความ

ก้าวหน้าในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษ	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	โดย

ใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิร่วมกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	(3)ศกึษาความ

พงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	ทีเ่รยีนรูโ้ดยการใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุร่ิวมกบั

แบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	2	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	24	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วม

กับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 จ�านวน	 12	 แผนแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษา

อังกฤษ	จ�านวน	4	เล่ม	แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	จ�านวน	40	ข้อ	แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึก

ทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	10	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ผลการวจัิยพบว่า	1)	ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุร่ิวมกบัแบบฝึกทกัษะ

การเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	เท่ากบั	86.84/87.29	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์	80/80	ทีก่�าหนดไว้	2)	ความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ	 ร่วมกับแบบฝึกทักษะการ

เขยีนค�าศัพท์ภาษาองักฤษ	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน	โดยมค่ีาร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลีย่วดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ	56.48	และ	3)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.93	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.21

ค�าส�าคัญ :	1.	การเรียนรู้ค�าศัพท์	2.	กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ	3.	แบบฝึกทักษะ

ABSTRACT

The	purpose	of	this	research	were	(1)	to	evaluate	the	efficiency	of	the	Role-Play	

method	combined	with	English	vocabulary	writing	Exercises	of	Prathomsuksa	2	students	

(2)	to	study	Prathomsuksa	2	students’	progress	to	learn	English	vocabulary	both	before	

and	after	studying	by	using	Role-Play	method	and	English	Vocabulary	Writing	Exercises	(3)	

to	study	the	satisfaction	of	Pratomsuksa	2	students	learning	by	using	Role-Play	method	

and	 English	 Vocabulary	Writing	 Exercises.	 The	 target	 group	 for	 this	 research	were	 24	 

Prathomsuksa	2	students	in	Special	Education	Bureau	of	Suksasongkroh	Thawatburi	School.	

The	tools	used	in	this	research	were	12	management	plans	using	role	play	method	and	

English	 Vocabulary	Writing	 Exercises,	 4	 books	 to	 practice	 English	 vocabulary	 writing	 

exercises,	a	40	question	evaluation	form	pre-test	and	post-test	with	this	research,	and	a	

10-question	questionnaire	 to	 assess	 the	 satisfaction	 level	 of	 students	who	 learning	by	 

using	Role	-	Play	method	and	English	Vocabulary	Writing	Exercises.	Statistics	used	in	data	

analysis	include	percentage,	mean	and	standard	deviation.

The	findings	of	this	research	were	:	1)The	effectiveness	of	the	Role-Play	method	

combined	with	English	vocabulary	writing	exercises	was	equal	to	86.84/87.29	percent	which	

was	higher	than	the	criterion	80/80	percent	that	was	set.	2)The	progress	in	learning	English	

vocabulary	 by	 using	 role-play	method	 and	 English	 vocabulary	writing	was	 higher	 after	 

learning	with	this	method	than	before	with	the	value	of	the	progress	percentage	of	average	

points	achievement	in	learning	equal	to	56.48.	3)Pratomsuksa	2	students	learning	by	using	

role-play	method	and	English	vocabulary	writing	had	the	most	satisfaction	overall	with	an	

average	value	equal	to	4.93	with	standard	deviation	equal	to	0.21

Keywords :	1.	Vocabulary	learning	2.	Role	play	method	3.	Vocabulary	writing	exercises	
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ภาษาองักฤษได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในชวิีตประจ�าวนัของคนทัว่โลกมากขึน้	การศกึษาไทยในยคุ

โลกาภิวัตน์	จึงเป็นการศึกษาที่เปิดกว้าง	สามารถเรียนรู้ได้ทุกมุมโลก	โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้	 การเรียนรู้ในยุคใหม่จึงเป็นการเรียนรู้ที่ตื่นตัวตลอดเวลา	ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยจีงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีก่่อให้เกดิการเรียนรู้ด้วยตนเองปัญหาส�าคญัอกีประการหนึง่คอื	นกัเรยีน

ส่วนใหญ่	ไม่สามารถน�าทักษะทั้ง	4	ด้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน	เนื่องจากนักเรียนมี

โอกาสในการใช้ภาษาองักฤษน้อย	การจดัการเรียนการสอนจึงควรเน้นให้นกัเรยีนมโีอกาสพูด	อภปิราย	และ

อธิบาย	เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา	ค�าศัพท์	 โครงสร้างและการออกเสียง	ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึก

คิด	ฝึกพูด	และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน	(ปิลันธนา	ลักษณะหุต,	2554	:	63-71)	เป้าหมายโดย

ทัว่ไปของการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเน้นไปทีค่วามสามารถในการสือ่สารและความกระตอืรือร้น

ของนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน	(Oscarson,	2013	:	3)	

ผูวิ้จยัเหน็ว่าควรมกีารเตรียมความพร้อมด้านการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชีวติ

ประจ�าวันซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับนักเรียนในการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบกับ

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่ผู้วิจัยได้ท�าการสอนพบว่า	นักเรียนไม่สามารถใช้ทักษะการพูดภาษา

อังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ	 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 อีกท้ังขาดความสนใจ	 และไม่ตื่นตัวในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงหากเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้	 อาจส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กไทย	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ประกอบอาชีพหรือความก้าวหน้าด้านการศึกษา	 อีกท้ังอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร	

เน่ืองจากขาดทกัษะในการเรยีนรู้ค�าศพัท์ภาษาองักฤษด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้นผูว้จิยัจงึศกึษารปูแบบการ

เรียนการสอนและวิธีการสอนที่สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้	 เน้นให้

นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม	และได้มีโอกาสในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น	เพื่อต้องการเสริมทักษะ

การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน	กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ตรง

ตามจดุประสงค์ในการพฒันาการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรยีน	นอกจากนี	้ยงัได้ศกึษาผลงานวจิยั

ที่ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษา

องักฤษจากแบบฝึกทกัษะของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา	พบว่าการใช้กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติ	

เพ่ือเสริมทกัษะหรอืพฒันาความสามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษให้แก่นกัเรยีน	ท�าให้นกัเรยีนเกิด

ความตื่นตัว	รู้สึกท้าทาย	และมีความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาทที่ตนได้รับ	 เป็นการเสริมสร้างความ

มั่นใจและความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียน	 อีกทั้งท�าให้นักเรียนได้ฝึกภาษาขณะท�ากิจกรรมจนเกิดความ

เคยชนิ	เสรมิสร้างบรรยากาศในห้องเรยีนให้เกดิความสนกุสนาน	และผ่อนคลาย	ท�าให้นกัเรยีนมคีวามมัน่ใจ

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครู	หรือเพื่อนๆ	มากขึ้น	(เกศสุดา	ปงลังกา,	2550	:	39-41)	ท�าให้ผู้วิจัยสนใจ

และเลือกใช้บทบาทสมมติในการสอนภาษาอังกฤษ	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษา

อังกฤษ	ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	เนื่องจากเห็นว่า	การเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษควรเริ่มตั้งแต่เด็กที่มีอายุ

น้อย	 เช่นในระดับประถมศึกษา	 เพราะเด็กจะเรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเร็วกว่าผู้ใหญ่	 ผู้วิจัยจึงมองว่าการใช้

บทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี



151

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ที	่2	เป็นระดบัชัน้ทีม่คีวามเหมาะสม	และจะท�าให้นกัเรยีนเกดิความตืน่ตวั	สนใจการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ

และประสพผลส�าเร็จในการฝึกทักษะการพูดการเขียนภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นก้าวที่มีความส�าคัญในการปูพื้น

ฐานเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับสูงต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ	ร่วมกับแบบฝึกทักษะการ

เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

2.2		 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปี

ที่	2	ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.3		 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	ทีเ่รยีนรูโ้ดยการใช้กระบวนการ

สอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

3. สมมติฐานการวิจัย 

	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาท

สมมตุร่ิวมกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศัพท์ภาษาองักฤษ	มคีวามสามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัเรยีนโดยใช้กระบวนการสอน

แบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน

4.2		 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนแบบ

บทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

4.3		 นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

4.4		 สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	อ�าเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษปีการศึกษา	2561	

จ�านวน	24	คน	 โดยการด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วม

กับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	4	เล่ม	ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น	14	ชั่วโมง	ทั้งนี้

รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการสอนดังนี้
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1.		ทดสอบก่อนเรียน	 รายวิชา	 อ12101	 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน	 (Pre-test)	 ด้วยแบบทดสอบ 

เรือ่งค�าศพัท์	รายวชิา	อ12101	ภาษาองักฤษพืน้ฐาน	ช้ันประถมศกึษาปีท่ี	2	ฉบับท่ี	1	ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน	จ�านวน	

40	ข้อ

2.		ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึก

ทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	4	เล่ม	ใช้เวลาในการสอน	สัปดาห์ละ	3	วันๆ	ละ	1	ชั่วโมงเมื่อ

ด�าเนินการสอนจบแต่ละเล่ม	จะท�าการทดสอบย่อย	แล้วเก็บรวบรวมคะแนนไว้	

3.		เมือ่ด�าเนนิการสอนครบทัง้	4	เล่มแล้ว	ท�าการทดสอบหลงัเรยีน	(Post-test)	ด้วยแบบทดสอบ

เรื่องค�าศัพท์	รายวิชา	อ12101	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ฉบับที่	2

4.		หลงัจากการทดสอบหลงัเรยีน	ให้นกัเรยีนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนทีมี่ต่อ

การจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุร่ิวมกบัแบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จ�านวน	10	ข้อ	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามหัวข้อในแบบสอบถาม	ส�าหรับ

นักเรยีนทีม่ปัีญหาด้านการเรยีนรู	้เดก็ทีส่ามารถอ่านหนงัสอืได้แล้วกใ็ห้นกัเรียนท�าแบบสอบถามด้วยตนเอง	

ครูผู้สอนคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุร่ิวมกบัแบบฝึกทกัษะ

การเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์	80/80	พบว่า	คะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	2	ที่เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุตร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	382.08	จากคะแนนเต็ม	440	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	4.15	คิดเป็นร้อยละ	86.84	

แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	เท่ากับ	86.84	และคะแนนหลังเรียนจากการทดสอบวัดความ

สามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 ท่ีเรียนด้วยชุดกระบวนการ

สอนแบบบทบาทสมมุติ	ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	34.92	ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	1.79	คดิเป็นร้อยละ	87.29	แสดงว่าประสทิธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	เท่ากับ	87.29	

ดังนั้นกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ	 ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 จึงมี

ประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	86.84/87.29	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ	80/80

6.2		 ผลวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความสามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษ	ก่อนเรยีนและหลงั

เรียนของการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษา

องักฤษ	พบว่า	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	ทีเ่รยีนด้วยกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิร่วมกบัแบบ

ฝึกทกัษะการเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	มค่ีาร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลีย่วดัความสามารถในการ

เรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยการใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิร่วมกบั

แบบฝึกทกัษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเท่ากบั	56.48	ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	กระบวนการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	 ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	56.48
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

6.3		 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน

แบบบทบาทสมมุติ	ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที	่2	มคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมตุร่ิวมแบบฝึกทกัษะ

การเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.93	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.21	แสดงว่า	นกัเรยีน

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	และมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 จากการวิจัยพบว่า	 กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�า

ศพัท์ภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพ	86.84/87.29	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	คอื	80/80	แสดงว่ากระบวนการ

สอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษา

องักฤษ	ทีผู้่ศกึษาได้สร้างขึน้สามารถช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูบ้รรลวุตัถุประสงค์	สามารถสร้างแรงจงูใจ

ให้กับนักเรียน	ท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น	อยากเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ก�าหนดให้	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	ณัฏฐ์พัชร์	ภามีจ�ารัส	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนากิจกรรมการเขียนค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษ	 โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	

ปีที่	2	ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	โดยใช้แบบฝึก	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	84.08/86.10	สูงกว่าเกณฑ์ที่

ตัง้ไว้	และสอดคล้องกบังานวจัิยของราตร	ีขจรโมทย์	(2556	:	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเรือ่ง	พฒันาแบบฝึกทักษะ

การเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ผลการศึกษาพบว่า	แบบฝึกทักษะการ

เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	87.20/85.33

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบการพฒันาความสามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	โดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ	ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษ	มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	12.33	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	1.52	และมีคะแนนค่า

เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ	 34.92	 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 1.79	 ความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	สูงกว่าก่อนเรียน	 โดยมี

ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลีย่วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบั	56.48	ซึง่แสดงว่านกัเรยีนมผีล

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 โดยใช้

กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมติุ	ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศพัท์ภาษาองักฤษสงูข้ึนซึง่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของผลการวิจัยของวิรุณศิริ	สารผล	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนาการเรียน

รู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

7.3		 ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	

พบว่านักเรียน	มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	โดยรวมมีค่า

เฉลีย่เท่ากบั	4.93	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.21	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	และมคีวามพงึพอใจรายข้ออยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุข้อทัง้นีเ้นือ่งจากในการออกแบบกระบวนการ
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เรียนการสอนในแบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	แบบฝึกทกัษะการเขยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	

ที่สร้างขึ้นได้เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	สามารถเรียนได้โดยอิสระ	การให้ผู้เรียนได้เลือก

เรยีนตามความสามารถและความสนใจ	ได้เลอืกวธิกีารแสวงหาความรูท่ี้ผูเ้รยีนมคีวามถนดัและสามารถค้นหา

ค�าตอบได้	เป็นส่วนหนึง่ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็	หรอืเจตคตทิีด่ใีนการเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการ

เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัฏฐ์พัชร์	ภามีจ�ารัส	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้

ศกึษาเรือ่ง	การพฒันากจิกรรมการเขยีนค�าศัพท์ภาษาองักฤษ	โดยใช้แบบฝึกกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การ

เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.95	และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.19

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้	

	 	 8.1.1		ครผููส้อนต้องพยายามให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมทางการเรยีนทกุคน	

เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้เต็มท่ีอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ	 รู้จักการช่วยเหลือ

กัน	กล้าคิดกล้าแสดงออกและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

	 	 8.1.2		ครูผู้สอนต้องมีความวิริยะ	 อุตสาหะ	 และอดทนมากพอสมควร	 เพราะขั้นตอนการ

สร้างแบบฝึกมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก	 และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา

วิชาและวัยของผู้เรียน	เพราะการสร้างแบบฝึกทักษะนอกจากจะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้แล้ว	ยังต้องมีศิลปะใน

การสร้างบทเรียนให้น่าสนใจ	และง่ายต่อการเรียนรู้

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน	 เพื่อน�ามาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผล

ของตัวแปรตาม	เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติ

	 	 8.2.2		ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นของผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ	 ร่วมกับแบบฝึกทักษะการเขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ได้แก่	 พฤติกรรมการน�าตนเองในการ

เรียนรู้	ความรับผิดชอบในการเรียน	การก�ากับตนเองในการเรียน	เจตคติต่อการเรียน	หรือความสามารถใน

การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
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10. ค�าขอบคุณ

การวิจัยน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะน�าอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์	 ดร.ดวงพร	

ศรบีญุเรอืง	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลกั	ผศ.ดร.ลดาวลัย์	วฒันบุตร	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม	

ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	 ในการวิจัย	ตลอดจนการปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	 ขอบคุณท่านผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยใน

ครั้งนี้ด้วย	 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีทุกท่าน	 ท่ีได้ให้

ความช่วยเหลือร่วมมือในการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

คณุค่าและประโยชน์ของบทความฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทติาแด่	บพุการบีรูพาจารย์	

และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมา

ตราบเท่าทุกวันนี้	 สุดท้ายขอขอบพระคุณ	 บิดา	 มารดาและขอบคุณแรงบัลดาลใจ	 ท่ีให้ก�าลังใจสนับสนุน 

ผู้วิจัยเสมอมา
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เสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลาง	2)	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่

มีต่อการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลาง
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อีสานกลางตามสูตรค�านวณของทาโร่	ยามาเน่	ท�าการค�านวณร้อยละ	4	ดังนี้	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	100	

คน	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	100	คน	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	100	คน	และจังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน	

100	คน	รวมทัง้สิน้	400	คน	และใช้วธิกีารสุม่อย่างง่ายด้วยวธิกีารจบัสลาก	เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถาม

มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง	0.67-1.00	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.95	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท�าการทดสอบค่า	

t-test	ค่า	F-test	และวเิคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธิขีอง	Scheffe’	วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	Correlation)

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 ระดับการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมสร้างวิถี

ชวีติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ	ได้แก่	สมัมา

กมัมนัตะคอื	การกระท�าถกูต้องรองลงมา	ได้แก่	สมัมาวายามะคอื	ความพากเพยีรถูกต้องสมัมาทิฏฐคิอืความ

เข้าใจถูกต้องสัมมาสติคือ	การระลึกประจ�าใจถูกต้องสัมมาสมาธิคือ	การตั้งใจมั่นถูกต้องสัมมาวาจาคือ	การ

พดูจาถกูต้อง	สมัมาสงักปัปะคอื	ความนกึคดิในทางทีถ่กูต้อง	และสมัมาอาชวีะคอื	การด�ารงชีพถกูต้อง	ส่วน

ระดบัการปฏบิตัขิองวถิชีวีติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านทีม่ค่ีา

เฉลีย่สงูสดุ	ได้แก่	ด้านการท�างานและการแก้ปัญหารองลงมา	ได้แก่	ด้านการพฒันาตนเองและคณุภาพชวีติ	

ด้านการพึ่งตนเองด้านปัญญาพอเพียง	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 ด้านการอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม

พอเพียง	(2)	ผลการเปรียบเทียบสภาพการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ในการเสริมวิถีชีวิตความพอเพียง

ของชุมชนเขตอีสานกลางโดยรวมและรายด้าน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านอาชีพ	แตก

ต่างกัน	 ในด้านสัมมาวายามะ	คือ	ความพากเพียรถูกต้อง	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	 (3)	การทดสอบ

ความความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิถีชีวิตความพอ

เพียงของชุมชนเขตอีสานกลางทุกด้าน	

ค�าส�าคัญ :	1.	การประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	2.	วิถีชีวิตความพอเพียง	3.	ชุมชนเขตอีสานกลาง

ABSTRACT

The	 research	 served	 the	 purposes:	 to	 investigate	 current	 states	 of	 applying	 

“Buddhism’s	Noble	Eightfold	Paths”	to	consolidating	ways	of	native	residents’	life	with	

self-sufficiency	economy	in	communities	of	Thailand’s	central	north-eastern	region,	2)	to	

compare	their	opinions	on	applying	them	as	such	to	disparity	in	genders,	ages	and	occupa-

tions,	and	3)	to	examine	levels	of	relations	while	applying	them.	Samplers	were	native	

residents	of	Roi	Et,	Khon	Kaen,	Maha	Sarakham,	and	Kalasin	provinces,	setting	sampling	

groups	 through	Taro	Yamane’s	 table	by	making	 four-percent	calculation.	The	sampling	

groups	entailed	400	subjects	through	simple	random	sampling	by	drawing	raffles;	it	was	a	

ratio	of	100	subjects	per	each	province.	The	instrument	used	for	data	collections	was	the	

questionnaire	with	the	content	validity	between	0.67	and	1.00,and	the	reliability	of	0.95.	
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Data	were	 analyzed	 by	making	 use	 of	 the	 computer	 software	 package	 to	 search	 for	 

frequencies,	percentages,	means,	standard	deviations,	t-tests	and	F-tests.	Pair	differences	

were	sought	through	Scheffe’s	method	and	Pearson’s	product	moment	correlation.

Results	of	research	findings	(1)	The	practical	level	of	applying	Buddhism’s	Noble	

Eightfold	Paths	to	consolidating	ways	of	native	residents’	life	with	self-sufficiency	economy	

in	communities	of	Thailand’s	central	north-eastern	region	has	been	overall	rated	at	the	

high	 scale.	 The	 descending	 order	 of	means	 of	 the	 practical	 level	 of	 applying	 them	 

comprises:	 Right	 Action,	 Right	 Effort,	 Right	 Understanding,	 Right	 Mindfulness,	 Right	 

Concentration,	Right	Speech,	Right	Thought	and	Right	Livelihood.	The	practical	level	of	

leading	ways	of	their	life	with	self-sufficiency	economy	has	been	overall	measured	at	the	

high	scale.	In	terms	of	each	level,	doing	their	jobs	and	solving	problems	are	at	the	highest	

levels.	Self-developments,	life	qualities,	self-reliance,	and	sufficiency	wisdom	are	at	lower	

levels	whereas	leading	ways	of	their	life	with	self-sufficiency	economy	is	at	the	lowest.	 

(2)	 Comparative	 results	 of	 disparity	 in	 their	 genders	 and	 ages	 have	 shown	 no	 overall	 

differences	in	states	of	applying	noble	eightfold	paths.	Unlike	disparity	in	their	occupations,	

relative	results	of	Right	Effort	have	become	dissimilar,	with	the	statistical	significance	level	

of.	 05.	 (3)	 The	 testing	 result	 of	 relations	 between	 applying	 noble	 eightfold	 paths	 and	 

leading	ways	of	their	life	with	self-sufficiency	economy	has	a	positive	correlation	in	every	

part	of	communities	in	its	central	north-eastern	region.	

Keywords : 1.	Applying	Buddhism’s	noble	eightfold	paths	2.	Ways	of	their	life	with	self-

sufficiency	economy	3.	Communities	of	Thailand’s	central	north-eastern	region

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

พระสงฆ์มบีทบาทและเป็นส่วนหนึง่ของววิฒันาการของสงัคมไทยเรือ่ยมา	แม้จะมกีารปรบัเปลีย่น

บทบาทจากการเป็นสถาบันที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางความคิด	 จริยธรรม	 และจิตใจควบคู่กับสถาบันการ

ศกึษา	จนท้ายทีส่ดุหลงัการปฏริปูการศกึษาในสมยัรชักาลที	่6	จงึเหลอืเพยีงบทบาททางการศาสนาเป็นหลกั	

แต่กถ็อืว่าพระสงฆ์อยูร่่วมกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	เศรษฐกจิและวัฒนธรรมในสงัคมเรือ่ยมา	พระสงฆ์

ไทยนักพัฒนามีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการท�างานพัฒนาสังคมผ่านการจัดตั้งเครือ

ข่ายเพือ่การพฒันาศักยภาพองค์กรคณะสงฆ์ร่วมกบัประชาชนในพืน้ทีจ่นสามารถเกิดกลุม่การท�างานลกัษณะ

ต่างๆ	เช่น	เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์เครือข่ายสวัสดิการชุมชน	เครือข่ายชุมชนโปรดอบายมุข	เป็นต้น	ซึ่ง

การด�าเนินการของคณะสงฆ์ลักษณะนี้	 ถือเป็นต้นแบบส�าคัญของการขยายตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นัก

พัฒนามาในยุคปัจจุบัน	(พระครูพิพิธสุตาทร	และคณะ,	2556	:	3)
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

หลักการส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.2560-2564)	 มีหลัก

การส�าคัญ	 คือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2549)	เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล	มีความพอ

ประมาณ	และมีระบบภมูคุ้ิมกนั	มุง่เน้นการพฒันาคนให้มคีวามเป็นคนทีส่มบรูณ์	สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุภาพ	

สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด�าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากเศรษฐกิจแนว

พุทธ	หลักมรรคมีองค์	 8	 ซึ่งเป็นหลักค�าสอนเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมและมี

กระบวนการของหลกัธรรมอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นปทสัถานให้เกดิดลุยภาพระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาต	ิมนษุย์กบั

สังคม	 และกายกับจิต	 อันเป็นบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี	 พออยู่	 พอกินและ

พอใช้	โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ		และด�าเนินชีวิตแบบสัมมาอาชีวะก่อน

เป็นเบื้องต้น	จากนั้นจึงพัฒนาชีวิตและสังคมไปสู่ความยั่งยืนด้วยการรู้จักตัวเองด้วยการพึ่งตนเอง	มีความ

พอประมาณ	 ไม่โลภ	 มีเหตุผลในการด�าเนินชีวิต	 และสร้างภูมิคุ้มกันในตนด้วยความไม่ประมาทตามหลัก

ธรรมที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก

การปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์	8	อันเป็นวิมุตติมรรค(ทางแห่งความหลุดพ้น)	คือ	การค้นพบทาง

สายกลางน้ีด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองซึง่เป็นทางท่ีให้ทัศนะและปัญญาอนัน�าไปสูค่วามสงบญาณการ

ตรัสรู้และนิรวาณะ	 (พระนิพพาน)	 ทางสายกลางนี้โดยทั่วไปหมายถึงทางมีองค์แปดประการอันประเสริฐ	

(อริยอัฏฐคิกมรรคฺ)	 เพราะประกอบด้วยองค์หรือส่วนประกอบ	8	ประการ	คือ	สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	

สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	และสัมมาสมาธิ	จะช่วยให้ได้เข้าใจองค์	

8	ประการของทางสายกลางได้ดีและได้ใจความต่อเนือ่งยิง่ขึน้หากเราจดัแบ่งกลุม่อธบิายมรรคองค์	8	ประการ

ตามหวัข้อ	3	ข้อ	คอื	ความประพฤติทางจรยิศาสตร์	(ศลี)	ถูกสร้างข้ึนมากจากความคดิอนักว้างไกลทีต้่องการ

ให้มีความเมตตากรุณาโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์และความสขุแก่ชนหมูม่ากเพือ่อนเุคราะห์แก่ชาวโลกและทีส่�าคญัพระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาหนึ่งในโลกที่แนะน�าให้มนุษย์ปฏิบัติให้เกิดความหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้อย่างแท้จริงด้วยหลัก

ธรรมทีไ่ด้ตรสัรูล้้วนแต่เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความหลดุพ้นจากกเิลสเป็นสิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูใ้ห้เกดิความ

เข้าใจเพื่อจะได้พบกับความสุขอย่างแท้จริง	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2553	:	8)	ซึ่ง	พระครูปลัด

สุวัฒนเมธาคุณ	(ชัยยันต์	สืบกระพันธ์)	(2557	:	5)	ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับ	บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการ

ด�าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน	ผลการวิจัย	พบว่า	หลักพุทธจริยศาสตร์ในการด�าเนินชีวิตสามารถ

แบ่งออกเป็น	3	ขัน้	คอื	1)	พทุธจรยิศาสตร์ระดบัต้น	ได้แก่	หลกัเบญจศลีและเบญจธรรม	2)	พทุธจรยิศาสตร์

ระดับกลาง	ได้แก่ศีล	8	และกุศลกรรมบถ	10	ประการ	และ	3)	พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง	ได้แก่	มรรคมีองค์	8	

เน่ืองจากวถิชีีวติแบบบริโภคนยิมได้เข้ามาสูส่งัคมไทยพร้อมกบัเศรษฐกิจทุนนยิมท่ีส่งเสรมิให้แต่ละ

คนแสวงหาความสุขด้วยการบริโภคให้มากที่สุด	(รศรินทร์	เกรย์วรชัย	ทองไทย	และ	เรวดี	สุวรรณนพเก้า,	

2553	 :	 130)	 ซึ่งความสุขชนิดน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการท่ีเกิดจากตัณหาเป็นความต้องการท่ีจะบริโภคแต่

เพียงอย่างเดียวอันเป็นความต้องการที่มากเกินกว่าความจ�าเป็นตามธรรมชาติเช่นกินอาหารมากหรือแต่ง

กายตามแฟช่ันเป็นต้นแต่ความต้องการที่เกิดจากตัณหาย่อมไม่มีขีดจ�ากัด	 (พระพรหมคุณาภรณ์,	 2553	 :	

27)	อยากได้โน่นได้นีเ่รือ่ยๆ	ไปจงึเป็นไปไม่ได้ทีเ่ราจะสนองความอยากนีไ้ด้ตลอดไปด้วยเหตนุีว้ถิแีบบบรโิภค
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นยิมจึงมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิทกุข์ได้ในอนาคต	การน�าหลกัมรรคมอีงค์	8	ประการและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงซ่ึงเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตของชุมชนเขตอีสานกลางในสังคมปัจจุบัน	 เพื่อจัดสรร

ความเป็นอยูข่องคนในสงัคมและสภาพแวดล้อมเพือ่ด�าเนนิชวีติทีด่ร่ีวมกนั	อนัจะท�าให้คณุธรรมภายในเจรญิ

งอกงาม	แต่ปัญหาส�าคญัอยูท่ีว่่า	จะท�าอย่างไรทีจ่ะปลกูฝังหลกัมรรคมอีงค์	8	ประการและหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลในสังคมให้เป็นคนดีในการ

ด�าเนินชวิีตของคนในสงัคมปัจจบุนั	ซึง่เป็นปัญหาว่ามกีระบวนการอย่างไร	และมผู้ีใดทีจ่ะเข้าไปปรบัใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม	โดยชี้ให้เห็นคุณ	โทษ	ประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านี้เกี่ยวกับการน�าหลักมรรคองค์	8	ประการ

และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ปฏบิติัในการด�าเนนิชีวติ	และการไม่น�ามาใช้ปฏิบัตใินการด�าเนนิ

ชีวิต	 เพราะในพระพุทธศาสนามีหลักค�าสอนที่เกี่ยวกับธรรมปรากฏอยู่มาก	 และค�าสอนในทางพระพุทธ

ศาสนาก็เป็นหลักค�าสอนแห่งการด�าเนินชีวิตด้วย	 ถ้ามองในแง่ของปรัชญาก็เป็นปรัชญาแห่งชีวิต	 ดังนั้น	

ปัญหาเรือ่งธรรมทีม่นุษย์ควรประพฤตทีิเ่รยีกว่าหลกัมรรคองค์	8	ประการและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงในพระพุทธศาสนานั้น	จึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการพิจารณาน�ามาศึกษา

ผูวิ้จยัจงึสนใจทีจ่ะท�าวจัิยการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	ในการเสรมิสร้างวถิชีวีติความพอเพยีง

ของชุมชนเขตอีสานกลาง	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ในการเสริมสร้าง

วถิชีวีติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลาง	เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมี

องค์	8	กบัวิถชีวีติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลาง	และน�าผลการวจัิยไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการ

เสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	

และประเทศชาติต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	ในการเสรมิสร้างวถิชีวีติความพอ

เพียงของชุมชนเขตอีสานกลาง

	2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	ในการ

เสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางจ�าแนกตามเพศ	อายุ	และอาชีพ

2.3		 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	กับวิถีชีวิตความพอเพียง

ของชุมชนเขตอีสานกลาง

3.  สมมติฐานการวิจัย

ชุมชนเขตอีสานกลางที่มีเพศ	อายุ	และอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักมรรค

มีองค์	8	ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลาง	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้แนวทางการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของ

ชุมชนเขตอีสานกลาง
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4.2		 น�าแนวทางการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ไปเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชน

เขตอีสานกลาง

4.3		 ได้ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียง

ของชุมชนเขตอีสานกลาง

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชน

เขตอีสานกลาง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ประชาชนในชุมชนเขตอีสานกลางตามสูตรค�านวณของ

ทาโร่	ยามาเน่	ท�าการค�านวณร้อยละ	4	ดงันี	้จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	100	คน	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	100	

คน	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	100	คน	และจังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน	100	คน	รวมทั้งสิ้น	400	คน	และ

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่า

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง	 0.67-1.00	 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.95	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท�าการทดสอบค่า	

t-test	ค่า	F-test	และวเิคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธิขีอง	Scheffe’	วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s	Product	Moment	Correlation)

 

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมสร้างวิถี

ชวิีตความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลาง	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	ได้แก่	

สัมมากัมมันตะคือ	การกระท�าถูกต้องรองลงมา	ได้แก่	สัมมาวายามะคือ	ความพากเพียรถูกต้องสัมมาทิฏฐิ	

คือ	ความเข้าใจถูกต้อง	สัมมาสติ	คือ	การระลึกประจ�าใจถูกต้อง	สัมมาสมาธิ	คือ	การตั้งใจมั่นถูกต้อง	สัมมา

วาจา	คือ	การพูดจาถูกต้อง	สัมมาสังกัปปะ	คือ	ความนึกคิดในทางที่ถูกต้อง	และสัมมาอาชีวะ	คือ	การด�ารง

ชพีถกูต้อง	ส่วนระดับการปฏบิตัขิองวถีิชวีติความพอเพียงของชมุชนเขตอสีานกลางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 ด้านการท�างานและการแก้ปัญหารองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนาตนเอง

และคุณภาพชีวิต	ด้านการพึ่งตนเองด้านปัญญาพอเพียง	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 ด้านการอยู่บน

พื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง	

6.2		 ผลการเปรียบเทียบสภาพการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมวิถีชีวิตความพอ

เพียงของชุมชนเขตอีสานกลางโดยรวมและรายด้าน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านอาชีพ	

แตกต่างกัน	ในด้านสัมมาวายามะ	คือ	ความพากเพียรถูกต้อง	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	

6.3		 การทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางทุกด้าน	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบประเด็นที่สามารถน�ามาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้
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7.1		 ระดบัการปฏบิตัใินการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	ในการเสรมิสร้างวถิชีวีติความพอเพยีง

ของชมุชนเขตอสีานกลางโดยรวมอยูใ่นระดับมากทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ามรรคมอีงค์8เป็นหลกัธรรมทีส่ะท้อน

ถึงทัศนะและปัญญาโดยให้เดินทางสายกลางเพราะมรรคมีองค์8ประการ	 เป็นธรรมอันประเสริฐอันน�าไปสู่

ความสงบและความหลุดพ้นมีอยู่	8	ประเภทคือ	(1)	สัมมาทิฏฐิ	คือ	ความเข้าใจถูกต้อง	(2)	สัมมาสังกัปปะ	

คือ	ความใฝ่ใจถูกต้อง	(3)	สัมมาวาจา	คือ	การพูดจาถูกต้อง	(4)	สัมมากัมมันตะ	คือ	การกระท�าถูกต้อง	(5)	

สัมมาอาชีวะ	คือ	การด�ารงชีพถูกต้อง	(6)	สัมมาวายามะ	คือ	ความพากเพียรถูกต้อง	(7)	สัมมาสติ	คือ	การ

ระลึกประจ�าใจถูกต้อง	และ	(8)	สัมมาสมาธิ	คือ	การตั้งใจมั่นถูกต้องเป็นหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิต

จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากกว่าหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางกายถ้ามองมรรค	 8	 ตามนัยพระพุทธศาสนา	

คือ	สิกขา	3	ได้แก่	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	ผู้เจริญตามมรรคมีองค์	8	บริบูรณ์แล้ว	ย่อมได้จึงเป็นเหตุให้เกิด

วชิชาคอืความรูค้วามรูท้ัว่ถงึตามความเป็นจริงหรือตรงตามความเป็นจรงิเป็นธรรมฝ่ายกศุลมลีกัษณะสามารถ

ตัดอวิชชาให้ขาดสิ้นวิชชาเปรียบเหมือนแสงสว่างเพราะเป็นแสงสว่างท่ีส่องทางด�าเนินเพ่ือความหลุดพ้น

ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้สามารถก�าจัดกิเลสได้ตามล�าดับขั้น	 ซึ่งก็มีศัพท์ที่เป็นช่ือใช้แทนกันได้เช่น

ญาณปัญญาวิปัสสนาและสมัมาทฏิฐเิป็นต้นเป็นผลทีไ่ด้มาจากการเจรญิมรรคมอีงค์8และสอดรบักบังานวจิยั

ของศิริวรรณ	พัฒนารุ่งพานิช	(2552	:	78-83)	ที่ได้ท�าการศึกษา	การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในการด�าเนินชีวิตของข้าราชการทหาร	 กอง	 9	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการทองทัพไทย	 

พบว่า	ข้าราชการ	กอง	9	ศนูย์รกัษาความปลอดภัยมีการปรบัใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ด้านความ

พอประมาณ	ความมีเหตุผล	ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี	เงื่อนไขความรู้	เงื่อนไขคุณธรรม	อยู่ในระดับมาก	การน�า

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิชวิีต	อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้ด้านการประยกุต์ใช้ต่อตนเอง	เช่น

การจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 บันทึกรายรับ	 รายจ่ายในแต่ละวันเป็นประจ�าวัน	 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลาก

ประหยัดไฟ	 ด้านการประยุกต์ใช้ต่อองค์กร	 เช่นปฏิบัติตนตามนโยบายด้วยความเต็มใจ	 ปฏิบัติภารกิจที่ได้

รับมอบหมาย	ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

7.2		 ระดบัการปฏบัิตขิองวถิชีวีติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนเมือง	 (Urban	 Community)	 เป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมาก	

อาคารบ้านเรือนหนาแน่น	มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสิง่แวดล้อมเป็นสิง่แวดล้อม

ที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ	 ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรม	 การค้าขายและการบริการ	 สมาชิกมีความเป็นอิสระหรือปัจเจกบุคคลสูงท�าให้ความสัมพันธ์

ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน	คือ	 เป็นทางการมากกว่าส่วนตัว	สมาชิกมีความแตกต่างกันในด้านต่าง	ๆ	

และขาดความเป็นอนัหน่ึงอันเดยีวกนั	แต่อยูร่่วมกนัได้เพราะผลประโยชน์ทีแ่ต่ละคนจะได้รบั	สอดคล้องกับ

งานวจิยัของภสูทิธ์	ขนัติกุล	(2553	:	152-155)	ทีไ่ด้ท�าวจิยัเรือ่ง	การศกึษาวถิชีวีติชมุชนวดัประชาระบอืธรรม	

เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่	 ประกอบอาชีพรับจ้างค้าขาย	

ธุรกิจส่วนตัว	 เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่พื้นที่จะปลูก

เป็นอาคารบ้านเรอืนทีพ่กัอาศยัมากกว่าการทีจ่ะปลกูพชืต่าง	ๆ 	ได้ดงันัน้อาชพีในชมุชนของคนในพืน้ทีไ่ด้แก่	

รับจ้าง	ค้าขาย	รับราชการ	ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานรัฐและพนักงานบริษัทเอกชน	

ซ่ึงอาชพีเหล่านีย้งัสะท้อนให้เหน็ถึงวิถกีารบริโภคอาหารของประชาชนในชุมชนด้วย	คนส่วนใหญ่ต้องท�างาน
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นอกบ้าน	การรบัประทานอาหารมกัจะไม่เป็นเวลาทีต่ายตวั	เน้นความสะดวกของแต่ละบคุคลเป็นหลกั	ส่วน

อาหารจะเป็นอาหารที่รวดเร็วใช้เวลาท�าไม่มากนัก	เช่นอาหารตามสั่ง	ประเภทอาหารจานเดียว	ได้แก่	ผัด

กระเพรา	ข้าวผัด	ผัดคะน้าหมูกรอบ	 เป็นต้นลักษณะสภาพทั่วไปของบ้านเรือนและสถานต่าง	ๆ	ในชุมชน	

จะพบว่า	 บ้านเรือนของประชาชนจะสร้างติดกันซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งอาคารพาณิชย์	 (พักและค้าขาย)	 และ

ลกัษณะเป็นบ้านเรือนไม้	2	ชัน้	(ทีพ่กัอย่างเดยีว)	รวมถงึลกัษณะทีเ่ป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราว	(ทีพ่กัอย่างเดยีว)	

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมายนับเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต	 เช่น	 โทรศัพท์

สาธารณะ	ตู้ไปรษณีย์ในชุมชน	ระบบไฟฟ้าในชุมชน	ระบบน�้าประปาที่ใช้ในชุมชน	ร้านของช�า	ร้านอาหาร

ตามสัง่	ร้านซ่อมและร้านซกัรดี	มศีนูย์สขุภาพประจ�าชมุชนและศนูย์สขุภาพผูส้งูอาย	ุมร้ีานเสรมิสวย/ความ

งาม	มีร้านคาราโอเกะหรือสถานบันเทิง

7.3		 ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียง

ของชุมชนเขตอสีานกลางจ�าแนกตามเพศ	อายอุาชพี	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก	ประชาชน

ทกุเพศทกุวยั	ทกุอาชพี	ได้มวีธีิการปฏบิตัติามมรรคมอีงค์	8	ในคัมภร์ีพระพทุธศาสนา	โดยสรปุแบ่งออกเป็น	

8	ประเดน็	คอื	(1)	การปฏบิตัติามหลกัสมัมาทฏิฐคิอืใช้ปัญญาพจิารณาเช่นเหน็ว่าเรามคีวามเกดิแก่เจบ็ตาย

เป็นเร่ืองความจรงิของทกุสิง่ทีมี่ชวีติท�าดย่ีอมได้และท�าชัว่ต้องได้รบัชัว่เป็นต้น	(2)	การปฏบิตัติามหลกัสมัมา

สังกัปปะ	คือความด�าริชอบเช่นความด�าริในการออกจากกามเป็นต้น	(3)	การปฏิบัติตามหลักสัมมาวาจาคือ

เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียดเป็นต้น	(4)	การปฏิบัติตามหลักสัมมากัมมันตะ

คือการกระท�าชอบหรือการงานชอบคือ	 งดเว้นจากการฆ่าหรือการเบียดเบียนเป็นต้น	 (5)	 การปฏิบัติตาม

หลกัสมัมาอาชวีะคอืการประกอบอาชพีทีส่จุรติการท�ามาหาเลีย้งชพีในทางสจุรติไม่หลอกลวงหรอืโกงคนอืน่	

(6)	การปฏบิตัติามหลกัสมัมาวายามะคอืเพยีรชอบหรอืพยายามชอบเช่นเพยีรพยายามป้องกนัไม่ให้บาปเกดิ

ขึน้ภายในจติเพยีรเพือ่จะละหรอืก�าจดัอกศุลธรรมท่ีเกดิขึน้แล้วให้หมดไปเพยีรเพือ่จะเจรญิกศุลธรรมให้เกดิ

ขึ้นและเพียรรักษากุศลที่สร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม	(7)	การปฏิบัติตามหลักสัมมาสติคือให้ใช้สติเป็น

เครื่องพิจารณา4ฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมเพ่ือก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสออกจากจิต	 (8)	 การปฏิบัติ

ตามหลักสัมมาสมาธิคือให้ปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน	 40	 กลอง	 ให้เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งก็ได้ให้ก�าหนด

แน่วแน่อยู่กับสิ่งสิ่งเดียวที่เรียกว่าจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านซัดส่ายไปหาสิ่งอื่นหรืออารมณ์อื่นวิธีการที่จะ

ท�าให้มีอารมณ์เดียวก็โดยการหาวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหาอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมาให้จิตฝึกในการ

ที่จะก�าหนดแน่วแน่เรียกว่าวิธีการฝึกสมาธิ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของภูสิทธ์	 ขันติกุล	 (2553	 :	 165)	ที่ได้

ศึกษาลักษณะการควบคุมทางสังคมของคนในชุมชนเมืองจะยากข้ึนในอนาคต	พบว่า	 การได้รับวัฒนธรรม

จากภายนอก	(ต่างประเทศ)	เข้ามาโดยไม่ได้กลัน่กรองถงึความดงีามความเหมาะสมของวฒันธรรมไทยหรอื

ไม่	เนือ่งจากปัจจบุนัความเจรญิทีถ่าโถมเข้ามาจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นวฒันธรรมทีม่คีวามเจรญิทางด้าน

วตัถเุท่าน้ัน	จนท�าให้ประชาชนในชมุชนได้รบัอทิธพิลนัน้	ท�าให้คนขวนขวายแต่เพยีงวตัถบุรโิภคนยิม	จนก่อ

ให้เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม	ท�าให้สะท้อนถึงความต่าง

คนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชนได้อย่างชัดเจน

7.4		 ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิถีชีวิต

ความพอเพียงของชมุชนเขตอสีานกลางทกุด้าน	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมุง่เน้นให้คน
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ไทยมคีวามสุขถ้วนหน้าสามารถพ่ึงตนเอง	ก้าวทนัโลก	โดยยงัคงรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	มค่ีานยิม

ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด	 เจตคติ	 และกระบวนการท�างานให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ

บรหิารจดัการทีมุ่ง่สูป่ระสทิธภิาพ	คุณภาพ	รูเ้ท่าทนัก้าวทนัโลกและมคีวามยดืหยุน่พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	

ควบคูไ่ปกบัการมคีณุธรรมและซือ่สตัย์สจุรติ	จงึเหน็ได้ว่าหลกัการแห่งกรอบแนวคดิของแผนการศกึษาชาติ

เป็นแผนบรูณาการทัง้ด้านการจดัการศกึษาศาสนาศลิปะ	วฒันธรรมและธรรมชาตสิมัพนัธ์เชือ่มโยงเป็นองค์

รวม	การน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเป็นแนวคดิในการจดัการศกึษาไทยนบัว่าเป็นส่วนส�าคัญในการ

เผยแพร่และนา	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขต

อีสานกลางมีการพึ่งตนเองสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุด	 โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกินไป	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุคนธ์	เหลืองอิงคะสุต	(2551	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตพื้นที่	ต�าบลหนองไผ่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	พบว่า	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริอยู่ในระดับมาก	 ท้ังในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 การเพิ่มรายได้	 การลดรายจ่าย	 การเรียนรู้การประหยัด	 และด้านการเอื้อ

อาทรต่อกัน	 ส่วนการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับบางคร้ัง	 ส่วนความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือน

ของประชาชนในภาพรวม	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.16	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า	ความรู้ความเข้าใจในด้านการลดรายจ่าย	และการเอือ้อารต่ีอกนั	มคีวามสมัพนัธ์

กบัการบนัทกึบญัชอีย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	และด้านการเพิม่รายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัการบันทึก

บัญชีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		จากการวจิยัพบว่า	ระดับการปฏบัิตใินการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมีองค์	8	ในการเสรมิ

สร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ชุมชนหรือผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องควรตระหนักและให้ความส�าคัญในการพฒันาคณุภาพชวีติการท�างานของประชาชนให้มสีงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่องโดยควรมีการบริหารจัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 8.1.2		การวจัิยครัง้นีพ้บความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	กบั

วิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางดังนั้นชุมชนควรส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นการมีความรู้คู่คุณธรรมการเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้ประชาชนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีเ่หมาะสมในฐานะ

ที่เป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมต่อไป

	 	 8.1.3		การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ที่มีอาชีพรับจ้างกับอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักมรรคมีองค์	8	ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังนั้น	ชุมชนควรตระหนักในความแตกต่างด้านอาชีพของประชาชน
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ในชุมชนที่มีความหลากหลายโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานโดยเฉพาะด้านสัมมาสติคือ	 การ

ระลึกประจ�าใจถูกต้อง	 โดยประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรควรส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

ชุมชนและสังคมต่อไป

8.2		 ข้อเสนแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		การวจัิยครัง้นีพ้บความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการประยกุต์ใช้หลกัมรรคมอีงค์	8	กบั

วถิชีีวติความพอเพยีงของชมุชนเขตอสีานกลาง	ดังน้ัน	จงึควรท�าการศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารพฒันาการประยกุต์

ใช้หลักมรรคมีองค์	 8	 กับวิถีชีวิตความพอเพียงของชุมชนเขตอีสานกลางการท�างานเพื่อให้สามารถด�าเนิน

การพัฒนาตามที่เสนอแนะในการประยุกต์ใช้ให้ได้ผลดีต่อไป

	 	 8.2.2		ควรท�าการศึกษา	วิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเมือง	และกา

รบูรณาการเครือข่ายชุมชนเมืองเพ่ือสร้างอาชีพของประชาชนในแต่ละชุมชนท่ีมีความต้องการ	 รวมถึง

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานราก	

รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับการด�ารงชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี

ภมูคิุม้กนัเพือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเปลีย่นแปลงพืน้ทีช่มุชนอนัเนือ่งมาจากการสร้างอาคาร
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อาหารไทยมสีมนุไพรไทยเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญัให้อาหารไทยมหีลายรสและหลายกล่ิน	นอกจาก

น้ียงัท�าให้เป็นอาหารเพือ่สขุภาพท�าให้ร้านอาหารไทยจงึขยายไปทัว่โลกและมแีนวโน้มจะขยายเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเนื่องรวมถึงเป็นท่ีนิยมบริโภคของชาวนครคุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนการ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา	 สภาพปัจจุบันและปัญหา	 และเพื่อพัฒนารูปแบบการ

จดัการธรุกจิร้านอาหารไทยในนครคณุหมงิ	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	กลุม่ผูรู้	้ได้แก่ผูเ้กีย่วข้องทีม่คีวามรอบรูเ้กีย่ว

กับธุรกิจอาหารและการจัดการร้านอาหาร	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย	ตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้าและน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการเขยีนบรรยายเชงิพรรณนา	ผลการวจิยัพบว่า	ความเป็น

มาของธรุกจิร้านอาหารไทยในเมอืงคนุหมงิ	มคีวามเป็นมาไม่ยาวนานนกัเจ้าของกจิการพ่อครวั/แม่ครวัและ

พนักงานบริการสวนใหญ่เป็นคนจีนมีจ�านวนน้อยเป็นคนไทย	 สภาพปัจจุบันร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	

มีทั้งขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กแต่ต่างกันตามศักยภาพความสามารถในการจัดการธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการ	 ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าเช่าร้านแพงวัตถุดิบมีราคาไม่แน่นนอนและพนักงานบริการไม่
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เพียงพอ	การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิง	ได้แก่	การพัฒนาใน	4	ด้าน	คือ	

ด้านการปรับปรุงอาหารไทย	ด้านก�าหนดราคาอาหาร	ด้านช่องทางการขาย	และด้านการส่งเสริมการขาย

ค�าส�าคัญ : 1.	การจัดการธุรกิจร้านอาหาร	2.	รูปแบบ	3.	ร้านอาหารไทย	4.	ธุรกิจอาหาร

ABSTRACT

Thai	foods	due	to	the	variety	of	tastes.	They	are	foods	of	health,	consisting	of	herbs	

as	main	ingredients.	Therefore	the	numbers	of	Thai	restaurants	have	been	expanded	around	

the	world	and	having	tendency	for	the	continued	increasing,	including	Kunming	in	China.	

This	 study	 aims	 to	 :	 The	 study	 history,	 the	 current	 situation	 and	 problems	 and	 

development	of	the	business	management	style	Thai	restaurants	in	Kunming	city,	Yunnan	

Province,	China.	The	participations	consist	of	three	sample	groups	:	a	group	of	six	experts	

;	a	group	of	thirty	restaurant	owners,	manager,	chefs,	cook	and	staff	;and	a	group	thirty	

customers.	The	data	collection	employed	in	this	study	surveys,	interviews,	focus	groups	

and	observation.	Triangulation	and	descriptive	analysis	were	used	to	analysis	the	data	in	

accordance	with	the	research	objectives.	The	results	of	the	study	revealed	that,	on	the	

history	of	 the	Thai	 restaurants	 in	Kunming	city,	Yunnan	Province,	People’s	Republic	of	

China	.	There	is	not	much	longer.	Thai	restaurant	owners,	managers,	chefs,	cooks	and	staff	

most	of	Chinese	people,	a	small	part	of	Thai	people.	Moreover,	the	current	location	of	the	

Thai	restaurant	in	the	city	of	Kunming,	Yunnan	Province,	China.	The	research	found	that	

these	restaurants	are	varied	in	size	from	large	to	small,	depending	on	the	number	of	seats,	

and	their	management	capabilities.	The	most	common	problems	found	are	high	rental	

rates,	Raw	material	price	is	uncertainties	and	lack	of	servicing	skills.	Development	of	the	

business	management	style	Thai	restaurants	in	Kunming	city,	Yunnan	Province,	People’s	

Republic	of	China.	The	research	found	that	four	formal.	In	terms	of	cooking	In	terms	of	

price	in	additional	to	a	dinning	service	in	terms	of	promotion.

Keywords : 1. Business	management	 restaurant	 2.	 Style	 3.	 Thai	 restaurant	 4.	 Business	 

restaurant

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

อาหารเป็นส่ิงจ�าเป็นของมนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ของโลกมีการด�ารงชีวิตด้วยการบริโภค

อาหาร	อาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัย	4	ที่ส�าคัญสูงสุดของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้	ดังนั้น	จึงได้มีการแสวงหาค้นคว้า

วตัถดุบิในการประกอบอาหารคดิค้นอาหารต่างๆ	ขึน้มา	เพือ่ตอบสนองความทางการร่างกายและมกีารกระ
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ท�ากันสิ่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมอาหาร	นฤดม	บุญหลง	และ	กล้าณรงค์	ศรีรอต	(2549	:	

1)	กล่าวว่า	มนุษย์ต้องการอาหารและน�้าเพื่อสร้างเสริมร่างกายให้มีพลังงานส�าหรับท�ากิจกรรมต่างๆ	ทั้งยัง

เป็นการสร้างความคิดจินตนาการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายแก่การด�ารงชีพความ

ต้องการอาหารจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความต้องการทางร่างกายที่กระตุ้นเตือนและบังคับให้มนุษย์หา

อาหารมาบรโิภคด้วยความหวิกระหายตามทีม่นษุย์ต้องการความหวิและกระหายจะหมดไปด้วยอาหารและ

น�้าเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นๆ	มาทดแทนได้

อาหารไทยได้รบัความนยิมจากทัว่โลกน่าจะมาจากเหตผุลทีก่ล่าวมา	คอื	อาหารไทยม	ีหลายรส	ไม่

รบัประทานเน้ือสตัว์มากท�าให้ถกูจดัว่าเป็นอาหารสขุภาพเพราะรบัประทานผกัมากไม่ใช้สารเคมใีนการปรงุ

อาหารมสีมนุไพรเป็นส่วนประกอบส�าคญัอาจจะเป็นเพราะว่าต�ารบัยาทีบ่นัทกึในสมดุไทยบางชนดิให้คนไข้

บริโภคสมุนไพรการน�าสมุนไพรมาปรุงอาหารเสมือนเป็นยา	 จึงมีความเป็นไปได้สูงมากและอาหารไทยวิถี

ชาวบ้านยังสะท้อนวิถีการด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย	นอกจากอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวแล้วยังมีการผสมผสานของรสชาติที่จัดและมีความหลากหลายของชนิดอาหารอย่างสมดุลแล้วยังเป็น

อาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพจากเครื่องเทศสมุนไพรและสัดส่วนของสารอาหารท่ีเหมาะ

สมรัฐบาลยังได้ด�าเนินโครงการ	 “ครัวไทยสู่ครัวโลก”	 เริ่มเมื่อปี	 พ.ศ.	 2546	 ขณะนั้นมีอาหารไทยในต่าง

ประเทศประมาณ	7,000	ร้านและในปี	พ.ศ.2552	เพิ่มขึ้นกว่า	10,000	ร้าน	(ไทยโพสต์,	2558	:	ออนไลน์)	

ในเดือนสิงหาคมปี	พ.ศ.	2558	เว็บไซต์	CNN	Travel	เปิดให้ผู้อ่านร่วมโหวตสุดยอดประเทศที่อาหารอร่อย

ทีส่ดุในโลก	ผลออกมาว่าอาหารไทยได้อนัดบั	4	ค�าทกัทายของคนไทยเวลาเจอหน้ากนัว่า	“กนิข้าวหรอืยงั”	

เป็นภาพสะท้อนทีด่ขีองวัฒนธรรมการกนิในประเทศไทย	จดุเด่นของอาหารไทย	คอื	การหลอมรวมสมนุไพร	

เครื่องเทศหลายชนิด	และรสชาติที่หลากหลายทั้งหวาน	เค็ม	เปรี้ยว	เผ็ดในจานเดียวกัน	อาหารไทยที่โดด

เด่นในระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 แกงเขียวหวาน	 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง	 ผัดไทยต้มย�ากุ้ง	 (CNN	 Travel,	 2559,	

ออนไลน์)

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีนมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนัมานาน	มณฑล	ยนูนาน

ตัง้แต่สมัยโบราณก็เป็นช่องทางทีส่�าคัญส�าหรบัการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างจนีกับเอเชียตะวนัออก

เฉยีงใต้	ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศทีก่ารพัฒนาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็เมือ่หลายปีทีผ่่านมาวฒันธรรมอาหาร

ไทยแบบดัง้เดิมได้เข้ามาอยูใ่นตลาดจีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในปีทีผ่่านมาจนีได้กลายเป็นเศรษฐกิจทีใ่หญ่ทีส่ดุ

อนัดบัสองของโลก	และเปิดตลาดอตุสาหกรรมอาหารจนี	เพือ่ส่งเสรมิวฒันธรรมอาหารไทยแบบดัง้เดมิ	และ

ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ	อาหารไทยจะออกจากชายแดนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม

อาหารโลก

ร้านอาหารไทยในนครคนุหมงิ	มณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี	ก�าลงัพฒันาอยูค่น

คุนหมิงชอบรสชาติอาหารไทย	 และนิยมรับประทานอาหารไทย	ปัจจุบันร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มี

ประมาณ	200	กว่าร้าน	จากการศกึษาข้อมลูผูว้จิยั	พบว่า	ในนครคนุหมงิมณฑลยนูนานประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีนมีรูปแบบของการจัดการร้านอาหารไทยน้อยให้ผู้บริโภคได้รู้สึกว่าร้านอาหารไทยคล้ายๆ	 กัน

แต่ละร้านไม่ต่างกันมากในการประกอบอาหารคุณภาพและราคาของวตัถุดบิไม่คงท่ีพ่อครวั/แม่ครวัพนกังาน

ยังน้อยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านภาษาและผู้ที่สนใจอยากจัดร้านอาหารไทยที่นครคุนหมิงส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะ
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จัดการอย่างไงซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังน้อยอยู่

ส�าหรับประเด็นปันหาที่น่าสนใจ	 คือ	 ปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในมิติวัฒนธรรมไทย

ยงัไม่มคีวามชดัเจน	และเด่นชดัทีจ่ะให้เหน็ถงึเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย	ร้านอาหารไทยในนครคนุหมงิ	ส่วน

ใหญ่ต่างคนต่างท�ายังไม่มีความร่วมมือจะพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในมิติวัฒนธรรมไทยดังนั้น	

ในการศกึษาคร้ังนีผู้ว้จัิย	จึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการพฒันารปูแบบการจดัการธรุกจิร้านอาหารไทยในนคร

คุนหมิงมณฑลยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อให้ผู้สนใจรู้ว่ารูปแบบร้านอาหารในนครคุนห

มงิมณฑลยนูนาน	มอีะไรบ้างสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัการร้านอาหารไทยมอีะไรและเพือ่ให้ร้านอาหาร

ไทยในนครคุนหมงิมณฑลยูนนาน	พฒันาขึน้มกีารส่งเสรมิธรุกจิอาหารให้ประเทศจนีประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาประวติัความเป็นมาของธรุกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	มณฑลยนูนานประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.2		 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑล

ยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.3		 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิง	มณฑลยูนนาน	ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ได้ทราบประวตัคิวามเป็นมาของธุรกจิร้านอาหารไทยในนครคนุหมงิ	มณฑลยนูนานประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.2		 ได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑล 

ยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.3		 ได้รปูแบบการจัดการธรุกจิร้านอาหารไทยในนครคณุหมงิ	มณฑลยนูนาน	ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	กลุ่มผู้รู้	ได้แก่	ผู้เกี่ยวข้องที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

และการจัดการร้านอาหาร	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบส�ารวจ	แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	แบบ

สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง	 แบบสังเกต	 และการสนทนากลุ่ม	 โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลจากเจ้าของกิจการและ

พนักงานบรกิารได้แก่พ่อครวั	-	แม่ครวัพนกังานต้อนรับพนกังานบรกิารและผูร้บับรกิารหรอืลกูค้าทีเ่ป็นชาว

ต่างประเทศและชาวไทยผู้มาใช้บริการร้านอาหารไทยในเมืองคุนหมิงประเทศจีนวิเคราะห์ข้อมูลตาม



171

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

วตัถปุระสงค์การวจัิย	ตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	และน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยการเขียนบรรยาย

เชิงพรรณนา

5. ผลการวิจัย

5.1		 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	พบว่า	ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มเป้าหมายการที่ศึกษาทั้ง	6	ร้านเปิดกิจการมาใน

ช่วง	6	ปีที่ผ่านมาระหว่างปี	ค.ศ.2010-2015	(พ.ศ.2553	-	2558)	ผู้ประกอบการเจ้าของร้านทั้งหมดเป็น

คนจีนระหว่างอายุ	28–47	ปี	มีวุฒิการศึกษาปริญญาติ-ปริญญาโท	พนักงานที่ร้านทั้งพ่อครัว/แม่ครัวและ

พนักงานบริการสวนใหญ่เป็นคนจนีมีจ�านวนน้อยเป็นคนไทยระหว่างอาย	ุ21-40	ปี	สวนใหญ่มปีระสบการณ์

และความสนใจในด้านท�าอาหารเป็นพืน้ฐานอยูแ่ละด้วยเหน็ว่าการประกอบธรุกิจร้านอาหารไทยน่าจะเป็น

อาชีพที่มีรายได้ดีกว่าอาชีพอื่นบางส่วนน้อยเป็นนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศจีนสมัครเป็น

พนักงานบริการเพราะต้องการมรีายได้พเิศษและในการท�างานได้ภาษาจนีด้วยร้านอาหารมท้ัีงร้านขนาดเลก็

(ที่นั่งไม่ถึง	100	ที่)	ขนาดกลาง	(มีที่นั่ง	100–150	ที่)	และขนาดใหญ่	(มีที่นั่ง	150	ที่ขึ้นไป)	ร้านขนาดเล็ก	

(ที่นั่งไม่ถึง	100	ที่)	มี	2	ร้าน	คือ	ร้านไท่ซวังไทย	(Tai	Shuang	Thai	Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	และ

ร้านเหลียนไท่ไทย	(Lian	Tai	Thai	Restaurant	:	莲泰泰国餐厅)	ร้านไท่ซวังไทย	(Tai	Shuang	Thai	

Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	ด�าเนนิการเปิดร้านอาหารไทยข้ึนเมือ่ปี	ค.ศ.2014	(พ.ศ.2557)	มพีนกังาน

รวม	15	คน	ร้านเหลียนไท่ไทย(Lian	Tai	Thai	Restaurant	:	莲泰泰国餐厅)	ด�าเนินการเปิดร้านอาหาร

ไทยขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.2014	(พ.ศ.2557)	มีพนักงานรวม	12	คน	ร้านขนาดกลาง(มีที่นั่ง	100–150	ที่)	มี	2	ร้าน	

คือ	ร้านเย้าหัวลี่ไทย	(Yao	HuaLi	Thai	Restaurant	:	耀华力泰国餐厅)	และร้านเจียวเย่ไท(Jiao	Ye	

Thai	Restaurant	:	蕉叶泰国餐厅)	ร้านเย้าหัวลี่ไทย(Yao	Hua	Li	Thai	Restaurant	:	耀华力泰国

餐厅)	ด�าเนินการเปิดร้านอาหารไทยขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.	2013	(พ.ศ.2556)	พนักงานรวม	15	คน	ร้านเจียวเย่ไท

(Jiao	Ye	Thai	Restaurant	:	蕉叶泰国餐厅)	ด�าเนินการเปิดร้านอาหารไทยขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.2010	(พ.ศ.

2553)	พนักงานรวม	17	คน	ขนาดใหญ่	(มีที่นั่ง	150	ที่ขึ้นไป)	มี	2	ร้าน	คือ	ร้านซินโจวเจียวเย่ไทย	(Xing	

Zhou	Jiao	Ye	Thai	Restaurant	:	星洲蕉叶泰国餐厅)	และร้านหังเจียจินน่าลี่ไทย	(Huang	Jia	Jin	

Na	Li	Thai	Restaurant	:	皇家金娜丽泰国餐厅)	ร้านซินโจวเจียวเย่ไทย	(Xing	Zhou	Jiao	Ye	Thai	

Restaurant	 :	星洲蕉叶泰国餐厅)	ด�าเนินการเปิดร้านอาหารไทยขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.2015	 (พ.ศ.2558)	มี

พนักงานรวม	24	คน	ร้านหังเจียจินน่าลี่ไทย	(Huang	Jia	Jin	Na	Li	Thai	Restaurant	:	皇家金娜丽泰

国餐厅)	ด�าเนินการเปิดร้านอาหารไทยขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.2013	(พ.ศ.2556)	พนักงานรวม	60	คน

5.2	 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	พบว่า	ร้านอาหารไทย	6	ร้านนั้น	ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง	ร้านหังเจียจินน่า

ลี่ไทย	(Huang	Jia	Jin	NaLi	Thai	Restaurant	:	皇家金娜丽泰国餐厅)	เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	มี

พื้นที่	 2,400	 ตารางเมตร	 มีที่นั่ง	 800	 ที่นั่ง	 ร้านขนาดเล็กที่สุด	 คือ	 ร้านไท่ซวังไทย	 (Tai	 Shuang	 Thai	 

Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	มีที่นั่ง	80	ที่นั่ง	มีพื้นที่	165	ตารางเมตรร้านอาหารค่าเช่าแพงที่สุด	คือ	

ร้านหังเจียจินน่าลี่ไทย	(Huang	Jia	Jin	NaLi	Thai	Restaurant	:	皇家金娜丽泰国餐厅)	ค่าเช่าเดือน
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ละ	72,000	หยวน	(คดิเป็นเงนิไทยประมาณ	360,000	บาท)	ค่าเช่าร้านแพงรองลงมาม	ี2	ร้าน	คอื	ร้านเจียว

เย่ไทย	(Jiao	Ye	Thai	Restaurant	:	蕉叶泰国餐厅)	และร้านซินโจวเจียวเย่ไทย	(Xing	Zhou	Jiao	Ye	

Thai	 Restaurant	 :	星洲蕉叶泰国餐厅)	 ค่าเช่าเดือนละ	 40,000	 หยวน	 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ	

200,000	บาท)	ร้านอาหารทัง้	6	ร้านนี้เปิดขายทกุวนัสว่นใหญเ่ปดิขายตั้งแต	่11.30	น.	-	21.00	น.	บางร้าน

เปิดขายตั้งแต่	12.00	น.	-	21.00	น.	มีร้านหนึ่งเปิดขายตั้งแต่	11.30	น.-	22.00	น.	คือร้านไท่ซวังไทย(Tai	

Shuang	Thai	Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	จ�านวนลูกค้า	110-250	คน	ร้านส่วนใหญ่ตกแต่แบบไทย	

ชื่อร้านทั้งหมดเป็นภาษาจีนสื่อว่าเป็นร้านอาหารไทยคือภาษาเขียนค�าว่า泰国餐厅อาหารขายดีท่ีสุด	 คือ	

ต้มย�ากุง้	ราคาอยูท่ี	่49-88	หยวน	อนัดบัสอง	คอื	ปลากะพงนึง่มะนาว	ราคาอยูท่ี	่75-120	หยวน	อนัดบัสาม	

คือ	ส้มต�าไทย	ราคาอยู่ที่	19-36	หยวน	รายการอาหารหวานที่ลูกค้านิยม	คือ	ข้าวเหนียวมะม่วง	ราคาอยู่ที่	

18-30	 หยวน	 และพุดดิ้งมะม่วง	 ราคาอยู่ที่	 14-15	 หยวน	 การส่งเสริมการขายของทุกร้าน	 มีป้าย

ประชาสัมพันธ์อยู่ที่หน้าร้านเพื่อบอกลูกค้าวันเวลาที่เปิดขายอาหารหน้าร้านมีเมนูอาหารไว้ให้ลูกค้าเลือก

สั่งอาหารมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รายการอาหารต่างๆ	 ที่ให้ลูกค้าสั่ง	 และเปิดช่องทางการขายอาหารให้

ลูกค้าได้รับประทานทั้งที่ร้าน	และส่งถึงบ้านมีรายการอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวาน	และเครื่องดื่ม	การ

ตกแต่งร้านให้ดูดีมากมีความสวยงามมีความเป็นเรียบร้อย	 และสะอาดการตกแต่ร้านเป็นประตูด่านแรกท่ี

จะท�าให้ลูกค้าพอใจเบื้องต้น	 เป็นการจูงใจให้ลูกค้าแวะเวียนเข้ามา	 และเมื่อได้เปิดโอกาสแรกเข้ามาแล้ว	

กระบวนการขั้นตอนอื่นๆ	มีร้านการตกแต่งร้านเป็นแบบยุโรป	คือร้านไท่ซวังไทย(Tai	Shuang	Thai	Res-

taurant	 :	泰爽泰国餐厅)	 การบริการที่ร้านอาหารมีการจัดโต๊ะ	 เก้าอี้	 ถ้วยชามช้อน	 และแก้วน�้าให้

เรียบร้อย	 บริการต้อนรับลูกค้าด้วยค�าว่า	 สวัสดี	 การไหว้	 การเชิญลูกค้ามานั่งท่ีโต๊ะรับรายการสั่งอาหาร	

พนักงานต้อนรับส่วนใหญ่แต่งชุดไทยให้บริการ	

	 	 ส�าหรับปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทย	 พบว่า	 1)	 ด้านต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจค่า

เช่าร้านมรีาคาแพง	2)	ด้านเงนิทนุหมนุเวยีนเกีย่วกบัการซือ้วัตถุดบิและค่าจ้างพนกังานแพง	3)	ด้านคณุภาพ

และราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหารไม่คงท่ี	 4)	 ด้านลูกค้ามีจ�านวนไม่คงท่ี	 ข้ึนอยู่กับสภาพลมฟ้า

อากาศ	 เทศกาล	และสภาพเศรษฐกิจ	 5)	ด้านราคาอาหารที่เป็นวัตถุดิบไม่แน่นอน	ขึ้นลงตามฤดูกาลและ

สภาวะทางการตลาด	6)	ด้านพ่อครัว/แม่ครัวและพนักงานอยู่ไม่นาน

5.3		 การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิง	มณฑลยูนนาน	ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 5.3.1		จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิงผลการศึกษา

พบว่า	จดุแขง็ของร้านอาหารไทยคอื	รสชาติอาหารอร่อยถกูใจกบัลกูค้า	ท�าเลทีต่ัง้ของร้านอยูศ่นูย์กลางเมอืง	

บรรยากาศดีแบบไทย	 บริการเสริมอาหารได้รวดเร็ว	 และบรรยากาศดีแบบไทย	 พนักงานแต่ชุดไทยมีการ

ไหว้	และการยิม้ด้วย	จดุอ่อนของร้านอาหารไทย	คอื	การหาพนกังานบรกิารไม่แน่นอนต้องฝึกพนกังานใหม่

อยู่เสมอ	 การโฆษณามีค่าใช้จ่ายแพงต้องใช้ประชาสัมพันธ์ทางอื่น	 ค่าเช่าร้านราคาสูงต้องลดรายจ่ายอย่าง

อื่นที่ไม่จ�าเป็น	และวัตถุดิบพวกพืชสมุนไพรบางฤดูขาดต้องมีการเตรียมสั่งร้านไว้ล่วงหน้า

	 	 5.3.2		การพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยโดย	4	ด้าน	พบว่า	1)	ด้านการปรับปรุง

อาหารไทย	เพ่ิมเมนอูาหารใหม่เข้ามาให้ลกูค้ารบับรกิารได้รบัประทานอาหารใหม่ๆ	ให้รสชาตอิาหารถูกปาก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

กับลูกค้า	รสชาติอาหารเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	การตกแต่อาหารก็เป็นเรื่องส�าคัญต้องท�าให้อาหารดูดีสวยงาน	2)	

ด้านการก�าหนดราคาอาหาร	 การตั้งราคาอาหารให้เหมาะสมกับต้นทุนของร้านต้องนึกถึงราคาอาหารของ

ร้าน	อาหารอืน่ในบรเิวณใกล้ๆ	ให้ราคาอาหารเดิมใช้นานท่ีสดุเพือ่ไม่เสยีลกูค้าประจ�าตามสภาพธรุกจิปัจจบัุน

และราคาวตัถดิุบส�าหรบัประกอบอาหารเน้นราคาอาหารไม่สงูและต�า่กว่าร้านอืน่ๆ	3)	ด้านช่องทางการขาย	

ท�าได้หลายช่องทางที่ลูกค้าพอใจเน้นการขายอาหารที่ร้านเป็นหลักเปิดเช้าถึงเย็น	ต้องมีประชาสัมพันธ์ทาง

อินเทอร์เน็ต	และใบปลิว	ส่วนใหญ่การขายที่ร้านอีกทางหนึ่งเป็นการบริการส่งถึงที่บ้านขายเป็นหลายช่อง

ทางส่วนใหญ่การขายทีร้่านและลกูค้าซือ้กลบับ้านได้	4)	ด้านส่งเสรมิการขายการประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซต์

ตกแต่งร้านให้เป็นแบบไทยให้ลูกค้ารู้สึกว่ารับประทานอาหารที่ประเทศไทยต้องมีการประชาสัมพันธ์ทาง

เว็บไซต์เพื่อให้มีลูกค้าใหม่ๆ	บรรยากาศแบบไทยในร้านเรียบง่าย	ๆ	แต่ต้องสะอาดบริการลูกค้าต้องสุภาพ

การบริการแบบวัฒนธรรมไทยการยิ้มการแต่งกายชุดไทยในร้านบรรยากาศเป็นแบบไทย

	 	 5.3.3		ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิง	 มณฑล	

ยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่พัฒนาใน	4	ด้าน	คือ	การปรับปรุงอาหารไทย	ก�าหนดราคา

อาหาร	ช่องทางการขาย	และการส่งเสริมการขาย

 

  5.3.1 จุดแข็งและจุดอํอนของการจัดการธุรกิจร๎านอาหารไทยในนครคุณหมิงผล
การศึกษาพบวํา  จุดแข็งของร๎านอาหารไทยคือ รสชาติอาหารอรํอยถูกใจกับลูกค๎า  ทําเลที่ตั้งของร๎าน
อยูํศูนย๑กลางเมือง  บรรยากาศดีแบบไทย  บริการเสริมอาหารได๎รวดเร็ว  และบรรยากาศดีแบบไทย  
พนักงานแตํชุดไทยมีการไหว๎  และการยิ้มด๎วย จุดอํอนของร๎านอาหารไทย  คือ การหาพนักงานบริการ
ไมํแนํนอนต๎องฝึกพนักงานใหมํอยูํเสมอ  การโฆษณามีคําใช๎จํายแพงต๎องใช๎ประชาสัมพันธ๑ทางอ่ืน  คํา
เชําร๎านราคาสูงต๎องลดรายจํายอยํา งอ่ืนที่ไมํจําเป็น และวัตถุดิบพวกพืชสมุนไพรบางฤดูขาดต๎องมีการ
เตรียมสั่งร๎านไว๎ลํวงหน๎า 
   5.3.2 การพัฒนาการจัดการธุรกิจร๎านอาหารไทยโดย 4 ด๎าน พบวํา 1) ด๎านการปรับปรุง
อาหารไทย เพิ่มเมนูอาหารใหมํเข๎ามาให๎ลูกค๎ารับบริการได๎รับประทานอาหารใหมํๆ  ให๎รสชาติอาหาร
ถูกปากกับลูกค๎า รสชาติอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญ  การตกแตํอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญต๎องทําให๎อาหารดู
ดีสวยงาน 2) ด๎านการกําหนดราคาอาหาร การต้ังราคาอาหารให๎เหมาะสมกับต๎นทุนของร๎านต๎องนึกถึง
ราคาอาหารของร๎าน อาหารอื่นในบริเวณใกล๎ๆ  ให๎ราคาอาหารเดิมใช๎นานที่สุดเพ่ือไมํเสียลูกค๎าประจํา
ตามสภาพธุรกิจป๓จจุบันและราคาวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเน๎นราคาอาหารไมํสูงและต่ํากวําร๎าน
อื่นๆ 3) ด๎านชํองทางการขาย ทําได๎หลายชํองทางที่ลูกค๎าพอใจเน๎นการขายอาหารที่ร๎านเป็นหลักเปิด
เช๎าถึงเย็น ต๎องมีประชาสัมพัน ธ๑ทางอินเทอร๑เน็ต  และใบปลิว สํวนใหญํการขายที่ร๎านอีกทางหน่ึงเป็น
การบริการสํงถึงที่บ๎านขายเป็นหลายชํองทางสํวนใหญํการขายที่ร๎านและลูกค๎าซื้อกลับบ๎านได๎  4) ด๎าน
สํงเสริมการขายการประชาสัมพันธ๑ทางเว็บไซต๑ตกแตํงร๎านให๎เป็นแบบไทยให๎ลูกค๎ารู๎สึกวํารับประทาน
อาหารที่ประเทศไทยต๎องมีการประชาสัมพันธ๑ทางเว็บไซต๑เพื่อให๎มีลูกค๎าใหมํๆ  บรรยากาศแบบไทยใน
ร๎านเรียบงําย  ๆ แตํต๎องสะอาดบริการลูกค๎าต๎องสุภาพการบริการแบบวัฒนธรรมไทยการย้ิมการแตํง
กายชุดไทยในร๎านบรรยากาศเป็นแบบไทย 
   5.3.3 ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑รูปแบบการจัดการธุรกิจร๎านอาหารไทยในนครคุณหมิง มณฑล           
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได๎แกํพัฒนาใน 4 ด๎าน คือ การปรับปรุงอาหารไทย  กําหนด
ราคาอาหาร ชํองทางการขาย และการสํงเสริมการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1) การปรับปรุงอาหารไทย อาหารไทยมีรสชาติหลากหลาย สํวนผสมกับพืชสมุนไพร
ที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพรํางกาย มีกลิ่นอาหารหอมให๎รู๎สึกอาหารอรํอยมาก รสชาติอาหารอรํอยโดย

การจัดการธุรกิจร๎านอาหาร
ไทยในนครคุณหมิง 

การปรับปรุง
อาหาร 

การกําหนดราคา
อาหาร 

การสํงเสริม         
การขาย 

การชํองทาง            
การขาย 

	 	 	 1)		การปรบัปรงุอาหารไทย	อาหารไทยมรีสชาตหิลากหลาย	ส่วนผสมกบัพชืสมนุไพร

ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพร่างกาย	มกีลิน่อาหารหอมให้รู้สกึอาหารอร่อยมาก	รสชาตอิาหารอร่อยโดยควบคมุ

รกัษาคณุภาพวตัถดิุบ	และเครือ่งปรงุให้ได้มาตรฐาน	ทัง้ความสะอาด	รสชาตใิหม่ให้ลกูค้าได้ชมิรสชาตอิาหาร

เมนูใหม่ๆ	และการตกแต่งในจานสวยงามให้ลูกค้าน่ารับประทาน

	 	 	 2)		ก�าหนดราคาอาหาร	 ต้องให้เหมาะสมกับต้นทุนท่ีเป็นวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายของ

ร้าน	ต้องนึกถึงราคาอาหารของร้านอื่นในบริเวณใกล้เคียงด้วย

	 	 	 3)		 ช่องทางการขาย	เปิดการขายบรกิารทกุวนั	การขายตรงทีร้่านเป็นหลกั	เสรมิช่อง
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ทางการบรกิารขายส่งอาหารถึงบ้านลกูค้า	ทกุครัง้ให้ลกูค้ารบัประทานอาหารตามความต้องการ	เพิม่ให้ลกูค้า

ประจ�ามากขึ้นและให้ลูกค้าประจ�าไม่เปลี่ยนใจไปรับประทานที่ร้านอื่น

	 	 	 4)		การส่งเสริมการขาย	 การประชาสัมพันธ์ทางตรงท่ีร้านและประชาสัมพันธ์ทาง

อนิเทอร์เน็ต	การบรกิารด้วยศลิปวฒันธรรมไทยและมารยาทไทยกส็�าคญั	เป็นการส่งเสรมิให้ร้านอาหารไทย

ครองความนิยมอย่างยั่งยืน

6.  อภิปรายผลการวิจัย

6.1		 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	พบประเด็นที่สามารถน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

  ธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มเป้าหมายการท่ีศึกษาท้ัง	 6	 ร้านเปิดกิจการมาในช่วง	 6	 ปีท่ีผ่าน

มาระหว่างปี	ค.ศ.2010-2015	(พ.ศ.2553-2558)	ผูป้ระกอบการเจ้าของร้านทัง้หมดเป็นคนจีน	ระหว่างอาย	ุ

28-47	ปี	มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท	พ่อครัว/แม่ครัว	และพนักงานบริการสวนใหญ่เป็นคนจีนมี

จ�านวนน้อยเป็นคนไทยอายรุะหว่าง	21-40	ปี	สวนใหญ่มปีระสบการณ์และความสนใจในด้านท�าอาหารเป็น

พื้นฐานอยู่	 และด้วยเห็นว่าการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยน่าจะเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ดีกว่าอาชีพอื่นบาง

ส่วนน้อยเป็นนักศกึษาไทยเดินทางไปศกึษาต่อในประเทศจนี	สมคัรเป็นพนกังานบริการเพราะต้องการมรีาย

ได้พิเศษและในการท�างานได้ฝึกพูดภาษาจีนด้วย	การประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	มณฑล

ยนูนาน	ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	ยงัเป็นการเผยแพร่ลกัษณะอาหารไทยและวฒันธรรมไทย	จะต้อง

เรียนรู้ท�าความเข้าใจ	 สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรมของ	 จุลนี	 เทียนไทย	 (2553	 :	

16-17)	การจดัการธุรกิจเม่ือต้องท�างานร่วมกบัคนต่างวฒันธรรมในทุกระดบั	ไม่ว่าจะเป็นระดบัปัจเจกบุคคล	

ระหว่างบุคคล	 หรือระดับองค์การ	 การเรียนรู้จะก่อให้เกิดทักษะในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับคนต่าง

วฒันธรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ	จะช่วยท�าความเข้าใจพฤตกิรรมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	ความรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรม

ของลูกน้อง	จะท�าให้สามารถท�างานร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรม	พนักงานแต่ละคน

จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานลูกค้า	และเจ้าหน้าที่ทางราชการในท้องถิ่นนั้น	การเรียนรู้การจัดการ

ข้ามวัฒนธรรม	 นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้องค์การธุรกิจรู้เท่าทันความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้าน

ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน	ด้านการเงิน	ด้านการตลาด	ด้านสินค้า	เป็นต้นอันลักษณะอาหารไทยของแต่ละ

ร้านมกีารปรงุอาหารแบบอาหารไทยประยกุต์เพือ่ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า	การใช้วตัถดุบิพชื

ผกัสมนุไพรเคร่ืองปรงุอาหารแต่มีการพัฒนาเทคนิควิธีการปรงุอาหารเป็นลกัษณะเฉพาะตน	ท�าให้ได้รสชาติ

อาหารของแต่ละร้านแตกต่างกันไป	ศิลปะในการตกแต่งสีสันอาหารจะช่วยให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น	

6.2		 สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง	 มณฑล	 

ยูนนาน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีท�าเลที่ตั้งร้านอยู่ในเมือง	ร้านอาหารเปิดบริการให้ลูกค้าทุกวัน

ระหว่างเวลา	11.00	น.	-	22.00	น.	ส่วนใหญ่เปิดขายตั้งแต่	11.30	น.	–	21.	00	น.	บางร้านเปิดขายตั้งแต่	

12.00	น.	–	21.00	น.	มร้ีานหนึง่เปิดขายตัง้แต่	11.30	น.	–	22.00	น.	คอื	ร้านไท่ซวงัไทย(Tai	Shuang	Thai	

Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	ค่าเช่าร้านแพงที่สุดคือร้านขนาดใหญ่หังเจียจินน่าลี่ไทย(Huang	Jia	Jin	

NaLi	Thai	Restaurant	:	皇家金娜丽泰国餐厅)	มีที่นั่ง	800	ที่นั่ง	ค่าเช่าเดือนละ72,000	หยวน	(คิด
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เป็นเงินไทยประมาณ	360,000	บาท)	ค่าเช่าร้านแพงลงมามี	2	ร้าน	คือ	ร้านขนาดกลางเจียวเย่ไทย	(Jiao	

Ye	Thai	Restaurant	:	蕉叶泰国餐厅)	มีที่นั่ง	110	ที่นั่ง	และร้านขนาดใหญ่ซินโจวเจียวเย่ไทย	(Xing	

Zhou	Jiao	Ye	Thai	Restaurant	:	星洲蕉叶泰国餐厅)	มทีีน่ัง่	200	ทีน่ัง่	ค่าเช่าเดอืนละ	40,000	หยวน	

(คดิเป็นเงินไทยประมาณ	200,000	บาท)	ดังนัน้	จะเหน็ได้ว่าท�าเลทีต่ัง้ร้านอาหารไทยขอนครคนุหมงิ	มณฑล

ยนูนาน	ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	มทีัง้อยู่ในเมอืงคนุหมงิ	และขนาดจ�านวนทีน่ัง่ส�าหรบัลูกค้าได้มาก

หรือน้อย	อาจส่งผลต่อราคาค่าเช่าร้านที่แพงขึ้นหรือถูกลง	เป็นเหตุปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ

เลือกด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	 ตามความเหมาะสมและศักยภาพความพร้อมท่ีเก่ียวข้องในการเลือกปฏิบัติ

เพือ่ธรุกจิด�าเนนิไปได้	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พฒันวด	ีพ่วงพร้อม	(2549	:	104-109)	ได้ศกึษาความเป็น

ไปได้ในการเปิดร้านอาหารไทย	ณ	เมืองเลกซิงตัน	มลรัฐเคนตักกี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่า	การจัดตั้ง

ร้านอาหารไทยหน่ึงแห่ง	จะใช้เงนิลงทนุเป็นจ�านวนเท่าใดนัน้	ขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ที	่และรปูแบบของร้าน

อาหารเป็นส�าคัญ	หากท�าการปรบัปรุงอาคารสถานทีเ่ดมิทีเ่คยเป็นร้านอาหารมาก่อน	จะมค่ีาใช้จ่ายและข้ัน

ตอนทีซั่บซ้อนน้อยกว่าการก่อสร้างร้านอาหารใหม่บนพืน้ทีว่่างเปล่า	อกีทัง้การก่อสร้างในสถานทีใ่หม่ยงัอาจ

ถกูจ�ากดัด้วยเงือ่นไขของเขตพืน้ที	่(Zoning)	โดยเมอืงเลกซงิตนัมกีารแยกกนัชดัเจนระหว่าง	เขตการค้า	เขต

ที่อยู่อาศัย	 และเขตอุตสาหกรรม	 สิ่งที่ต้องค�านึงถึงระหว่างการด�าเนินการต้นทุนการประกันสุขภาพของ

พนักงาน	 และต้นทุนการประกันภัยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นทุกปีเฉกเช่นเดียวกับอัตราภาษีนิติบุคคล	 การ

ประกันการว่างงานและค่าจ้าง	แรงงานที่เพิ่มขึ้น	นั้นเป็นตัวแปรส�าคัญ	ที่จะท�าให้ต้นทุนระหว่างการด�าเนิน

การเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	อาจต้องเผชิญกับปัญหาของกฎ	ระเบียบและข้อบังคับของเมืองที่อาจมีการเปรียบ

แปลในภายหลงั	ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ	ได้อธบิายถงึการวเิคราะห์

ต้นทุนผลได้	(Cost	–	benefit	Analysis)	ของบุคคลไว้ว่า	เป็นการชั่งน�้าหนักระหว่างศักยภาพที่จะได้รับผล

ก�าไร	หรือจะขาดทนุ	การตัดสินใจของคนจะอยูใ่นลกัษณะของความคุม้ค่าต่อการทีจ่ะเสีย่งเมือ่วเิคราะห์เหตุ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการด�าเนินธุรกิจแล้ว	 ก็จะเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมส�าหรับการพัฒนาการ

จัดการธุรกิจในทิศทางที่ดีที่สุดต่อไป

	 	 รายการอาหารคาวที่ลูกค้านิยม	5	อันดับ	คือ	ต้มย�ากุ้งราคาอยู่ที่	49-88	หยวน	อันดับสอง	

คือ	ปลากะพงนึ่งมะนาว	 ราคาอยู่ที่	 75-120	หยวน	อันดับสาม	คือ	 ส้มต�าไทย	 ราคาอยู่ที่	 19-36	หยวน

รายการอาหารหวานทีล่กูค้านยิม	2	อนัดับ	อนัดับหนึง่	คอื	ข้าวเหนยีวมะม่วง	ราคาอยูท่ี	่18-30	หยวน	อนัดบั

สอง	คือ	พุดดิ้งมะม่วง	 ราคาอยู่ที่	 14-15	หยวน	 โดยผลงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการสร้างอาหารไทยเป็น

อาหารโลกในสบิปีข้างหน้าของ	นภาวรรณ	นพรตันาภรณ์	(2544	:	76-84)	ได้กล่าวว่า	อาหารไทยเป็นทีรู่จ้กั

และนิยมรับประทานมากที่สุด	ได้แก่	ต้มย�ากุ้ง	ผัดไทย	แกงเขียวหวาน	ในผลงานวิจัยของ	Sukalakamala	

(2004	:	6-7)	ที่ได้ศึกษา	การมีวัฒนธรรมการบริโภคของประเทศอเมริกาบอกให้ว่า	อาหารจ�าพวก	Pizza	

ถอืเป็นอาหารจ�าพวกหลกัของชาวอเมรกิา	แต่เริม่มกีารน�าอาหารประจ�าชาตอิืน่ทีห่ลากหลายมารวมกนัทกุ

วนัน้ีอาหารไทยเป็นอาหารก�าลงัเป็นทีน่ยิม	มร้ีานอาหารไทยเปิดขึน้ทกุๆ	ปี	ในประเทศอเมรกิาชาวตะวนัตก

เริ่มที่จะให้การยอมรับอาหารจากนานาชาติมากขึ้น	 สิ่งท่ีส�าคัญของผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องเข้าใจ

ถึงความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะเปิดกิจการ	 เนื่องด้วยมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสพความส�าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสูงในบางครั้งสภาพแวดล้อมของร้านอาหารส่งผลต่อการเลือกของลูกค้า
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	 	 การส่งเสริมการขายและช่องทางการขายของร้านอาหารผลการศึกษา	พบว่า	ทุกร้านมีป้าย

ประชาสัมพันธ์อยู่ท่ีหน้าร้านเพื่อบอกลูกค้าวันเวลาที่เปิดขายอาหารหน้าร้านมีเมนูอาหารไว้ให้ลูกค้าเลือก

สัง่อาหารมเีว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์รายการอาหารต่างๆ	ท่ีให้ลกูค้าสัง่และเปิดช่องทางการขายอาหารให้ลกูค้า

ได้รับประทานทั้งที่ร้านและส่งถึงบ้านมีรายการอาหารท้ังอาหารคาวอาหารหวาน	 และเครื่องดื่มให้เลือก

แนวคิดการจัดการธุรกิจของบริษัท	ไอ	เอ็ม	บุ๊ค	จ�ากัด	คือ	การจัดการธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	มีวิธีการ

อยูม่ากมายหลายวธีิ	ในปัจจบุนัโลกได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็เข้ายคุ	ทีเ่รยีกว่าโลกาภวิตัน์	ปัจจยัส�าคญั

ทีจ่ะส่งผลให้การปฏบิติัภารกจิต่างๆ	ได้ผลส�าเรจ็ดียิง่ข้ึนนัน้	จะพึง่เฉพาะ	4	M’s	เหมอืนในอดตีคงจะไม่เพียง

พอ	ต้องเพิ่มอีก	2	ประการ	คือ	1)	ข้อมูลสารสนเทศ(Information)	และ	2)	เทคโนโลยี	(Technology)	ซึ่ง

หมายถึง	การน�าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ	เรียกว่า	IT	อันจะช่วยส่งเสริม

และเกื้อหนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น	 องค์กรใดสามารถพัฒนาความรู้ขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อม

รอบตัว	แล้วน�ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อีกทั้งยังต่อยอดความคิดออกไปได้ย่อมถือว่าสร้างความได้

เปรยีบในการแข่งขนัแล้ว	และยงัต้องอาศัย	ไหวพรบิประสบการณ์	และปฏภิาณในการจัดการ	มคีวามสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิติังานต่างๆ	ได้ด	ีส�าหรบัระบบ	IT	มาใช้สนบัสนนุการประกอบ

ธุรกิจนั้น	(บริษัท	ไอ	เอ็ม	บุ๊ค	จ�ากัด,	2550	:	75–76)	และงานวิจัยได้ศึกษาโครงการจัดท�าระบบสารสนเทศ

บนเว็บไซต์เพ่ือการจดัวตัถดิุบ	เครือ่งปรงุ	เครือ่งใช้และอปุกรณ์ตกแต่งส�าหรบัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

ของ	พรเทพ	อนุสรณ์นิติสาร	และคณะ	(2548	:	88–109)	สรุปว่า	การจัดวัตถุดิบ	เครื่องปรุง	เครื่องใช้	และ

อุปกรณ์ตกแต่ง	 นับว่าเป็นกระบวนการส�าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายคุณภาพของอาหาร	 และ

บริการการอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อคุณภาพ	 และบริการของร้านอาหารไทยโดยตรง	 จึงต้องมีระบบ

สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัยแก่ร้านอาหารไทย	และร้านค้าวัตถุดิบ	เพื่อเป็นทางเลือก

ในการพิจาณาสั่งชื้อ	ในทางกลับกันการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนและขนาดของร้านอาหารไทยที่อยู่ในพื้นที่	

การให้บรกิารของร้านค้าวตัถดุบิจะช่วยให้ทางร้านค้าบรกิารความต้องการของลกูค้า	และการกระจายสงิค้า

มีคุณภาพมากขึ้น	

	 	 การตกแต่งร้านให้ดูดีมากมีความสวยงามมีความเรียบร้อยและสะอาดการตกแต่งร้านเป็น

ประตูด่านแรกที่จะท�าให้ลูกค้าพอใจเบื้องต้น	 เป็นการจูงใจให้ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาและเมื่อได้เปิดโอกาส

แรกเข้ามาแล้วกระบวนการขัน้ตอนอืน่ๆมร้ีานการตกแต่งร้านเป็นแบบยโุรป	คอื	ร้านไท่ซวงัไทย	(Tai	Shuang	

Thai	Restaurant	:	泰爽泰国餐厅)	โดย	ทรงคุณ	จันทจร	(2553	:	83-86)	ได้วิเคราะห์ว่า	บุคคลจะใช้

สญัลักษณ์ในการสรปุหรือท�าความเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา	สญัลกัษณ์สามารถท�าให้บคุคลคดิค�านงึ

เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือสิ่งของใดๆ	แม้ว่าคนหรือสิ่งของนั้นจะไม่อยู่ในขณะนั้นก็ตาม	

	 	 การบริการที่ร้านอาหารมีการจัดโต๊ะ	 เก้าอี้	 ถ้วยชามช้อนและแก้วน�้าให้เรียบร้อย	 บริการ

ต้อนรับลูกค้าด้วยค�าว่าสวัสดีการไหว้	การเชิญลูกค้ามานั่งที่โต๊ะรับรายการสั่งอาหาร	พนักงานต้อนรับส่วน

ใหญ่แต่งชดุไทยให้บรกิาร	ดังนัน้	การบรกิารด้วยมารยาทไทยกถื็อไว้ว่าเป็นความงดงามอย่างหนึง่ทีใ่ช้ในการ

สื่อสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารกับผู้บริโภค	โดยเกิดจากความสัมผัสที่พอใจทางกายก่อนแล้วก่อให้เกิดความ

ประทับใจตามมาภายหลัง	สอคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย	จิวเจริญสกุล	และคณะ	 (2550	 :	172-186)	 ได้

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ	พบว่า	 วัสดุและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นใน
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การเริ่มต้นท�าธุรกิจร้านอาหารไทยแบ่งออกเป็น	6	ส่วน	คือ	ส่วนบริการหน้าร้าน	ในครัว	เตรียมวัตถุดิบการ

ประกอบอาหาร	การจัดเสิร์ฟ	และบริการการจัดการดูแลด้านสุขาภิบาล	การจัดตกแต่งรานอาหารไทยมี	4	

แบบ	คือ	เรียบง่าย	พื้นเมือง	หรูหรา	คลาสสิก	และสมัยใหม่	มีบริการเมนูอาหาร	ผ้าปูโต๊ะ	พนักงานใส่เครื่อง

แบบ	ตดิผ้าม่าน	และมแีผ่นพบั	ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความส�าเรจ็	คอื	ปัจจยัด้านท�าเลทีต่ัง้	ปัจจยัการพจิารณา

บุคลากร	ปัจจัยด้านปริมาณของรายการอาหารและปัจจัยแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกรูปแบบการ

สร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยให้ประสบความส�าเร็จทุกคนทุกวัยสามารถท�าได้แต่ต้องมีการศึกษาและ

เตรียมความพร้อมเพราะเป็นธุรกิจที่มีรายละเอียดมากการวิจัยหารูปแบบร้านอาหารไทยในต่างประเทศจึง

อาจจะจ�าเป็นที่ควรด�าเนินการต่อไป	

	 	 ส�าหรับปัญหาการจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยในนครคุณหมิง	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง	6	ร้าน	คือ	1)	ด้านต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจค่าเช่าร้านมีราคาแพง	2)	ด้านเงิน

ทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและค่าจ้างพนักงานแพง	3)	ด้านคุณภาพและราคาของวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารไม่คงท่ี	 4)	 ด้านลูกค้ามีจ�านวนไม่คงท่ีข้ึนอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศเทศกาลและสภาพ

เศรษฐกิจ	5)	ด้านราคาอาหารที่เป็นวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นลงตามฤดูกาลและสภาวะทางการตลาด	6)	ด้าน

พ่อครัว/แม่ครัวและพนกังานอยูไ่ม่นาน	โดยเป็นปัญหาทีผู่ป้ระกอบการเจ้าของร้าน	สามารถแก้ไขเองได้	งาน

วิจัยของ	พรจิต	สมบัติพานิช,	2548	:	111-129)	ที่ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก	ณ	

นครลอสแองเจลสิ	ผลการวจิยัพบว่า	ผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยต้องเผชญิกบัปัญหาคอืปัญหาเรือ่งความ

สะอาดของร้านอาหารและคุณภาพอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ปัญหาเรื่องพ่อครัว/แม่ครัว	 ปัญหาพนักงาน	

ปัญหาเรื่องเงินทุนในการประกอบการและปัญหาเรื่องวัตถุดิบราคาสูง	
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บทความวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาหลกัธรรมของพระพทุธเจ้าในพระไตรปิฎก	การบูรณาการ

หลักธรรมและข้อเสนอแนะ	 โดยค้นคว้าจากเอกสารและน�ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลัก

ธรรม	ที่ส�าคัญในพระไตรปิฎก	อาทิ	สิงคาลกสูตร	กสิภารทวาชสูตร	และอังคุลิมาลสูตร	โดยการบูรณาการ

หลักธรรมในพระไตรปิฎกแก่ผู้ฟังเป็น	2	ระดับ	คือ	คฤหัสถ์	และบรรพชิต	ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทาง

โลกและทางธรรม	 จะได้น�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตให้เกิดความสันติสุขด้วยสัมมาทิฏฐิ	

โดยเสนอแนะองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าท่ีทรงใช้ตามท่ีปรากฏใน

พระไตรปิฎก

ผลการวิจัยพบว่า	ทฤษฎีหลักบูรณาการและการสอนแบบบูรณาการของนักการศึกษาสมัยใหม่	มี

ความสอดคล้องกนักบัการแบบบูรณาการหลกัธรรมในพระไตรปิฎกตามหลกัพทุธวธิกีารสอนของพระพุทธเจ้า	

พุทธวิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าของพระองค์	 ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติจริง	 สามารถจัดการแก้

ปัญหาการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้เพราะหลักการสอนแบบบูรณาการของพระองค์

เป็นระบบและสมเหตุสมผล	จากสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ยืนยันได้ว่า

1)		พระพุทธเจ้าทรงสอนเหล่าสาวกด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ	 ด้วยพระปรีชาสามารถและ

พระกุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้ง	วิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธองค์นั้นเมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่า

วธิกีารสอนแบบบรูณาการของตะวนัตกมาสอดคล้องกบัวธิกีารของพระพทุธเจ้าโดยไม่มข้ีอสงสยั	ทัง้วธิกีาร

สอนแบบบูรณาการของพระพุทธองค์มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย

1 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา มหาวทิยาลยัมหามกฏุ
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	2)			 ตามหลกัการวิเคราะห์การบรูณาการหลกัธรรมในพระไตรปิฎกตามหลกัพทุธวธิกีารสอนของ

พระพุทธเจ้า	พบว่า	พระพุทธองค์ทรงแบ่งระดับของผู้ฟังออกเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับคฤหัสถ์	และระดับ

บรรพชติ	พระพทุธองค์ทรงมอีงค์ประกอบในการสอน	4	ประการ	คอื	(1)	หลกัการสอน	ทรงยดึหลกัการสอน

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	(2)	วิธีการสอน	ทรงใช้วิธีการสอน	11	วิธี	(3)	สื่อการสอน	ทรงใช้หลักธรรมต่างๆ	

ศาสตร์ต่างๆ	และสื่อที่เป็นวัตถุต่างๆ	มาสอน	และ	(4)	ผลการสอน	ผลการสอนของพระพุทธองค์	สรุปผลได้	

2	ประการ	คือ	(1)	ผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์ทางโลกและศาสตร์

ทางธรรม	กล้าปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา	(2)	ผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว	ได้บรรลุธรรมเป็น

พระโสดาบัน	พระสกทาคามี	พระอนาคามี	และเป็นพระอรหันต์	

	3)		พุทธวิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธองค์	ทรงน�าหลักธรรมมาใช้เป็นหลักควบคู่กันไป

ได้อย่างกลมกลืน	กล่าวคอื	สงิคาลกสตูร	กสภิารทวาชสตูร	และ	องัคลุมิาลสตูร	เป็นต้น	และพทุธวธิกีารสอน

แบบบูรณาการของพระพุทธเจ้านั้น	สามารถน�าศาสตร์ต่างๆ	ทั้งโลกิยธรรม	โดยผลจากการสดับฟังธรรมใน

ระดบัฆราวาสวสิยัสามารถเปลีย่นจากมจิฉาทฏิฐชินมาเป็นสมัมาทฏิฐชินได้	และ	โลกตุตรธรรม	โดยน�าหลกั

ธรรมทีม่าในพระไตรปิฎกมาบรูณาการโดยผลของการสดบัฟังธรรมในระดบับรรพชติยงัสามารถเปลีย่นจาก

ปุถุชนบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลได้โดยสามารถน�าไปพัฒนาตนเองสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตน�า

ความสงบสุขของสังคม	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และสร้างสังคมให้มีภูมิคุ้มกันโดยหลักการสอนและวิธีการสอน

แบบต่างๆ	มาบูรณาการสื่อการสอนแก่ผู้ฟังอย่างพอเหมาะพอดี	

ค�าส�าคัญ : 1.	หลักธรรม	2.	การบูรณาการ	3.	พุทธวิธีการสอน	

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	This	paper	To	study	the	principles	

of	the	Buddha	 in	Buddhist	scriptures	 ,	 integrating	the	principles	and	recommendations.	 

The	research	and	documentation	of	the	content	analysis.	The	research	found	that	the	key	

principles	of	the	Holy	Scriptures	such	a	formula	Singhal	cultivating	Indian	Beach	Neretva	

recipes	 and	 Andre	 Lima	 ‘s	 familiar	 formula	 .	 By	 integrating	 the	 principles	 of	 the	Holy	 

Scriptures.	The	audience	is	divided	into	two	levels:	the	laity	and	clamored	to	have	knowl-

edge	of	both	secular	and	religious	.	To	apply	knowledge	acquired	in	the	application	of	life	

with	regard	to	the	peace	viewpoint	.	The	proposed	new	body	of	knowledge	on	how	to	

integrate	the	Buddha’s	teaching	style	used	,	as	in	the	Holy	Scriptures.

Keywords :	1.	Principle	2.	Integration	3.	Buddhist	teaching	methods
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์	 ได้ค�านึง 

พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม	 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

และสังคม	 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	

ตามมาตรฐานคณุวฒุคิวรมศีกัยภาพของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	โดยสนบัสนนุผลงานวจิยัตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาตฉิบบัที	่9	(พ.ศ.2560-2564)	แต่เนือ่งจากนโยบายดงักล่าว	ยงัด�าเนนิการไม่แล้ว

เสร็จ	จึงได้ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่	8	(พ.ศ.	2555-2559)	ในกลยุทธ์การวิจัยที่	1	

คือ	ปฏิรูปการศึกษา	กระบวนการเรียนการสอน	ทั้งในและนอกระบบตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน	

เด็ก	 และเยาวชน	 และกลยุทธ์การวิจัยที่	 2	 คือ	 ส่งเสริม	 อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา	 คุณธรรม	

จริยธรรม	ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย	และด�าเนินตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(สศช.)	“สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	ด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	และ

มภีมิูคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง”	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ,	2555	:	8)

ดังนั้น	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ	 ความรู้เชิงบูรณาการหลักค�าสอนทางด้านพระพุทธศาสนาตามพันธกิจ

ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์	 ซึ่ง

สอดคล้องตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั	ตลอดจนสร้างเสรมิความเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของสงัคม	และ

ประเทศอย่างสมดุล	 รวมทั้งปลูกฝังคุณค่านิยมที่ดีงามในวงการการศึกษาของประเทศไทย	 (มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย,	2559	:	14)	ปัจจุบันพบปัญหาเรื่องการสอนทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สอนมีปัญหาในหลาย	ๆ 

เรื่อง	 เช่น	 การยึดถือการสอนตามแบบเดิมๆ	 การที่ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 

อย่างเดียวแล้วไปสอนนักเรียน	 ซึ่งความจริงแล้วศาสตร์ต่างๆ	 มีความเกี่ยวข้องกันกับศาสตร์อื่นๆ	 อีกมาก	

แต่ครกูส็อนไม่ครบถ้วนตามเนือ้หานัน้บ้าง	การทีผู่ส้อนไม่มเีวลา	การปรกึษาหารอืหรอืการวางแผนการสอน

ร่วมกนัในสาขาวชิาต่าง	ๆ 	ตามทีแ่ต่ละท่านมีความรูค้วามสามารถแตกต่างกนั	ล้วนต่างคนต่างสอนบ้าง	การ

ที่ผู้สอนไม่มีองค์ความรู้หรือไม่เข้าใจเรื่องการสอนแบบบูรณาการอย่างแท้จริงบ้าง	 เป็นต้น	 ด้วยปัญหาดัง

กล่าวมานี้	 ย่อมน�ามาซึ่งปัญหาการสอนของผู้สอนคนนั้นไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว	้

นกัเรยีนเองกไ็ม่ได้รบัความรูท้ีล่กึซึง้และความรูท้ีก่ว้างขวาง	จงึไม่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัการสอนมาแล้วไป

ใช้ในประจ�าวันได้จริง	

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท�าให้ผูว้จัิยสนใจทีจ่ะศึกษาการบูรณาการหลกัธรรมในพระไตรปิฎกตามหลกั

พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า	เพื่อทราบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก	การบูรณาการหลัก

ธรรมในพระไตรปิฎก	วธิกีารบรูณาการหลกัธรรมตามหลกัพทุธวธิกีารสอนของพระพทุธเจ้า	และสามารถน�า

ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้วงการการศึกษาทั่วไปได้

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก

2.2		 เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปิฎก
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2.3		 เพื่อเสนอแนะวิธีการบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักพุทธวิธีการสอนของ	

พระพุทธเจ้า

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ท�าให้ทราบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก

3.2		 ท�าให้ทราบวิธีการบูรณาการหลักธรรมตามหลักพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

3.3		 ท�าให้สามารถน�าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้วงการการศึกษาทั่วไปได้

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	เป็นศกึษาถงึแนวทางการสอน

แบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก	 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้	 คือค้นคว้าข้อมูล

จากคัมภีร์พระไตรปิฎก	หนังสือ	เอกสารทางวิชาการ	เว็บไซต์	วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

แล้วน�าข้อมูลมาเรียบเรียงด้วยวิธีการวิจัยแล้วน�าข้อมูลมาเรียบเรียงด้วยวิธีการวิจัย	 ในหัวข้อหลักการสอน

ของพระพุทธเจ้า	ที่เกี่ยวกับผู้สอน	เนื้อหา	เกี่ยวกับการสอน	การสอน	และผู้เรียน	

5.  ผลการวิจัย

การวิจัยเร่ือง	 การบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า	

ผลการวิจัยพบว่า	แนวคิดและทฤษฎีของวิธีการสอนแบบบูรณาการ	พุทธวิธีการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า

ด้วยวิธีการต่างๆ	ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก	(พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่ม	3	:	77/476)	และศึกษา

เฉพาะวิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการสอน	 ซ่ึงปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	 และ

การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าท่ีทรงใช้ตามท่ีปรากฏใน 

พระไตรปิฎกเพ่ือน�าวธิกีารสอนแบบบรูณาการหลกัธรรมท่ีจะแก้ปัญหาหรอืแก้ความทุกข์	ก�าจดัอวชิชา	สร้าง

วิชชาให้เกิดขึ้น	 พร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดและจัดการแก้ไขให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย	 มีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้ง

หลายตามทีค่วรจะเป็น	เพือ่ให้เกิดเป็นประโยชน์ตน	คอื	ความมีชีวติอยูอ่ย่างส�าเรจ็ผลดท่ีีสดุมีจติใจเป็นอสิระ	

มีสุขภาพจิตสมบูรณ์	 และประโยชน์ผู้อื่น	 คือ	 สามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วม

กนัเป็นสังคมได้และการสอนของพระพทุธเจ้า	จงึเป็นการสอนทีห่วงัผลได้ในการสอนแต่ละครัง้	เกดิจากองค์

ประกอบที่มีศักยภาพ	 จึงท�าให้ผลการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ	 สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และความประพฤต	ิ

เนื้อหาการสอน	 ก็จะสอนจากง่ายไปหายาก	 จากต้ืนไปหาลึก	 จากประสบการณ์ตรง	 สอนตรงประเด็น	 

มีเหตุผล	เท่าที่จ�าเป็น	และสอนสิ่งที่มีความหมาย	การสอนแต่ละครั้งต้องมีหลักการ	วิธีการหรือเทคนิค	สื่อ

การสอน	และสอนอย่างมีเป้าหมาย	ผู้เรียน	ต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	ค�านึงถึงความเหมาะสม 

วุฒิภาวะ	ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	การมีส่วนร่วม	ใส่ใจผู้เรียน	และสอนพิเศษส�าหรับคนพิเศษ	การเรียน

การสอน	ก็จะให้แจ่มแจ้ง	จูงใจ	ปลุกเร้า	ร่าเริง	โดยใช้รูปแบบสากัจฉา	(สนทนา)	แบบอนุสาสนี	(บรรยาย)	

แบบปฏิปุจฉา	 (ถามตอบ)	แบบอุปมาอุปไมย	 (เปรียบเทียบ)	แบบสาธก	 (ยกนิทาน)	แบบอุปัติการณ์สาธิต 
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(ทันการณ์)	แบบประสบการณ์ตรง	(ลงมือท�า)	แบบปฏิรูป	(ดัดแปลง)	แบบปฏิวัติ	(กลับใหม่)	แบบปฏิฐาน

(ตัง้ทฤษฎใีหม่)	และแบบอทิธปิาฏหิารย์ิ(ทรมาน)	และการบรูณาการหลกัธรรมในพระไตรปิฎกตามหลกัพทุธ

วิธี	ทางคัมภีร์ทางศาสนานั้นย่อมมีอะไร	ๆ	เพิ่มขึ้นได้	เพราะคนรุ่นหลังเขาจะเพิ่มเติมในพระไตรปิฎก	ตาม

ที่เห็นว่าจ�าเป็นส�าหรับยุคนั้น	ๆ	เพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้น	บรรดาผู้ท�าหน้าที่ในการสอนหรือเผยแผ่

ธรรมย่อมน�าเอาพระธรรมหรือศาสตร์เข้ามาบูรณาการในการสอนทุกครั้งอย่างเหมาะสม	 (แสง	จันทร์งาม,	

2540	:	20)	ด้วยเนื้อความแห่งพระไตรปิฎกนี้สรุปลงได้	3	ประการ	คือ	พระวินัยปิฎก	ว่าด้วยศีล	มีเนื้อหา

วิชาไปในทางศาสตร์แห่งกฎหมาย	ระเบยีบ	แบบแผน	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีพระสตุตนัตปิฎก	คอื	เนือ้หา

วิชาการที่สอนมุ่งให้ผู้ฟังมีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิในการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ	และพระอภิธรรมปิฎกมีเนื้อหา

เกี่ยวกับศาสตร์สรุปลงใน	 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ	 จิต	 เจตสิก	 รูป	 นิพพาน	 มุ่งสอนให้ผู้ฟังเกิดสติปัญญา	 

ซึ่งหลักพระไตรปิฎกนี้จัดว่าเป็นหลักแห่งองค์รวมแห่งบูรณาการ	แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการ

แบบบูรณาการแก่ผู้ฟัง	2	ระดับ	ทรงใช้หลักการสอนและพุทธวิธีการสอนแบบต่างๆ	ทรงน�าสื่อการสอนมา

แสดงแก่ผู้ฟังอย่างพอเหมาะพอดี	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 ถ้าวงการการศึกษาของประเทศไทยหรือทางคณะ

สงฆ์จะน�าเอาการบรูณาการหลกัธรรมในพระไตรปิฎกตามหลกัพุทธวธิขีองพระพทุธเจ้ามาปรับใช้ในการเรยีน

การสอนหรือการเผยแผ่ธรรมทางสือ่สถานวีทิยแุละโทรทศัน์และน�านวตักรรมทางเทคโนโลยมีาประยกุต์เพือ่

เป็นส่ือการสอนท่ีทนัสมยัน่าสนใจในการศึกษาเรยีนรูเ้ชิงบูรณาการตามหลกัพทุธวธิแีก่นกัศกึษาและผู้ท่ีสนใจ

ก็น่าจะได้รับผลดีอย่างแน่นอน

6.  สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	 โดยเน้นวิธีการค้นคว้า

เอกสารเชงิส�ารวจ	(Documentary	Research)	จากงานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับทฤษฎหีลกัการสอน

และวิธีการสอนของนักการศึกษาทั่วไป	 พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า	 การสอนแบบบูรณาการของ

พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก	ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยสรุปได้	ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นเป็นลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบขององค์รวม	

จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ	หรือวิธีการที่หลากหลาย	แต่ที่ถือเป็นหลักส�าคัญ	คือ	เน้นการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	การเรียนรู้ร่วมกัน	การเรียนรู้จากธรรมชาติและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

จริง	การเรียนรู้ในหลักศีลธรรม	จริยธรรม	และคุณธรรม	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สามารถ

ให้ผลการที่สุดและประสบความส�าเร็จมากที่สุด	(ทิศนา	แขมมณี,	2550	:	2)	เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียน

รู้ในศาสตร์	ต่าง	ๆ	หรือในวิชาต่าง	ๆ	อย่างสมบูรณ์	หรืออย่างครบถ้วน	ทฤษฎีการการสอนบูรณาการเกิด

ขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันกับความเป็นจริงของศาสตร์หรือวิชาต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวแล้วนั้น	 วิธีการสอน

แบบบูรณาการโดยทั่วไปมีลักษณะ	ดังนี้

6.1		 ได้ทราบว่าหลัก	 และทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการที่นักวิชาการทั้งของไทยและของต่าง

ประเทศได้มคีวามรูร่้วมกนัว่าวธิกีารสอนแบบบรูณาการโดยท่ัวไปนัน้มคีวามเช่ือท่ีว่าศาสตร์ทุกศาสตร์มคีวาม

เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ	 เวลาจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการกล่าวถึงศาสตร์ต่าง	ๆ	

ไปพร้อม	ๆ	กัน	เมื่อครูสอนก็ต้องสอนให้สอดคล้องกับศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่มันเกี่ยวข้องกัน
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6.2		 ได้ทราบวธิกีารสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงน�ามาใช้สอนผูฟั้งระดบัต่าง	ๆ 	ท่ีมาในพระไตรปิฎก	

มีวิธีการสอนของพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์	 คือ	 เพื่อให้ผู้ฟังค�าสั่งสอนเกิดการละความช่ัว	 ให้สร้าง

ความดี	และให้จิตใจสะอาด	ผ่องใสมากขึ้นหรือให้เกิดวิชชาและจรณะ	คือ	มีทั้งความรู้และความประพฤติดี

ให้ก้าวไปด้วยกันอย่างสมดุล	 โดยมีเป้าหมายของการสอน	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่ดีที่ได้จากการ

เรียนนี้ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติ	และให้เขาสามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดีมีความสงบสงบสุข	

6.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะวิธีการบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักพุทธวิธีการสอน

ของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นคัมภีร์อธิบายคัมภีร์อื่น	ๆ	มี	11	วิธี	วิธีการสอนแบบสากัจฉา	และวิธีการสอน

แบบอิทธิปาฏิหาริย์	เป็นต้น

		 	 ผลการสอน	คือ	ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาการสอนของพระพุทธองค์	ซึ่งมีผลท�าให้ผู้ฟังได้รับความ

รู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง	ๆ	หลังจากที่ได้ฟังการสอนของพระองค์	มี	2	ระดับ	คือ

	 	 ระดับที่หนึ่ง	คือ	ผู้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิชนมาเป็นสัมมา

ทฎิฐชินแทน	และขอน้อมรบันบัถอืเอาพระพทุธเจ้า	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นสรณะตลอดชวีติ	ผูฟั้งระดบั

นี้มีทั้งอยู่ในฆราวาสวิสัยและขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนา

	 	 ระดับที่สอง	 คือ	 ผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลชั้น

พระโสดาบัน	พระสกทาคามี	พระอนาคามี	และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด	ผู้ฟังระดับนี้มีทั้งอยู่

ในฆราวาสวิสัยและขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	

		 	 ถ้าทางคณะสงฆ์หรือวงการการศึกษาของประเทศไทยจะน�าเอาวิธีการสอนแบบบูรณาการ

ของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนอีกท้ังยังเหมาะกับกิจกรรมโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยการส่งเสริมให้เยาวชนท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	หรือการส่งเสริมความ

รู้เรื่องความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยเพื่อให้เกิดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมและน�ามาประยุกต์เพื่อการเผยแผ่ธรรมทาง

สือ่สถานีวิทยหุรือโทรทศัน์หรอืช่องทางเผยแผ่ต่างๆ	เป็นต้น	กน่็าจะได้รบัผลดใีนศตวรรษที	่21	อย่างแน่นอน	

การบูรณาการหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า	 พอสรุปเป็นรูปโมเดล

เป็นรูปอักษรย่อว่า	ได้ดังนี้	METHOD	มีความหมายคือ	M	=	Medea	หมายถึง	สื่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

E	=	Elements	of	Teaching	หมายถึง	องค์ประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า	T	=	Teaching	Method	

หมายถึง	พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า	H	=	Happiness	หมายถึง	การที่พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวก

ออกประกาศศาสนาให้เกิดสันติสุข	O	=	Output	หมายถึง	ผลที่เกิดจากการสอนของพระพุทธเจ้าเช่น	การ

ได้บรรลุธรรมในระดับต่างๆ	D	=	Disciple	หมายถงึ	ศษิย์	สาวก	ลกูศษิย์	สานศุษิย์	ผูฟั้งค�าสัง่สอนและปฏบัิติ

ตามค�าสั่งสอน

	 	 พระพทุธองค์ทรงใช้หลกัการสอนแบบบรูณาการให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูร่้วมกันกเ็ป็นวธีิการหนึง่

ทีพ่ระพุทธเจ้าใช้ในการสอนของพระองค์บางเรือ่ง	บางเหตกุารณ์	พระองค์อยูใ่นฐานะของครผููม้บีทบาทเป็น	

ผู้ชี้น�า	แนะแนวทางให้กับศิษย์เท่านั้น	ถือเสมือนว่าเป็นการเรียนรู้พร้อมกันกับศิษย์	ทรงคอยสังเกตและให้

ค�าแนะน�า	 ลักษณะนี้แสดงถึงความเป็นกันเองกับศิษย์	 ลักษณะนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 เป็นองค์

คุณของกัลยาณมิตร	ครูจะต้องมีลักษณะของความเป็นมิตร	คือ	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่าง

เสรี	สามารถโต้ตอบได้ถ้ามคีวามเห็นไม่ตรงกนัแต่ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของเหตผุล	พระพทุธเจ้าทรงให้อสิรภาพ



185

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

แก่ผู้เรียนทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเลือกสิ่งที่ผู้เรียนสนใจได้	พระองค์ทรง

ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแต่มีเหตุผลสนับสนุน	ทรงใช้การตอบปัญหา	เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีบทบาท

ร่วมกันในการแสวงหาความจริง	 เช่น	 เรื่องจุลกาลมหากาลท่ีทรงสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเสรีภาพใน

การเลือกสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ	

	 	 พระพทุธเจ้าทรงสอนแบบบูรณาการให้ผูฟั้งลงมอืปฏบัิต	ิ2	ทางไปพร้อม	ๆ 	กนั	คอื	การปฏบัิติ

ธรรมทางจติหรอืทีเ่รยีกว่า	การปฏบิติัพระกรรมฐาน	เป็นหลกัการท่ีพระพทุธองค์วางไว้ให้ผูป้ฏบัิติได้ประกอบ

ความเพยีรทางจติ	เป็นการอบรมจติฝึกจติให้ท�างานไม่ให้คดิฟุง้ซ่านไปทีอ่ืน่	เป็นหลกัการศกึษาทีต้่องปฏบิตัิ

จริงด้วยตนเองแล้ว	จึงจะเกิดผลกับตัวเอง	นั่นคือ	เกิดปัญญา	รู้เท่าทันอารมณ์ต่าง	ๆ	ของตนเอง	ท่านแบ่ง

กรรมฐานออกเป็น	2	อย่างคือ	สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน	

	 	 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการสอนแบบบูรณาการแนวพุทธไว้	ดังนี้

	 	 1)		 คณุค่าของการสอนแบบบรูณาการของพระพทุธเจ้าทีม่ผีลดต่ีอผูเ้รยีน	พระพทุธเจ้าทรง

เป็นพระบรมครูอย่างแท้จริง	ทรงใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลส�าเร็จของผู้เรียน

แม้ผู้เรียนจะมีความแตกต่างของพื้นฐานมากน้อยเพียงใดก็ตาม	 ครูผู้สอนก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ	

ผสมผสานวธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่ช่วยพฒันาผูเ้รยีนให้รู้จรงิ	ปฏบิติัจรงิและเผชญิความจรงิต่าง	ๆ 	ของชวีติได้

	 	 2)		 คุณค่าของการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าที่มีผลดีต่อผู้เรียน	 พระพุทธเจ้า

พระบรมครูของเรามจีดุมุง่หมายของการสอนถ่ายทอดธรรมะของพระองค์กเ็พือ่สร้างศษิย์หรอืสาวกให้เจรญิ

งอกงามทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และเกิดปัญญา	 รวมท้ังด�าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง	 วิธีการสอนและ

เน้ือหาทีพ่ระพทุธองค์ทรงใช้สอนในครัง้พทุธกาล	ทกุวนันีก้ยั็งสามารถน�ามาปรบัใช้ได้กับชวีติของ	นกัศกึษา

และผู้เรียนโดยทั่วไป

	 	 หลักธรรมค�าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้เพื่อเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาทั้ง

หลาย	เพ่ือให้การศึกษาเล่าเรียนประสบความส�าเรจ็	หลกัธรรมท่ีเป็นประโยชน์และน�ามาประยกุต์ใช้ได้	ได้แก่	

หลักของการสร้างความเจริญให้แก่ตนเอง	คือ	จักร	4	หลักธรรมที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จแห่งกิจการนั้นๆ	ที่

เรียกว่า	 อิทธิบาท	 (ธรรมให้ถึงความส�าเร็จ)	 และหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ิมเติม	

ประกอบด้วย	1)รูห้ลกับพุภาคของการศึกษา	กล่าวคอื	รูจ้กัองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัแห่งสมัมาทิฐ	ิ2	ประการ	

2)ท�าตามหลักเสริมสร้างปัญญา	ในทางปฏิบัติอาจสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ	2	อย่าง	ข้างต้นนั้นได้	ด้วยการ

ปฏิบัติตามหลักวุฒิธรรม	 (หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา	 4	 ประการ	 3)ศึกษาให้เป็นพหูสูต	

คือ	จะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ท�าตนให้เป็นพหูสูตในด้านนั้น	ๆ	ด้วยการสร้างความรู้	ความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง

ชัดเจนถึงขั้นครบองค์คุณของพหูสูต	(ผู้ได้เรียนมาก	หรือผู้คงแก่เรียน)	5	ประการ	และ	4)การให้เกียรติแก่

ครอูาจารย์	ในด้านความสมัพันธ์กับอาจารย	์ศิษย์พงึแสดงความเคารพนับถอื	ตามหลกัปฏิบัตใินเรื่องทิศหก	

ข้อว่าด้วยทิศเบื้องขวา

	 	 คุณค่าของการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าที่มีต่อการศึกษา	 หรือที่เรียกว่า	 สิกขา	

หมายถงึ	ข้อทีต้่องศกึษา	ข้อปฏบิตั	ิการฝึกอบรมกาย	วาจา	ใจ	ทางพระพทุธศาสนาเรยีกอกีอย่างว่า	ภาวนา	

(Development)	 การภาวนาในที่นี้หมายถึงการฝึกหัด	 อบรมกาย	 วาจา	 ใจของตนให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น	 ให้มีสติปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติ
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ทั้งหลาย	 เพื่อให้จิตใจหลุดพ้นไปจากเครื่องพันธนาการต่าง	ๆ	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสงบสุข	มี

อิสรภาพ	สามารถพัฒนาตนเองไปในวิถีทางที่ถูกต้องได้	สอนตนเองได้	และสามารถเป็นแบบอย่างให้คนอื่น

ได้	

	 	 พระพุทธองค์เป็นต้นแบบของศิษย์	 พระองค์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้การสั่งสอน	

เผยแพร่ธรรมะค�าสอนเป็นไปด้วยดใีห้ลกูศษิย์ได้ด	ีได้พบกบัความส�าเรจ็สมกบัเป้าหมายของการศกึษาเรยีน

รู้ที่ได้ตั้งเอาไว้	 พระองค์ทรงใช้รูปแบบการสอนมากมายหลายวิธีตามลักษณะและประเภทของผู้เรียน	ทรง

เลือกเนื้อหาสอนตามความเหมาะสมของศิษย์แต่ละคนแต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงวิธีการเช่นนี้ก็คือ	 เป็นการบูรณาการ

วิธีการสอน	เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย	

	 	 การน�าพระรัตนตรัย	 มาเป็นสรณะ	 คือ	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 และพระสงฆ์	 จึงส่งผลให้

พระพุทธองค์สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว	ท�าให้มีสาวกเข้ามาบวชเป็นพระ

สงฆ์บ้าง	เป็นภิกษุณีบ้าง	เป็นอุบาสกอุบาสิกา	ท�าให้มีพุทธบริษัท	4	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	ขึ้น

ในโลก	พร้อมกันจึงท�าให้พระพุทธศาสนายั่งยืนมา	จนตราบเท่าทุกวันนี้

7.  ข้อเสนอแนะ

	7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 การศกึษาของประเทศไทยก�าลงัพฒันาไปในแนวทางของการปฏริปูการศกึษา	ซึง่ต้องใช้หลกั

การต่าง	ๆ	มาเป็นพื้นฐานในการบูรณาการร่วมกัน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง	ผู้วิจัยมี

ความเหน็ว่า	สถาบันการศึกษาทัง้ของคณะสงฆ์ไทยและสถาบนัการศกึษาทัว่ไปของภาครฐัน่าจะมกีารจดัการ

ศกึษาอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นพทุธศาสตร์	ซึง่ถอืเป็นรากเหง้าส�าคญัของศลีธรรมและวฒันธรรมของคน

ไทยและวิถีไทยทุก	ๆ	ด้าน	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยในชาติได้รับรู้ความจริงของการศึกษาทั้งสองด้าน

ไปพร้อม	ๆ	กัน

	7.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.2.1		ควรศึกษาการสอนแบบบูรณาการเชิงพุทธเปรียบเทียบกับการสอนแบบบูรณาการ

ของตะวันตก

	 	 7.2.2		ควรศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมตามหลักพุทธวิธีการเพื่อสลายความขัดแย้งใน

สถาบันศาสนา

	 	 7.2.3		ควรศึกษาการพัฒนาสรรพศาสตร์เชิงพุทธในสังคมยุคใหม่
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9.  ค�าขอบคุณ 

งานวิจยัเชิงคุณภาพเล่มน้ี	สถาบนัวจัิยพระญาณสงัวร	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	ได้ด�าเนนิ

การจดัอบรมสมัมนาเชงิปฏบิติัการให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	เพ่ือเป็นการพฒันา

ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งด�าเนินการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ได้ส�าเร็จเรียบร้อยด้วยดี	 จึงท�าให้มี

งานวิจัยฉบับนี้เกิดขึ้น

ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ขอขอบคุณผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพระ

ญาณสังวรและหัวหน้าฝ่ายตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน	ที่ได้ด�าเนินการจัดอบรมขึ้น	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อมหาวิทยาลัย	ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ	ได้แก่	1)	พระมงคลธรรมวิธาน,ดร.	รองอธิการบดีฝ่าย

กจิการนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	2)	พระอดุมธรีคณุ	ผูอ้�านวยการมหาวิทยาลัยมหาปชา

บดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์	 3)	 พระมหาสมศักดิ์	 ญาณโพโธ,รศ.ดร.	 อาจารย์ประจ�า	 คณะพุทธ

ศาสนาและปรัชญา	และ	4)	ผศ.ดร.บุญร่วม	ค�าเมืองแสน	อาจารย์ประจ�าคณะพุทธศาสนาและปรัชญา	ที่ได้

อนุเคราะห์ข้อมูลความเป็นอย่างดี

หวงัว่างานวจิยัเรือ่งนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปศกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาหน่วยงาน

ต่อไป	ซึ่งคุณความดีที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้	ขอน้อมบูชาคุณพระพุทธ	คุณพระธรรม	คุณพระสงฆ์	คุณ

บิดามารดา	คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์	ตลอดถึงทุกๆ	ท่านที่ได้อุปการคุณแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด	
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 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ W-PA-RE เพื่อส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
The Development of W-PA-RE Learning Management Model to Promote  

Communicative English Skills for Prathomsuksa 4 students,

Watsathong School

ตรีทิพย์นิภา	รัตนอนุชาติกมล1

Treetipnipa	Rattana-anuchatkamon1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

Email	:	Natchanok.aim@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการ

จดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	4	2)	เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	3)	เพื่อ

ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 ดังนี้	 (3.1)	 การหาประสิทธิภาพของการใช้รูป

แบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	(3.2)	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ก่อนเรยีนและ

หลังเรียน	 โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 (3.3)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 เป็น

นักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/1	โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่	

2	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 1	 ห้องเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 36	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	

Random	Sampling)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย	แบบทดสอบ	วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 การวิเคราะห์เนื้อหา

(Content	Analysis)	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบหา

ค่าที	(Dependent	t-test)	

1 ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1 Highly Specialized Teachers, Watsrathong Municipality School, Muang District, Roi Et 

Province

* ได้รบับทความ: 8 กรกฎาคม 2561; แก้ไขบทความ: 1 สงิหาคม 2561; ตอบรับการตพีมิพ์: 10 สงิหาคม 2561

Received: July 8, 2018; Revised: August 1, 2018; Accepted: August 10, 2018
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ผลการวิจัยพบว่า	

1.		การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 เป็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน	 ได้สัมผัส	การอ่าน	การใช้

เทคโนโลยี	ประกอบด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนอง	การมีความจ�า	ความเข้าใจ	การประยุกต์	การวิเคราะห์	

การสังเคราะห์	 และการประมาณค่า	 จึงเกิดการเรียนรู้แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ข้ึนมาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสารให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน	 และจัดกิจกรรมให้หลากหลายแต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครู	 ยังใช้รูปแบบการสอน

แบบบรรยาย	 ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ส่วนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

ยังมีน้อย	

2.		รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า	W-PA-RE	Model	

มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	สิ่งที่ส่งเสริมการเรียน

รู้และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	 ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้	 5	 ขั้นตอน	 ผลการตรวจ

สอบพบว่า	รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

3.		การทดลองใช้รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 ปรากฏว่า	 1)การหา

ประสทิธภิาพของการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	77.75/78.89	

เมื่อเทียบกับเกณฑ์	75/75	ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	2)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ก่อนเรียนและหลงัเรยีนการ	พบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และผลการประเมนิทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก	3)การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพื่อ

ส่งเสริมทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	ด้านการ

จัดกิจกรรมในการเรียน	และด้านการประเมินผลในการเรียน	รองลงมาคือ	ด้านระยะเวลาในการเรียนและ

ด้านบรรยากาศในการเรียน	ตามล�าดับ	

ค�าส�าคัญ :	1.	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	2.	การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT

The	purposes	of	 the	 research	were	1)	 to	 study	on	problem	condition	and	 the	 

requirement	in	developing	W-PA-RE	learning	management	model	to	promote	communicative 

English	skills	for	Prathomsuksa	4	students,	Watsathong	School.	2)	to	construct	and	test	 

the	efficiency	of	W-PA-RE	learning	management	model	to	promote	communicative	English	

skills	for	Prathomsuksa	4	students,	Watsathong	School.	3)	to	try	out	the	W-PA-RE	learning	

management	model	to	promote	communicative	English	skills	for	Prathomsuksa	4	students,	

Watsathong	School.	The	sample	comprised	36	Prathomsuksa	students,	class	4/1,	studying	
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in	the	second	semester	of	the	2015	academic	year,	selected	by	cluster	random	sampling.	

The	 instruments	used	 for	 this	experiment	were:	W-PA-RE	 learning	management	model,	

which	developed,	to	promote	communicative	English	skills	for	Prathomsuksa	4	students,	

Watsathong	School.	Test	form,	learning	management	form,	communicative	English	skills	

test,	students’	satisfaction	form	after	learning	management	and	content	analysis.	The	data	

were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test	(Dependent	t-test).

The	results	of	the	research	were	as	follows:

1.		From	the	analysis	of	problem	condition	and	the	 requirement	 in	developing	

W-PA-RE	learning	management	model	to,	students	could	be	able	to	learn	from	hearing,	

touching,	 reading,	 technology	 using	 which	 comprised	 stimulation	 and	 response,	 

remembrance,	 understanding,	 applying,	 analysis,	 synthesis	 and	 estimation	which	 they	

learned	new	insights.	The	better	English	learning	management,	the	more	learners	could	

practice	 communicative	 English	 skills	 as	much	 as	 possible	 through	 various	 activities,	 

including	 both	 indoor	 and	 outdoor	 learning	 activities.	 In	 fact,	 the	 teachers’	 teaching	 

management	insisted	on	lecture	method.	The	students	were	assigned	task	practice	from	

their	text	book.	Teachers	had	less	supported	their	own	teaching	in	teaching	media	and	less	

provided	learning	resources.	

2.	 From	 the	developed	W-PA-RE	 learning	management	 called	W-PA-RE	model	

consisted	of	principle	factors	as	follows:	principal,	objective,	learning	process,	promoting	

students’	learning	factors	and	condition	in	using	learning	model	under	5	steps	of	learning	

management,	the	result	of	examine,	found	that	the	model	mentioned	above	was	proper	

and	possible.

3.		From	the	experiment	used	W-PA-RE	learning	management	model	to	promote	

communicative	English	skills	for	Prathomsuksa	4	students,	found	that:	1)	The	efficiency	of	

testing	the	model	to	promote	communicative	English	skills	for	Prathomsuksa	4	students	

was	at	77.75/78.89	compared	with	the	criterion	of	75/75,	revealed	higher	than	the	specified	

criterion.	 2)	 The	 comparison	of	 students’	 learning	 achievement	before	 and	 after	 using	 

W-PA-RE	 learning	management	model	 revealed	that	 the	students	had	average	 learning	

achievement	of	after	learning	higher	than	before	learning	significantly	at	.05.	The	result	of	

communicative	 English	 skills	 for	 Prathomsuksa	4	 students	 in	overall	was	 at	high	 level.	 

3)The	 study	 students’	 satisfaction	 towards	W-PA-RE	model	was	 overall	 in	 high	 level.	 

The	 highest	 to	 lowest	mean	 scores:	 Firstly,	 learning	 activity	management	 aspect	 and 

learning	 evaluation	 aspect	 respectively.	 Secondary,	 duration	 of	 learning	 aspect	 and	 

learning	atmosphere	aspect	respectively.
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Keywords : 1.	 The	Development	of	W-PA-RE	Learning	Management	Model	 2.	 Promote	

Communicative	English	Skills	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก	ซึ่งเป็นการวิวัฒน์ไปตามความเจริญทางเทคโนโลยีการ

สื่อสารวิทยาการและข่าวสารต่างๆ	มีผลกระทบต่อประชากรโลกอย่างกว้างขวางสามารถแพร่สะพัดไปตาม

ส่วนต่างๆ	ของโลกโดยปราศจากพรมแดนทางการเมอืง	ศาสนาวฒันธรรมและระยะทางเป็นข้อจ�ากดั	ส่งผล

ให้เกิดการถ่ายเททางวัฒนธรรมการค้า	 การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของคนในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ก่อให้เกิด

การแข่งขันกนัมากขึ้นกว่าเดิม	และเปน็การแข่งขันดว้ยการสร้างนวัตกรรม	(Innovation)	ซึ่งต้องอาศยัฐาน

ความเข้มแข็งของทรัพยากรทางปัญญาเป็นส�าคัญ	 ท�าให้สังคมโลกเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ 

(Knowledge	 -	 based	 Society	 Economy)	 ความรู้ของคนในชาติ	 จึงเป็นหนึ่งในตัวชีวัดของคุณภาพ

ประเทศไทยเป็นชาตหินึง่ทีอ่ยูใ่นกระแสของความเร่งด่วนทีจ่ะต้องส่งเสรมิให้คนในชาตไิด้มศีกัยภาพในการ

ท�างานทีส่งูขึน้	โดยความรูเ้ป็นฐานทีน่อกเหนอืจากการมทีรพัยากรพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมทีพ่อ

เพียงอยู่แล้ว	(ฉวีวรรณ	คูหาภินันทน์,	2551	:	9-11)	

การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ในชวีติประจ�าวนั	เนือ่งจากเป็นเครือ่ง

มอืทีส่�าคญัในการติดต่อสือ่สาร	การศึกษา	การแสวงหาความรู	้การประกอบอาชีพ	การสร้างความเข้าใจเกีย่ว

กบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชมุชนโลก	และตระหนกัถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมและมมุมองของ

สังคมโลก	น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง

และผู้อื่นดีขึ้น	เรียนรู้เข้าใจความแตกต่าง	ของภาษาและวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	การคิด	สังคม

เศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสารได้	รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ได้ง่ายและกว้างขวางและมีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินชีวิตที่

ดขีึน้	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2551	:	1)	ภาษาองักฤษจงึถอืได้ว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร	แลก

เปลีย่นข้อมลู	เพือ่การศกึษาเพือ่ใช้ในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ	เพือ่ใช้ในการประกอบอาชพี	เพือ่สร้างความ

เข้าใจในวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของสังคมโลก	อันน�ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศ	

อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา	 วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี

การคิด	สังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครองและช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ	ได้ง่ายและกว้างขึ้น

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	

1	 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	2551	จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	พบว่า	นักเรียนยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	และ

ทกัษะกระบวนการคดิ	เกีย่วกบัทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	เป็นเรือ่งท่ีนักเรยีนไม่ชอบเรยีน	เรยีนแล้วไม่

เข้าใจ	นักเรียนไม่สามารถน�าเอาความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	ทัง้นี	้สบืเนือ่งมาจาก	การขาดสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะ

สม	 และขาดสื่อที่ช่วยสนับสนุน	 ส่งเสริมสร้างความสนใจให้กับนักเรียน	 ได้คิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง	 การใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ	W-PA-RE	 จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้น

นักเรียนเป็นส�าคัญ	 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และท่ีแก้ไข 
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เพิ่มเติม	พุทธศักราช	2545	และที่แก้ไข	 (ฉบับที่	3)	พุทธศักราช	2553	ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายรปูแบบ	โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ในการเลอืกสือ่การเรยีนรูท้ีต้่องเลอืกให้

สอดคล้องกบักลุ่มสาระ	การเรยีนรูแ้ละเลอืกให้เหมาะสมกบัวฒุภิาวะของนกัเรยีน	น่าสนใจ	ยัว่ยนุกัเรยีนให้

อยากเรียนรู้	อยากทดลองท�าและเกดิความภาคภมูใิจในความส�าเรจ็ของตนเอง	สือ่การเรยีนการสอนนบัเป็น

สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการจัดการเรียนรู้	 ท่ีช่วยให้การถ่ายทอดเน้ือหาความรู้	 และประสบการณ์

ต่าง	ๆ 	จากครไูปยงันกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นกัเรยีนสามารถเรยีนรูเ้นือ้หาวชิาต่าง	ๆ 	ได้รวดเรว็	และ

ถูกต้อง	ท�าให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและมีหน้าที่โดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

ระดบัประถมศกึษา	เพือ่พฒันานกัเรยีนให้เป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเพยีงพอ	สามารถ

น�าความรู้	 ทักษะและกระบวนการทางภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 รวมทั้งสามารถ

น�าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป	

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษา

องักฤษ)	จงึมแีนวคดิและสนใจทีจ่ะพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิชาภาษา

อังกฤษ	และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ	

W-PA-RE	เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

2.2		 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

2.3		 เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร

ภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ดังนี้	 (1)การหาประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	(2)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ก่อนเรียนและหลังเรียน	

โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	(3)	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูป

แบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	โดยการหาประสิทธิภาพ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	และศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน

แบบ	W-PA-RE	

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ท�าให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบ	W-PA-RE	เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

3.2		 ท�าให้ทราบวิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

W-PA-RE	เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

3.3		 ท�าให้ทราบผลการทดลองใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

3.4		 ครูน�าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน	ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	ให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

4. วิธีด�าเนินการการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพื่อส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	วัดสระทอง	ใน

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	36	คน	เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	เป็นการวิจัย

แบบการวจิยัและพฒันา	(Research	and	Development)	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/1	โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	35	คน	ซึ่ง

ได้มาโดยการสุม่ตัวอย่างแบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยัคอื	แบบทดสอบ	

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน	และแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนหลงัจากเรยีนตามรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	และการทดสอบหาค่าที	(Dependent	t-test)

5.  ผลการวิจัย

5.1		 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบ	W-PA-RE	 เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 

พบว่า	การเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	เป็นการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทักษะการอ่านภาษาองักฤษ	นกัเรยีน

สามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน	ได้สัมผัส	การอ่าน	การใช้เทคโนโลยี	ประกอบด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนอง	

การมคีวามจ�า	ความเข้าใจ	การประยกุต์	การวเิคราะห์	การสงัเคราะห์	และการประมาณค่า	จงึเกดิการเรยีน

รูแ้ล้วสร้างเป็นความรูใ้หม่ขึน้มา	แต่สภาพการจัดการเรยีนการสอนของคร	ูยงัใช้รปูแบบการสอนแบบบรรยาย	

ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	ส่วนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีน้อย	

5.2		 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	 W-PA-RE	 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า	 W-PA-RE	 

Model	มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	สิ่งที่ส่งเสริม

การเรยีนรูแ้ละเงือ่นไขในการใช้รปูแบบการเรยีนการสอน	ซึง่มกีระบวนการจดัการเรยีนรู	้5	ขัน้ตอน	ผลการ

ตรวจสอบพบว่า	รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

5.3		 การทดลองใช้รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	ปรากฏว่า		 	

	 	 5.3.1	 การหาประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	77.75/78.89	เมื่อเทียบกับเกณฑ์	75/75	ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

	 	 5.3.2		การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนการ	พบว่า	นกัเรยีน

มคีะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิทีร่ะดบั	.05	และ
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ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 5.3.3		การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	 

W-PA-RE	 เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สงูสุด	คอื	ด้านการจดักิจกรรมในการเรยีน	และด้านการประเมนิผลในการเรียน	รองลงมาคอื	ด้านระยะเวลา

ในการเรียนและด้านบรรยากาศในการเรียน	ตามล�าดับ

6.  อภิปรายผลการวิจัย

6.1		 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบ	W-PA-RE	เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก

การได้ยิน	ได้สัมผัส	การอ่าน	การใช้เทคโนโลยี	ประกอบด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนอง	การมีความจ�า	ความ

เข้าใจ	การประยกุต์	การวเิคราะห์	การสงัเคราะห์	และการประมาณค่า	จงึเกดิการเรยีนรูแ้ล้วสร้างเป็นความ

รูใ้หม่ขึน้มา	แต่สภาพการจดัการเรยีนการสอนของคร	ูยงัใช้รปูแบบการสอนแบบบรรยาย	ให้ผูเ้รยีนท�าแบบ

ฝึกหัดจากบทเรียน	ส่วนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีน้อย	ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียน

ต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปสอดคล้องกับทฤษฎีสร้างการเรียนรู้	 สอดคล้องกับทฤษฎีสร้างการเรียนรู้ของ

ทิศนา	แขมมณี	(2552	:	17-20)	ได้ใช้แนวคิดเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอน	โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง(Construction	of	Knowledge)	ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะ

ต้องเรียนด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองแล้ว	 ยังต้องปฏิสัมพันธ์(Interaction)	 กับเพื่อน	 บุคคลอื่นๆ	 และสิ่ง

แวดล้อมรอบตัวด้วย	รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการ(Process	Skill)	ต่างๆ	จนท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

ต่อการจัดการเรียนการสอน	 และสอดคล้องกับ	 วัชรา	 เล่าเรียนดี	 (2552	 :	 60)	 ทฤษฎีการสร้างความรู ้

(Constructivist	Theory)	เป็นทฤษฎกีารเรยีนรูแ้นวใหม่ทีไ่ด้รบัความสนใจเป้นอย่างมาก	และเป็นทางเลอืก

หนึ่งที่จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความ

รู้โดยตรง	 เน้นการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้มากกว่าเรียนรู้เพื่อการจ�าตามที่ครูบอก	 ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้

แบบเดิมที่เน้นครูเป็นผู้ให้ความรู้เป็นส�าคัญ	ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้	เป็นรูป

แบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั(Student-centered	Approach)	ทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูเ้พือ่ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาทีเ่กิด

ขึ้น	ผู้เรียนคือผู้คิด	ผู้ปฏิบัติ	และผู้ตัดสินใจ	เน้นการศึกษาตลอดชีวิต(Life-long	Learning)

6.2		 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	 W-PA-RE	 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า	 W-PA-RE	 

Model	มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	สิ่งที่ส่งเสริม

การเรียนรู้และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	 ซ่ึงมีกระบวนการจัดการเรียนรู้	 5	 ข้ันตอนดังนี้	 

1)	ขัน้น�า	(Worn	Up	:	W)	เป็นการเตรยีมตัวของครเูตรยีมอปุกรณ์และสือ่ต่างๆ	เตรยีมนกัเรยีน	เตรยีมสถาน

ที่ส�าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ	2)	ขั้นฝึก	(Practice	:	P)	เป็นการเรียนรู้จากการฝึกหัด	การแสดงบทบาทสมมุติ	

การเล่นเกมตลอดจนการท�ากิจกรรมคู่เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เกิดความช�านาญ	

3)	ขัน้น�าไปประยกุต์ใช้	(Apply	:	A)	เป็นการน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้โดยการจ�าลองสถานการณ์แล้วน�าความ

รู้ที่ได้มาใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์ที่ก�าหนดให้	4)	ขั้นน�าเสนอ	(Report	:	R)	เป็นการน้าเสนอในการ
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สื่อสารภาษาอังกฤษ	 เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เกิดความช�านาญ	และ	5)ขั้นสรุป	

(Evaluation	 :	E)	 เป็นการท�าแบบฝึกหัด	แบบทดสอบ	การสังเกตพฤติกรามต่างๆ	 เพื่อไห้ทราบว่าผู้เรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับใด	 ผลการตรวจสอบพบว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะ

สมและเป็นไปได้	ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพื่อส่งเสริมทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	ระหว่าง	0.30-1.00	แสดงว่ามีประสิทธิภาพน�าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนได้	 ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	 ได้พัฒนาขึ้น

อย่างเป็นระบบตามหลักการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการวิจัย

และพัฒนา	(Research	and	Development	:	R&D)	ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการและแนวคิดการออกแบบ

รูปแบบการจดัการเรยีนรูร่้วมกบักระบวนการวจิยัและพฒันา	(Research	and	Development	:	R&D)	และ

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูข้องนกัการศกึษา	นกัจติวทิยา	และนกัวชิาการทีห่ลากหลาย	(Good,	1973	

:	1287-A)	(Lawson,	1995	:	424)	(Sun	and	Trowbridge,	1973	:	35-43)	(กรมวิชาการ,	2551	:	80)	

(มนมนัส	สุดสน,	2543	:	89)	และ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2547	:	41-46)	โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้	มีองค์

ประกอบ	คือ	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอนสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเงื่อนไขในการ

ใช้รูปแบบการสอน	สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์	ปรีดีกุล	(2553	:	151-152)	ได้ศึกษาวิจัย	เกี่ยวกับการ

พฒันารปูแบบการเรียนการสอนทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษตามหลกัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและ

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พบว่า	 รูปแบบที่เหมาะสมกับการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	

W-PA-RE	 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึ้นด้านทักษะการฟัง-พูดตามหลักการสอนภาษาเพื่อการ

สือ่สารโดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาด้วย	องค์ประกอบ	5	ประการ	คอื	หลกั

การ	วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กระบวนการเรียนการสอนและการ	วัดด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ได้อย่างต่อเนื่อง

6.3		 การทดลองใช้รปูแบบรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	

77.75/78.89	เมื่อเทียบกับเกณฑ์	75/75	ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งยอมรับสมมติฐาน	การวิจัย

ข้อที	่1	ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะรปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ผ่านการตรวจสอบจาก	เชีย่วชาญด้านรปูแบบ

การเรียนการสอน	ด้านเนื้อหาและด้านการวัดประเมินผล	5	ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการ

เรยีนการสอนระหว่าง	0.80-1.00	ซึง่มคีวามสอดคล้องกนั	และมกีารแก้ไขปรบัปรงุจนสมบรูณท�าให้รปูแบบ

การเรียนการสอนมีความเหมาะสมที่น�าไปใช้จริงได้	 และท�าให้รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	สอดคล้องกบังานวจัิยของ	สุพรรษา	ทิพย์เท่ียงแท้	(2557	:	86-87)	ได้ศกึษาการพฒันา

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นชะอ�า	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	โรงเรียนเทศบาล	2	วัดไทรย้อย	(ญาณธรรมสัมฤทธิ์)	จังหวัดเพชรบุรี	ผลการวิจัย	พบว่า	แบบ

ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่าประสิทธิภาพ	85.15/81.20	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

	 การประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	พบว่านกัเรยีน

มคีะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี	่ระดับ	.05	และ
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ผลการประเมินทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งยอมรับสมมุติฐาน

ข้อที่	2	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	ท�าให้

นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มมาก

ขึน้	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อารณีุ	เชาวนพูนผล	(2556	:	87-88)	ได้ศกึษาการพฒันารปูแบบกจิกรรมการ

เรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการพดูสือ่สารภาษาองักฤษ	ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีที	่4	ผลการวจิยัพบว่า	ผลการใช้รปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเน้นภาระงานต่อความเข้าใจ

ในการพูดภาษาองักฤษของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที	่4	พบว่า	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	0.5

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชนประถมศึกษาปีที่	4	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการเรยีนด้วยรูปแบบการจดัการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	มุง่ให้นกัเรยีน

ได้พัฒนาศักยภาพในหลายๆ	ด้าน	ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน	และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การเรยีน	ได้แสดงความคิดเหน็	ได้ฝึกการตดัสนิใจและแสวงหาความรูด้้วยตนเองท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนตาม

ความถนัดและความสนใจ	จึงท�าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึน้	สอดคล้องกบัแนวความคดิของสวุมิล	ท�าย่อย	(2555	:	45)	กล่าวว่า	ความพงึพอใจ	หมายถึง	ความ

รูส้กึของบคุคลซึง่แสดงออกในด้านบวกหรอืลบทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัการตอบสนองต่อสิง่ทีต้่องการ	

ซึง่ความรูสึ้กพงึพอใจจะเกิดขึน้เมือ่บคุคลได้รบัหรอืบรรลจุดุมุง่หมายในสงิท่ีต้องการในระดบัหนึง่และความ

รู้สึกดังกล่าว	จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการตอบสนอง	

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 7.1.1		ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนวิชาภาษาอังกฤษควรส่งเสริม	

ก�าหนดนโยบายการเรยีน	การสอนโดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ	W-PA-RE	เพือ่ส่งเสรมิทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

	 	 7.1.2		ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	

W-PA-RE	ตามทฤษฎีการสร้างความรู	้เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ใน

ปีการศึกษาต่อไป

7.2			 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

 	 7.2.1		จากผลการวิจัย	พบว่า	ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	W-PA-RE	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	 โดย

หลงัเรียนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้	ก่อนสอนครคูวรศกึษาข้ันตอนให้ละเอยีด	และควรปฏบัิติ

กิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้

	 	 7.2.2		จากผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบ	W-PA-RE	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ในการสอนแต่ละคร้ังครคูวรเตรยีมแหล่งข้อมลูความรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน	ทัง้
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อุปกรณ์	สื่อการเรียนการสอน	แบบทดสอบ	หรือแบบประเมินในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อม	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองได้ตามต้องการก่อนน�าชดุฝึกเสรมิทกัษะภาษาองักฤษไปใช้จรงิ	เพือ่ความสะดวก

และให้เกดิผลตามสภาพความเป็นจรงิในการจัดกลุม่นกัเรยีนควรเป็นกลุม่คละความสามารถ	เพือ่ให้นกัเรยีน

ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	นักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งก็จะ

ได้เพิ่มทักษะ	โดยการอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่ม

7.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.3.1		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบ	W-PA-RE	กับสื่อการสอนอื่นๆ	เช่น	การสอนแบบโครงงาน	การสอนด้วย	E	–	Learning	เพื่อดูความ

แตกต่าง

	 	 7.3.2		ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบ	W-PA-RE	กับตัวแปรอื่น	ๆ	เช่น	ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	เจตคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอน	ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้	เป็นต้น
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	 บทความวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชนบ้านซะซอม 

อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี2)	ศกึษาการใช้ประโยชน์ผกัพืน้บ้านและภมูปัิญญาบ้านซะซอม	อ�าเภอ

โขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และ	 3)	 รวบรวมข้อมูลความหลากหลายผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านซะซอม	

อ�าเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ	คุณพินิจนันท์	ทองเสริม	ผู้จัดการกลุ่มกินข้าว

เซาเฮือน	ซะซอมโฮมสเตย์	และพ่อใหญ่เลี้ยง	จันทร์จริง	ปราชญ์ชาวบ้านบ้านซะซอม	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจยัประกอบด้วย	แบบสมัภาษณ์เชงิลกึและแบบบนัทกึการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วม	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา	 โดยการจ�าแนกถ้อยค�า	 หรือข้อความท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น	 แล้วน�ามาตีความ	

สังเคราะห์	และวิเคราะห์ด้วยหลักแห่งเหตุผล	สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตาม

สภาพการณ์	ปรากฏการณ์	ความสัมพันธ์	และประเด็นส�าคัญ	เพื่อตอบค�าถามการศึกษา	

ผลการวิจัยพบว่า	1)	ความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชนบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจียม	จังหวัด

อบุลราชธานี	มีทัง้หมด	105	ชนดิ	ได้แก่	ผกัพืน้บ้านทีม่คีณุลกัษณะอืน่	ๆ 	32	ชนดิ	ผกัพ้ืนบ้านทีเ่ป็นไม้ยนืต้น	
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26	ชนดิ	ผักพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้เถา	21	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้ล้มลกุ	8	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้พุม่ 18	ชนดิ	

พื้นที่ที่พบผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านซะซอม ได้แก่	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่โคก	76	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบ

ในพื้นที่ภู	11	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทั้งทุ่งและโคก	8	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทั้งโคกและภู	5	

ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทาม	2	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทั้งทามและทุ่ง	2	ชนิด	และผักพื้นบ้านที่

พบในพ้ืนทีทุ่ง่	1	ชนดิ	พชืเศรษฐกจิของชมุชนบ้านซะซอม	ตามฤดกูาล	พบว่ามพีชืผกัพืน้บ้านทัง้หมด	9	ชนดิ	

2)	 การใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มีการใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	น�ามาบริโภคเพื่อประกอบอาหาร	เป็นอาหารหลักในวิถีชีวิตประจ�า

วนั	หรอืใช้ทัง้ประกอบอาหารและเป็นสมนุไพรรกัษาโรคเพือ่บ�ารงุสุขภาพด้วย	แต่บางชนดิกใ็ช้เป็นสมุนไพร

รักษาโรค	หรือเพื่อบ�ารุงสุขภาพได้เพียงอย่างเดียว	นอกจากนี้ยังพบว่า	ผักพื้นบ้านยังสามารถให้ประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจ	โดยการน�าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน	3)	การรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย

ผกัพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจียม	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีสามารถน�ามารวบรวมเป็นคู่มอืความ

หลากหลายของผกัพืน้บ้านในมติิของการใช้ประโยชน์และภมูปัิญญาของชมุชนบ้านซะซอม	ป้ายไวนลิปฏทินิ

ผักพื้นบ้าน	และป้ายไวนิลปฏิทินพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้าน	ซะซอม	 เพื่อให้ชุมชนได้น�าไปเป็นฐานข้อมูล

ให้กับนักท่องเที่ยว	คนในชุมชน	และผู้ที่สนใจ	ได้รับทราบข้อมูลผักพื้นบ้านของชุมชน	และร่วมกันอนุรักษ์

ให้ผักพื้นบ้านคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป	

ค�าส�าคัญ :	1.	ความหลากหลาย	2.	ผักพื้นบ้าน

ABSTRACT

This	research	aims	1)	to	study	the	diversity	of	local	vegetables	in	Ban	Sasom,	Khong	

Chiam	District,	Ubon	Ratchathani	Province,	2)	to	study	the	use	of	 local	vegetables	and	 

local	community	wisdom	about	them	in	Khong	Chiam	District,	and	3)	to	collect	information	

about	the	local	vegetables	in	Ban	Sasom,	Khong	Chiam	District.	The	key	informants	were	

Mr.Pinijnun	Thongserm,	the	manager	of	Kin	Khao	Sao	Huen	group	of	Sasom	Homestay,	and	

Mr.Leang	Chanjing,	the	local	wisdom	of	Ban	Sasom.	The	instruments	were	in-depth	interview	

and	participant	observation	form.	Data	was	analyzed	by	using	content	analysis	by	identifying 

words	 and	messages	 from	 participants’	 opinions	 and	 interpreting,	 synthesizing,	 and	 

analyzing	them	logically.	Analytic	induction	was	used	for	conclusion.	Discussion	was	based	

on	empirical	data	from	situations,	incidents,	relationships,	and	significant	issues	in	order	to	

answer	the	research	questions.	

The	finding	revealed	that	1)	the	diversity	of	local	vegetables	in	Ban	Sasom,	Khong	

Chiam	District	were	105	different	vegetables	consisting	of	26	types	of	perennial	plants,	21	

types	of	climbers,	8	types	of	herbaceous	plants,	18	types	of	bushes,	and	32	other	types.	

The	diversity	categorized	by	locations	were:	76	types	of	the	vegetables	grow	on	mounds,	
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11	types	of	vegetables	grow	on	hill,	8	types	of	vegetables	grow	in	field	and	mound	areas,	

5	types	of	vegetables	grow	on	mounds	and	hills,	2	types	of	vegetables	grow	on	low	flood	

plains,	2	types	of	vegetables	grow	on	low	flood	plains	and	fields,	and	1	type	of	vegetables	

grows	on	fields.	There	were	9	types	of	local	vegetables	that	were	seasonal	industrial	crops.	

2)	Local	vegetables	and	local	community	wisdom	in	Ban	Sasom,	Khong	Chiam	District	were	

used	in	various	ways	including	cooking	food,	or	as	herbs	for	treatment	and	health	promo-

tion	(some	can	be	used	for	treatment	only	or	for	health	promotion	only).	Moreover,	the	

results	showed	that	the	local	vegetables	were	also	useful	in	terms	of	the	local	economy	

as	they	generate	income	for	people	in	the	community.	3)	The	information	collected	about	

the	local	vegetables	in	Ban	Sasom,	Khong	Chiam	District	was	compiled	as	a	manual	of	the	

diversity	of	local	vegetables,	their	use,	and	local	community	wisdom,	and	then	displayed	

as	a	board	of	local	vegetables	calendar,	and	as	a	board	of	community	 industrial	crops	

calendar.	These	media	can	be	used	to	a	database	for	the	community	to	publicize	the	

vegetables	to	tourists,	people	in	the	community,	and	other	people	who	are	interested	to	

know	about,	conserve,	and	further	maintain	the	local	vegetables	in	the	community.

Keywords : 1.	Diversity	2.	Ethno-Botanic	Vegetables

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์	 เป็นการศึกษาพืชพรรณในสังคมมนุษย์	 เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและ

มนุษย์	รวมทั้ง	พืชอาหาร	สมุนไพร	การพยากรณ์	เครื่องส�าอาง	สีย้อม	เส้นใย	บ้านเรือน	เครื่องใช้ไม้สอย	

เสื้อผ้า	พิธีกรรม	การประดับตกแต่ง	วิถีชีวิต	สังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	(Choudhary,	Singh,	and	Pillai,	

2008	 :	 112)	 ในอดีตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์	 เป็นการส�ารวจพืชที่ชาวบ้านน�ามาใช้	 นัก

พฤกษศาสตร์ส�ารวจและจ�าแนกพชื	บนัทกึการใช้ประโยชน์จากพชื	บางครัง้นกัมานษุยวทิยา	เข้ามาร่วมด้วย

ในลักษณะของการแปลความหมาย	สื่อสาร	ผลการวิจัยเป็นรายการชื่อพืช	และการใช้ประโยชน์	ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ	 และไม่มีการสื่อสาร	 หรือ	 น�าผลการวิจัยย้อนกลับคืนสู่กลุ่มชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรมใน

ลักษณะของการมีส่วนร่วม	หรือ	น�าผลการวิจัยไปใช้ในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเดิม	ปัจจุบัน	การวิจัย

ด้านพฤกษศาสตร์	 นอกจากจะส�ารวจพืชพรรณและมิติทางสังคมศาสตร์แล้วยังเน้นการมีส่วนร่วมและ

ศกัยภาพในการส่งเสรมิกลบัคืนสูช่มุชน	หรอื	กลุม่วฒันธรรมผูเ้ป็นเจ้าของภมูปัิญญาท้องถิน่	เป็นการให้การ

ศึกษาเพื่อให้ชาวบ้านตัดสินใจอนาคตของตน	 เน้นคุณภาพที่ส่งเสริมกลุ่มชนให้ตระหนักในความส�าคัญของ

พชืพรรณและสภาพแวดล้อม	(Choudhary,	Singh,	and	Pillai,	2008	:	123)	และความส�าคัญของภมูปัิญญา

ที่สืบเนื่องกันมาอย่างเป็นระบบ	

ประเทศไทยมีการศึกษาประโยชน์ของผักพื้นบ้านในมิติท่ีแตกต่างพบว่าผักบางชนิดเป็นของไทย

แต่ดัง้เดมิ	แต่บางชนดิน�าเข้าจากต่างประเทศน�ามาปลกูในเมอืงไทยมานาน	จนกลายเป็นผกัพืน้บ้านไทย	พชื
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ผักพื้นบ้านมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ	 มีใยอาหารช่วยระบบขับถ่าย	 มีสารอาหารที่

เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	มีสารต้านอนุมูลอิสระ	 เช่น	 เบต้าแคโรทีน	 วิตามินซี	 เป็นต้น	 และมีปริมาณสาร

อาหารสงู	ถ้าบรโิภคผกัพืน้บ้านแม้เพยีงชนดิเดียวหรอืในปรมิาณเล็กน้อยจะได้คณุค่าทางโภชนาการมหาศาล	

นอกจากนี้มีผักพื้นบ้านหลายชนิดที่สามารถปลูกเพื่อการค้าและส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 น�ารายได้

เข้าสู่ประเทศ	(เมฆ	จันทร์ประยูร,	2541	:	10-11)	ปัจจุบันกล่าวได้ว่าผักต่างประเทศเข้ามายึดครองตลาด

ผกัของไทยอย่างมาก	มผีกัพืน้บ้านไทยหลงเหลอืและมแีนวโน้มลดน้อยลง	เนือ่งจากพชืพืน้บ้านทีข่ึน้เองตาม

ธรรมชาติ	 เป็นแหล่งผลิตผักพื้นบ้านท่ีส�าคัญลดน้อยลงเพราะการสูญเสียพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 และการขยาย

ตัวของการเกษตรแผนใหม่ซึ่งเน้นการปลูกพืชชนิดเดียว	(เมฆ	จันทร์ประยูร,	2541	:	10-11)	ปรากฏการณ์

ทีผ่กัไทยสูญหายไปจากตลาด	และชาวไทยบรโิภคผกัพืน้บ้านน้อยลง	เป็นสญัญาณอนัตรายทัง้ด้านเศรษฐกจิ	

สงัคม	สุขภาพ	และสิง่แวดล้อม	หากไม่ได้รบัการเอาใจใส่ท�าความเข้าใจและหาทางแก้ไขอย่างจรงิจงัแล้วจะ

ท�าให้เกิดผลเสียมากยิ่งข้ึน	 ในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าพืชพื้นบ้านหลายชนิดลดปริมาณลงและหายากหรือ

หายไป	 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช

เชิงเดี่ยว	คนส่วนใหญ่บริโภคพืชผักจากต่างประเทศชนิดใหม่	 เช่น	บร๊อคเคอรี่	 กระหล�่าปลี	ถั่วลันเตา	ผัก

คะน้า	คนในชมุชนห่างเหนิจากภมิูปัญญาท้องถิน่ด้านการบรโิภคพชืผกัพืน้บ้าน	การน�าไปใช้ประโยชน์ด้านอืน่ 

ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกด้านการบริโภคอาหารมีการเลื่อนไหลอย่างรวดเร็ว	 คนรุ่นใหม่บริโภค

อาหารส�าเร็จรูปมากขึ้น	 การค้าข้ามพรมแดนท�าให้มีพืชอาหารจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตของ

คนไทยท�าให้ผักพืน้บ้าน	อาหารพืน้เมอืงถกูละทิง้	นอกจากนัน้พชืผกัพืน้บ้านปัจจบุนัอยูใ่นภาวะใกล้สญูพนัธุ์

เน่ืองจากถิน่อาศยัตามธรรมชาตลิดน้อยลง	จงึจ�าเป็นเร่งด่วนในการวจิยัส�ารวจการใช้และการบรหิารจดัการ

พืชผักท้องถิ่นซ่ึงอาจเป็นอาหารอนาคต	 และสมุนไพรที่มีองค์ประกอบทางเภสัช	 โดยเน้นการศึกษาแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่า	และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชนบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัด

อุบลราชธานี

2.2		 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัด

อุบลราชธานี

2.3		 เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	

จังหวัดอุบลราชธานี

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ได้ทราบชนิดความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชน	 บ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัด

อุบลราชธานี

3.2		 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาชุมชน	บ้านซะซอม	อ�าเภอ

โขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี
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3.3		 ได้คูม่อืความหลากหลายของผกัพืน้บ้านในมติขิองการใช้ประโยชน์และภมูปัิญญาของชมุชน

บ้านซะซอม	

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัเรือ่งความหลากหลายของผกัพืน้บ้านในมติขิองการใช้ประโยชน์	และภมูปัิญญาของชมุชน	

กรณีศึกษาบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 กลุ ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ชาวบ้าน	 

บ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	ได้แก่	คุณพินิจนันท์	ทองเสริม	ผู้จัดการกลุ่มกินข้าวเซา

เฮือน	ซะซอมโฮมสเตย์	และพ่อใหญ่เลี้ยง	จันทร์จริง	ปราชญ์ชาวบ้าน	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย	แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	และแบบบันทกึการสงัเกตอย่างมส่ีวน

ร่วม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 โดยการจ�าแนกถ้อยค�า	 หรือข้อความท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดง

ความคิดเห็น	 แล้วน�ามาตีความ	 สังเคราะห์	 และวิเคราะห์ด้วยหลักแห่งเหตุผล	 สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย	

อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการณ์	ปรากฏการณ์	ความสัมพันธ์	และประเด็นส�าคัญ	เพื่อตอบ

ค�าถามการศึกษา	

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงที่มีลักษณะเฉพาะ	กล่าวคือผักพื้นบ้าน

เปรียบเสมือนภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ	 และพืชผักบางชนิด 

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	ก็เกิดเฉพาะในบางท้องถิ่น	บางฤดูกาล	เท่านั้น	ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจ�าเป็น

ต้องเก็บข้อมูลภาคสนามตามฤดูกาลและจากผู้ที่มีความรู้ในชุมชน	ดังนั้น	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี	้ 

ผู้วิจัย	 จึงใช้หลักการ	 Transect	Walk	 เข้าไปใช้ในในการวิจัยครั้งนี้	 จึงบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็น

แนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1.		การเกบ็รวบรวมข้อมลูทตุยิภมู	ิ(Secondary	source)	จากการศกึษาข้อมลูทางเอกสาร	ในการ

วจิยัครัง้นี	้ได้ศกึษาทฤษฎกีารอธบิายปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองพชืผกัพืน้บ้าน	โดยใช้คนหลายกลุม่	เพราะ

เนื่องจากข้อมูลที่จะท�าการรวบรวม	นั้นต้องอาศัยผู้รู้	หรือนักปราชญ์ในท้องถิ่น	เช่น	ปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่มี

ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้าน	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับพืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่นที่อาศัย	 และยังมี

ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์กับพืชผักพื้นบ้าน	น�ามาวิเคราะห์ตามแนวคุณลักษณะเฉพาะ	ซึ่งประกอบ

ด้วย	2	ส่วน	คือ	(1)	เนื้อหาซึ่งในที่นี้หมายถึง	ชื่อ	คุณสมบัติ	ประโยชน์	และ	(2)	บริบท	ซึ่งหมายถึง	แหล่งที่พบ	

2.		ในส่วนของคณุลกัษณะผกัพืน้บ้านนัน้	จะเป็นการศกึษา	เกีย่วกบัการจ�าแนกพชืผกัพืน้บ้านตาม

หลกัการทางพฤกษศาสตร์พืน้บ้าน	(Ethno	botany)	ซึง่เป็น	การศึกษาเกีย่วกบัพชื	และการจ�าแนกพชืทีก่นิ

ได้	ซึ่งเป็นพืชผัก	พืชสมุนไพร	ที่มีการน�าพืชผักมาใช้ประโยชน์ของกลุ่มใด	กลุ่มหนึ่ง	ที่มีการสืบทอดต่อกัน

มาจากบรรพบุรุษ	 จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

การจ�าแนกพชืผกัพืน้บ้านตามการใช้ประโยชน์	การตรวจสอบชือ่ทางวทิยาศาสตร์	และชือ่วงศ์ของพชืผกัพืน้

บ้านที่รวบรวมได้จาก	4	แหล่ง	คือ	ภู	โคก	ทุ่ง	และทาม	

	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	โดยการจ�าแนกถ้อยค�า	หรอืข้อความทีก่ลุม่ตวัอย่าง

แสดงความคดิเห็น	แล้วน�ามาตคีวาม	สงัเคราะห์	และวิเคราะห์ด้วยหลักแห่งเหตุผล	สร้างข้อสรุปแบบอปุนยั	

อภิปรายถึงข้อเท็จจริงท่ีค้นพบตามสภาพการณ์	 ปรากฏการณ์	 ความสัมพันธ์และประเด็นส�าคัญ	 เพ่ือตอบ

ค�าถามการศึกษา	
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5.  ผลการวิจัย

5.1		 ความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชนบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 

พบว่า	มีผักพื้นบ้านทั้งหมด	105	ชนิด	ซึ่งสามารถจ�าแนก	 เป็นกลุ่มได้	 5	กลุ่ม	ดังนี้	 1)	 ผักพื้นบ้านที่เป็น 

ไม้เถา	21	ชนิด	ผักพื้นบ้านกลุ่มนี้เป็นมีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ก็ได้	ไม่สามารถทรงตัวได้โดยล�าพังจึงมักเลื้อย

พันต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุงเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้ล�าต้นเจริญอยู่ได้	 โดยอาจมีอวัยวะพิเศษช่วยในการเก่ียวยึด	

ได้แก่	มันมือเสือ	มันฮึบ	มันเผิ่ม	มันใยยาว	มันกะแปด	มันพร้าวกลม	มันอีแย้ม	มันอีมู่	มันนกเล็ก	(มันแซง)	

มันนกใหญ่	(มันน�้า)	มันอียาง	หวายป่า	ต้นชะลูด	(เครือตุ่น)	ส้มลม	เสี้ยวดาน	(ผู้เฒ่าล้มลุก)	หนาวเดือนห้า	

ยางเครือ	ส้มกุ้ง	(กุ่ย	โก่ย)	เครือหมาน้อย	ออบแอบ	ย่านาง	2)	ผักพื้นบ้านที่เป็นไม้ล้มลุก	8	ชนิด	ผักพื้นบ้าน

กลุม่น้ี	มลี�าต้นเป็นไม้เนือ้อ่อนไม่มเีนือ้ไม้	หรอืมเีนือ้ไม้เลก็น้อยบรเิวณโคนต้น	เนือ่งจากประกอบด้วยเนือ้เยือ่

ที่เป็นเน้ือไม้เพียงเล็กน้อย	 ล�าต้นอ่อนนุ่ม	 เป็นผักที่สามารถปลูกได้ในระยะเวลาอันสั้นมีการเจริญเติบโต

ออกดอกตดิผลและตายส่วนใหญ่	จะตายเมือ่หมดฤดขูองการเจรญิเตบิโต	ได้แก่	ผกัหนาม	บอนป่า	ผกักดูน�า้	

ดอกกระเจียวแดง	ดอกกระเจียวขาว	ผักแขยงแดง	(ผักกะแยงแดง)	กระเทือ	(เอือเทือ	อีเทือ)	อีรอก	3)	ผัก

พ้ืนบ้านทีเ่ป็นไม้พุม่	18	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านกลุม่นี	้มลี�าต้นเป็นเนือ้ไม้แข็งแต่ขนาดเลก็กว่าไม้ยนืต้น	และมลี�าต้น

หลักหลายต้น	มีกิ่งก้านสาขาแยกไปมากบริเวณใกล้โคนต้น	ลักษณะเป็นพุ่มสูงไม่เกิน	4	เมตร	มีอายุหลายปี	

ได้แก่	 มันส�าปะหลัง	ทองพันดุล	 (ต้นไก่โอก)	พุดผา	 (อุตสาหะ	สามพันตา	ข่อยหิน)	หนุมานประสานกาย	

แส้ม้าฮ่อ	ผักหวานป่า	ไซหิน	(ตองหมอง)	ละมุดป่า	(เดือยไก่)	ข่าป่า	เล็บเหยี่ยว	(เล็บแมว)	ผักขะยา	หมาก

ผีผ่วนน้อย	หมากผีผ่วนใหญ่	บีปลากั้ง	(ดีปลากั้ง)	ผักหวานบ้าน	ก้านตรง	คราม	ก�าแพงเจ็ดชั้น	(ตาไก่	ตาไก้)	

4)	ผักพื้นบ้านที่เป็นไม้ยืนต้น	26	ชนิด	ผักพื้นบ้านกลุ่มนี้	มีล�าต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่	มีล�าต้นหลัก	ตั้ง

ตรง	ต้นเดยีวแล้วจงึแตกกิง่ก้านบรเิวณยอด	โตเตม็ทีส่งูเกนิ	5	เมตร	มอีายยุนืยาวหลายปี	เป็นไม้ยนืต้นทีพ่บ

ในป่าชุมชน	และป่าสงวนจะเกิดเองตามธรรมชาติ	เมื่อโตเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก	ดอก	ใบ	

หรือผลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้	ได้แก่	ผักเม็ก	มะกอกป่า	ส้มโมง	(ชะมวง)	ตะแบกเลือด	สลัดไดป่า	หมาก

หม้อ	มะพอก	(ประดงเลือด)	เต็ง	(จิก)	มะม่วงหิมพานต์	หมากหวดข่า	หน่อไม้โจด	หน่อไม้ไร่	 (หน่อไม้ไห่)	

หน่อไม้บง	หน่อไม้เปาะ	ผักติ้วขาว	แหนงหน่อไม้	ผักน�้าเกลี้ยง	ผักเหมียด	กระโดน	มะกล�่าต้น	(ผักอีหล�่า)	รัง	

(ฮัง)	เค็ง	ประดู่	ป่า	งิ้ว	คอแลน	(แงว)	กระบก	(บก	หมากบก)	5)	ผักพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะอื่น	ๆ	32	ชนิด	

กลุ่มนี้เป็นผักพื้นบ้าน	ที่ไม่สามารถจัดเข้า	4	กลุ่มข้างต้น	ได้เนื่องจากมีคุณลักษณะที่เป็นสาหร่ายสีเขียว	พืช

ดอกที่มีต้นเล็กที่สุด	และพืชชั้นต�่าไร้ดอก	(รา)	จึงรวมมาไว้ในกลุ่มที่	5	ได้แก่	เทา	ไข่น�้า	(ไข่ผ�า)	เห็ดระโงก

ขาว	เห็ดระโงกแดงอมส้ม	เห็ดระโงกเหลือง	เห็ดแดง	เห็ดน�้าผึ้ง	(เห็ดเผิ่ง)	เห็ดเผาะ	เห็ดขอน	(เห็ดบด)	เห็ดโ

คน	(เห็ดปลวก)	เห็ดดิน	เห็ดทราย	เห็ดถ่านเล็ก	เห็ดถ่านใหญ่	เห็ดไค	เห็ดก่อ	เห็ดน�้าหมาก	เห็ดรัง	(เห็ดฮัง)	

เห็ดน�้าผึ้งนกยูง	(เห็ดเผิ่งนกยูง)	เห็ดน�้าผึ้งนกเขียน	(เห็ดเผิ่งนกเขียน)	เห็ดห�าม้า	เห็ดหน้าแก่	เห็ดน�้าผึ้งชาด	

(เห็ดเผิ่งชาด)	 เห็ดกับแก้	 เห็ดโคนไก่น้อย	 (เห็ดปลวกไก่น้อย)	 เห็ดโคนข้าวไร่	 (เห็ดปลวกข้าวดอ)	 เห็ดมันปู	

เห็ดตาโล่	เห็ดห�าฟาน	เห็ดโคนน�้าแก่ง	(เห็ดปลวกน�้าแก่ง)	เห็ดหูหนู	เห็ดโคนใหญ่	(เห็ดปลวกตาบ)	

5.2		 การใช้ประโยชน์ผกัพ้ืนบ้านและภมูปัิญญาบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธานี	

พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	 ๆ	 10	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 ใช้ประโยชน์ในการมาประกอบอาหารในวิถีชีวิต

ประจ�าวัน	ผักพื้นบ้านทุกชนิดที่ค้นพบทั้ง	4	พื้นที่ในชุมชนนั้น	คนในชุมชนล้วนใช้ประโยชน์	โดยการน�าผัก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

พื้นบ้านมาประกอบอาหารเป็นหลัก	ทั้งที่ใช้เป็นอาหารหลัก	เช่น	แกงไข่ผ�า	วุ้นหมาน้อย	ลาบเทา	แกงบอน	

ย�าผักกูด	แกงหน่อไม้	แกงเห็ด	หรือใช้เป็นผักที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหาร	เป็นผักสด	หรือลวก	

เพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมกับลดการหืนของผักด้วย	โดยจะรับประทานกับป่นแจ่ว	น�้าพริก	ลาบ	ก้อย	ซุป	และ

ใช้เป็นส่วนประกอบของแกง	ลาบ	ต้ม	ผัด	ซึ่งผักเหล่านี้	ได้แก่	กระเจียวขาว	กระเจียวแดง	กระโดน	ผักน�้า

เกลี้ยง	ผักเม็ก	ผักเหมียด	มะม่วงหิมพานต์	มะกล�่าต้น	(ผักอีหล�่า)	ออบแอบ	ทองพันดุล	(ต้นไก่โอก)	บีปลา

กั้ง	 (ดีปลาก้ัง)	 ข่าป่า	 งิ้ว	 ผักขะยา	 ผักกูดน�้า	 มะกอกป่า	 ผักแขยงแดง	 (ผักกะแยงแดง)	 ผักติ้วขาว	 อีรอก	 

กระทือ	เครือหมาน้อย	ก้านตรง	ไข่น�้า	(ไข่ผ�า)	เค็ง	เทา	บอนป่า	ผักหนาม	ผักหวานบ้าน	ผักหวานป่า	ย่านาง	

ส้มกุ้ง	 (กุ่ย	 โก่ย)	 ส้มโมง	 (ชะมวง)	 ส้มลม	 แหนงหน่อไม้	 หน่อไม้โจด	 หน่อไม้บง	 หน่อไม้เปาะ	 หน่อไม้ไร	่ 

(หน่อไม้ไห่)	 หวายป่า	 เห็ดกับแก้	 เห็ดก่อ	 เห็ดขอน	 (เห็ดบด)	 เห็ดไคเห็ดโคน	 (เห็ดปลวก)	 เห็ดโคนข้าวไร	่ 

(เห็ดปลวกข้าวดอ)	 เห็ดโคนไก่น้อย	 (เห็ดปลวกไก่น้อย)	 เห็ดโคนน�้าแก่ง	 (เห็ดปลวกน�้าแก่ง)	 เห็ดโคนใหญ่	

(เห็ดปลวกตาบ)	 เห็ดแดง	 เห็ดดิน	 เห็ดตาโล่	 เห็ดถ่านเล็ก	 เห็ดถ่านใหญ่	 เห็ดทราย	 เห็ดน�้าผึ้ง	 (เห็ดตับเต่า	 

เห็ดเผิ่ง)	เห็ดน�้าผึ้งชาด	(เห็ดเผิ่งชาด)	เห็ดน�้าผึ้งนกยูง	(เห็ดเผิ่งนกยูง)	เห็ดน�้าผึ้งนกเขียน	(เห็ดเผิ่งนกเขียน)	

เหด็น�า้หมาก	เหด็เผาะ	เหด็มนัป	ูเหด็ระโงกขาว	เหด็ระโงกแดงอมส้ม	เหด็ระโงกเหลอืง	เหด็หหูน	ูเหด็ห�าฟาน 

เหด็ห�าม้า	เหด็หน้าแก่	เหด็รงั	(เหด็ฮงั)	2)	ใช้ทัง้ประกอบอาหารและเป็นสมนุไพรรกัษาโรคเพือ่บ�ารุงสขุภาพ	

ผกัพ้ืนบ้านหลายชนดิมคุีณค่า	ทางโภชนาการสูง	ซึง่ผกัพืน้บ้านหลายชนิดทีช่มุชนน�ามาประกอบอาหาร	เป็น

ผักสด	 หรือลวกรับประทานนี้ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค	 และบ�ารุงสุขภาพ	 ได้แก่	

กระเจียวขาว	กระเจียวแดง	กระบก	(บก	หมากบก)	กระโดน	กระทือ	(เอือเทือ	อีเทือ)	ก้านตรง	ข่าป่า	ไข่น�้า	

(ไข่ผ�า)	 เค็ง	 เครือหมาน้อย	คอแลน	 (แงว)	 งิ้ว	 เทา	ทองพันดุล	 (ต้นไก่โอก)	บีปลากั้ง	 (ดีปลากั้ง)	ผักขะยา	 

บอนป่า	 ผักกูดน�้า	 ผักแขยงแดง	 (ผักกะแยงแดง)	 ผักติ้วขาว	 ผักน�้าเกลี้ยง	 ผักเม็ก	 ผักหนาม	 ผักเหมียด	 

ผักหวานบ้าน	 ผักหวานป่า	 มะกอกป่า	 มะกล�่าต้น	 (ผักอีหล�่า)	 มะพอก	 (ประดงเลือด)	 มะม่วงหิมพานต์	 

มันนกเล็ก	(มันแซง)	มันนกใหญ่	(มันน�้า)	มันพร้าวกลม	มันมือเสือ	มันส�าปะหลัง	มันอีมู่	ยางเครือ	ย่านาง	

ละมุดป่า	 (เดือยไก่)	 เล็บเหยี่ยว	 (เล็บแมว)	 ส้มกุ้ง	 (กุ่ย	 โก่ย)	 ส้มโมง	 (ชะมวง)	 ส้มลม	 หมากผีผ่วนน้อย	 

หมากผีผ่วนใหญ่	 หมากหวดข่า	 หมากหม้อ	 แหนงหน่อไม้	 หน่อไม้โจด	 หวายป่า	 หน่อไม้บง	 หน่อไม้เปาะ	 

หน่อไม้ไร่	(หน่อไม้ไห่)	เห็ดตาโล่	อีรอก	ออบแอบ	3)	ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	ซึ่งการใช้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจนั้น	จากการศึกษาในชุมชนพบว่า	ท�าได้หลายทาง	เช่น	ใช้ผักพื้นบ้านในการเลี้ยงสัตว์	ผักบางชนิด

เมือ่เกิดขึ้นมาเปน็จ�านวนมาก	ชาวบ้านไมส่ามารถน�าไปปรุงอาหารไดห้มด	จึงหันมาใหค้วามสนใจในการน�า

ไปเป็นอาหารสัตว์	หรือผสมเป็นอาหารสัตว์	เพราะสามารถให้คุณค่าทางอาหารสูง	สัตว์ชอบกิน	ลดต้นทุน

การผลติ	ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาหารสตัว์ได้	และในขณะเดยีวกนัท�าให้สตัว์โตเรว็	ไม่เป็นโรค	เช่น	ไข่น�า้	

(ไข่ผ�า)	เทา	และมันส�าปะหลัง	น�ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงไก่	เป็ด	สุกร	รวมถึงโค	และกระบือ	นอกจากนี้	

น�าไข่น�้า	 (ไข่ผ�า)	 ไปปล่อยในบ่อเลี้ยงปลาชนิดที่กินพืชเพ่ือเป็นอาหารเสริมตามธรรมชาติให้แก่ปลา	อาท	ิ 

ปลานิล	ปลาตะเพียน	และปลาไน	ทั้งนี้	จะปล่อยในปริมาณน้อย	และต้องควบคุมปริมาณไม่ให้แพร่กระจาย

ปกคลุมผิวน�้า	 นอกจากนี้	 การที่ชุมชนน�าผักพื้นบ้านหรือผลผลิตท่ีได้จากผักพื้นบ้านออกไปจ�าหน่ายตาม

ฤดูกาล	 ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	 โดยผักพื้นบ้านหรือผลผลิต	 มีทั้งหมด	 9	 ชนิด	 ได้แก่	 น�้าผึ้งดอกรัง	 

(เผิ้งดอกฮัง)	น�้าผึ้งจะมีสีเหลือง	น�้าผึ้งจากดอกเค็ง	น�้าผึ้งจะมีสีแดง	น�้าผึ้งดอกบก	น�้าผึ้งจะมีสีแดง	ขี้ชันจาก
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ต้นเตง็	(จกิ)	เหด็ชนดิต่าง	ๆ 	ดอกหญ้าหางเสอื	(หญ้าสะแนด)	ชาวบ้านน�าไปท�าไม้กวาด	มนัส�าปะหลงั	ละมดุ

ป่า	(เดือยไก่)	มะม่วงหิมพานต์	ชาวบ้านจะน�าเมล็ดแก่จากผลสุกไปขาย	ผักพื้นบ้านหรือผลผลิตที่ได้จากผัก

พืน้บ้านเหล่าน้ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาต	ิซึง่คนในชมุชนสามารถไปเก็บผกัเหล่านี	้เพือ่น�าไปขายให้ครอบครวั

อื่น	 ๆ	 หรือน�าไปขายในตลาดก่อเกิดคุณค่าเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง	 และ	 ก่อให้เกิดอาชีพ

แม่ค้าขายผกัข้ึนมาได้อกีด้วย	4)	ใช้เป็นสมนุไพรรักษาโรค	หรอืเพือ่บ�ารงุสขุภาพเพยีงอย่างเดยีว	ได้แก่	ก�าแพง

เจ็ดชั้น	(ตาไก่	ตาไก้)	ไซหิน	(ตองหมอง)	พุดผา	(อุตสาหะ	สามพันตา	ข่อยหิน)	สลัดไดป่า	แส้ม้าฮ่อ	เสี้ยว

ดาน	(ผู้เฒ่าล้มลุก)	หนาวเดือนห้า	หนุมานประสานกาย	5)	ใช้เป็นสมุนไพรในการขับไล่แมลง	ได้แก่	กระทือ	

(เอือเทือ	อีเทือ)	มันมือเสือ	ผักเหมียด	โดยสามารถน�าดอกกระทือมาท�าน�้ามันหอมระเหยใช้ฆ่าตัวอ่อนของ

แมลง	และลูกน�้า	ลดการวางไข่ของด้วงถั่วเขียวได้	โดยใช้การฉีดพ่นในแปลง	มันมือเสือ	โดยการน�าใบมาต้ม	

ก่อนน�ามาฉดีพ่นในแปลงผกัส�าหรบัป้องกนัหนอนหรอืแมลงกดักนิ	ผกัเหมยีด	น�าใบไปคลกุรวมกบัพรกิ	แล้ว

น�าไปตากแห้ง	ท�าให้พริกสีสดและไม่มีแมลงมากัดกิน	6)	ใช้เป็นน�้ามันหอมระเหย	ได้แก่	ชะลูด	(เครือตุ่น)	

โดยต้มเอาน�้า	ปรุงบุหรี่ให้มีกลิ่นหอมชวนสูบ	และท�าเป็นผง	ปรุงเป็นเครื่องหอม	อื่น	ๆ	เช่น	ธูปหอม	น�้าอบ	

น�้าปรุง	7)	ใช้เป็นสีย้อมแห	และสีย้อมผ้า	ได้แก่	กระบก	(บก	หมากบก)	เค็ง	คราม	คอแลน	(แงว)	งิ้ว	ตะแบก

เลือด	ประดู่ป่า	ส้มโมง	(ชะมวง)	8)	ใช้รักษาสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ไข่น�้า	(ไข่ผ�า)	และผักกูดน�้า	ใช้ปล่อยในบ่อ

บ�าบัดน�้าเสียส�าหรับลดค่าความสกปรกของน�้า	 โดยเฉพาะสารไนโตรเจนที่เป็นแร่ธาตุส�าคัญของการเติบโต	

และโลหะหนักชนดิต่าง	ๆ 	ผกักดูน�า้	สามารถใช้เป็นดชันเีพือ่ชีว้ดัความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมได้	ถ้าหาก

บรเิวณไหนมอีากาศเสยี	หรอืดนิไม่บรสิทุธิ	์หรอืมสีารเคมเีจอืปนอยู	่ผกักดูจะไม่เจรญิหรอืแตกต้นในบรเิวณ

นั้น	9)	ให้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ	ได้แก่	หมากหวดข่า	ชาวบ้านใช้ใบรองพื้นและคลุมข้าวที่จะใช้ท�าขนมจีน

เพื่อกันบูด	เสี้ยวดาน	(ผู้เฒ่าล้มลุก)	น�าใบไปม้วนเป็นยาสูบได้	กระทือ	(เอือเทือ	อีเทือ)	และ	บอนป่า	ใช้ห่อ

ข้าว	ห่อของ	ห่อปิ้งอาหาร	งิ้ว	น�าใยด้านในมาตากแห้งใช้เป็นวัสดุยัดหมอน	รัง	(ฮัง)	และเค็ง	ให้น�้ามันยาง	

น�ามาชโลมตะกร้าไม้ไผ่อุดรอยรั่วเมื่อแห้งน�าไปตักน�้าได้	 ใช้ยาแนวเรือ	 เครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 เต็ง	 (จิก)	 มะพอก	

(ประดงเลือด)	และตะแบกเลือด	สามารถน�าไม้มาเผาเป็นถ่านได้	ย่านาง	น�าเส้นใยจากเถา	ใช้ท�าเชือก	หรือ

ใช้มัดตับหญ้าคาที่ใช้มุงหลังคา	เค็ง	ล�าต้นใช้ก่อสร้าง	ท�าเขียง	เสา	ขื่อ	กระดานพื้น	โครงเรือ	และ	ไม้หมอน

รถไฟ	หมากผีผ่วนน้อย	และหมากผีผ่วนใหญ่	เถา	เป็นเนือ้ไม้แข็งสามารถน�าเถาแห้งมาท�าเฟอร์นเิจอร์ตกแต่ง

บ้านหรือใช้ในงานจักสานได้	 10)	 ผักบางชนิดตามภูมิปัญญาชาวบ้านมีความเช่ือว่าหากใช้ในปริมาณมาก	

อาจมีพิษ	หรือเป็นอันตราย	ได้แก่	ก้านตรง	ผล	ท�าให้แท้งบุตร	ใช้เบื่อปลา	ส�าแดง	ผักแขยงแดง	(ผักกะแยง

แดง)	สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานเพราะเชื่อว่าจะเกิดอาการผิดส�าแดง	ผักเม็ก	มีสารออกซาเลตสูง	หากรับ

ประทานสดหรือรับประทานจ�านวนมากอาจเสี่ยงต่อการเป็นนิ่ว	ผักหนาม	มีกรดไฮดรอไซยานิคซึ่งเป็นสาร

พิษ	จึงต้องน�าไปท�าให้สุกหรือดองก่อนรับประทานเพื่อก�าจัดพิษ	หนาวเดือนห้า	ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะ

สม	 เนื่องจากเป็นยาอันตราย	หากใช้มากเกินไป	จะท�าให้เหงื่อออกมากจนอาจถึงตายได้	หนุมานประสาน

กาย	ห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้กับคนที่เป็นโรคหัวใจ	คนที่มีไข้สูง	และหญิงตั้งครรภ์ ห้ามกินยานี้ในขณะที่ก�าลัง

เหนื่อยหรือในขณะที่หัวใจเต้นเร็ว	เช่น	หลังการออกก�าลังกาย	เพราะจะยิ่งท�าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น	

5.3		 การรวบรวมข้อมลูความหลากหลายผกัพืน้บ้านของชมุชนบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดั

อุบลราชธานีพบว่า	 ชุมชนต้องการให้ทีมวิจัยผลิตคู่มือความหลากหลายของผักพื้นบ้านในมิติของการใช้
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ประโยชน์และภูมิปัญญาของชุมชนบ้านซะซอม	 และป้ายไวนิลปฏิทินผักพื้นบ้าน	 และปฏิทินพืชเศรษฐกิจ

ของชมุชนบ้านซะซอม	ให้กบัชมุชน	เพือ่น�าไปเป็นฐานข้อมลูให้กบันกัท่องเทีย่ว	และคนในชมุชน	ได้รบัทราบ

ข้อมูลผักพื้นบ้านของชุมชน	และร่วมกันอนุรักษ์ให้ผักพื้นบ้านคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

6.  อภิปรายผลการวิจัย

6.1		 ความหลากหลายของผักพื้นบ้านชุมชนบ้านซะซอม	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	

ประเภทของผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านซะซอม	พบว่า	มีทั้งหมด	105	ชนิด	ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็นกลุ่ม	เรียง

ล�าดบัจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ผกัพืน้บ้านทีม่คีณุลกัษณะอืน่	ๆ 	32	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้ยนืต้น	26	ชนดิ	

ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้เถา	21	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้ล้มลกุ	8	ชนดิ	ผกัพืน้บ้านทีเ่ป็นไม้พุม่ 18	ชนดิ	จากการ

ค้นพบ	สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า	ผักที่มีจ�านวนมากที่สุดในพื้นที่ของชุมชนบ้านซะซอม	คือผักพื้น

บ้านที่มีคุณลักษณะอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นพืชชั้นต�่าไร้ดอก	(รา)	คือ	เห็ดชนิดต่าง	ๆ	ถือเป็นข้อมูลส�าคัญ	เพราะ	เห็ด

ชนิดต่าง	ๆ 	สามารถพบในจ�านวนมาก	โดยต้องมหีลกัส�าคญั	คอื	มต้ีนไม้เป็นป่า	มใีบไม้ร่วงหล่นตามธรรมชาติ	

มแีสงแดดส่องถงึพืน้	มฝีนเป็นความชุม่ชืน้	มรีาในดนิทีป่ลายรากฝอยของพชืในวงศ์ไม้ยนืต้นต่าง	ๆ 	เช่น	เตง็	

รัง	ประดู่	ชาด	กระบก	เป็นต้น	แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่	ยิ่งป่าสมบูรณ์	ไม่มีสารเคมีใด	ๆ	

ชนิดและจ�านวนของเห็ดก็จะมากขึ้น	 ทั้งนี้เห็ดท่ีมีมากมายในชุมชนยังเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	บ้านซะซอมเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น�้าโขง	ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ป่า	 จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด	 สอดคล้องกับ	 ฉันทนา	 เวชโอสถศักดา	 (2556	 :	

บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องการรวบรวมสารสนเทศชื่อผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านดอนดู่	 ต.คันธารราษฎร์	

อ.กันทรวิชัย	 จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศพืชผักพื้นบ้าน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชุมชนบ้านดอนดู่	ต.คันธารราษฎร์	อ.กันทรวิชัย	จ.มหาสารคาม	ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชผัก

พ้ืนบ้าน	และเพือ่ศกึษากระบวนการฟ้ืนฟแูละขยายพนัธุผ์กัพืน้บ้าน	โดยพบว่า	มผีกัพืน้บ้านทัง้หมด	33	ชนดิ	

เป็นไม้ต้น	13	ชนิด	ไม้เลื้อย	7	ชนิด	ไม้ล้มลุก	6	ชนิด	และอื่น	ๆ	7	ชนิด	การน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้

ประกอบอาหาร	และใช้ในการสมุนไพร	

	 พื้นที่ที่พบผักพื้นบ้านของชุมชนบ้านซะซอม	 ในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับ	 ผักพื้นบ้าน	

จากข้อมูลภาคสนาม	4	บริเวณ	คือ	ทาม	ทุ่ง	โคก	และภู	จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามสามารถสรุป

ผลการวิเคราะห์ที่ส�าคัญ	ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ค้นพบ	พบว่า	มีทั้งหมด	105	ชนิด	เรียงล�าดับจากมากไปหา

น้อย	ได้แก่	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่โคก	76	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ภู	11	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบใน

พื้นที่ทั้งทุ่งและโคก	8	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทั้งโคกและภู	5	ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทาม	2	

ชนิด	ผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทั้งทามและทุ่ง	2	ชนิด	และผักพื้นบ้านที่พบในพื้นที่ทุ่ง	1	ชนิด	จากการค้นพบ	

สามารถสรปุผลการวเิคราะห์ได้ว่า	มผีกัพืน้บ้านหลายชนดิทีพ่บได้ในแต่ละพืน้ทีเ่พยีงอย่างเดยีวเท่านัน้	เช่น	

พบได้เฉพาะในพื้นที่ทาม	ทุ่ง	 โคก	และภู	 ในขณะที่บางชนิดพบได้ในหลายพื้นที่	 เช่น	ทามและทุ่ง	ทุ่งและ

โคก	และโคกและภู	การที่ผักพื้นบ้านพบได้ในหลายพื้นที่หรือเฉพาะพื้นที่นั้น	ถือเป็นข้อมูลส�าคัญ	เพราะจะ

มผีลต่อการขยายพนัธุ	์ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะพืน้ทีท่ีเ่ป็นทาม	ทุง่	โคก	และภ	ูนัน้	จะมคีวามแตกต่างกนัทัง้เรือ่ง

ของดิน	 และความ	 ชุ่มชื้นซึ่งจะมีผลต่อการเกิดการเจริญเติบโตของผักชนิดต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับ	 นุจนาด 
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โฮมแพน	 (2552	 :	 73)	 ได้กล่าวถึงภาคอีสานว่า	 อีสานเป็นพื้นที่ราบสูงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ	 

นั่นคือมีพื้นที่ประมาณ	105	ล้านไร่	หรือ	1	 ใน	3	ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด	ความกว้างใหญ่ไพศาลนี้

ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ต่าง	ๆ	อย่างหลากหลาย	ได้แก่	นิเวศน์ทาม	นิเวศน์ทุ่ง	นิเวศน์โคก	และนิเวศน์ภ ู

ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีีวติทกุชนดิ	ไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว์	ท�าให้เกดิความหลากหลายทางชวีภาพ

	 พืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านซะซอม	ตามฤดูกาล	พบว่ามีพืชผักพื้นบ้านทั้งหมด	9	ชนิด	ได้แก่	

รัง	(ฮัง)	ให้น�้าผึ้งดอกรัง	(เผิ้งดอกฮัง)	เค็ง	ให้น�้าผึ้งดอกเค็ง	(เผิ้งดอกเค็ง)	บก	(กระบก)	ให้น�้าผึ้งดอกบก	(เผิ้ง

ดอกบก)	เต็ง	(จิก)	ให้ชัน	(ขี้ชัน	ขี้ชี)	เห็ดชนิดต่าง	ๆ	หญ้าหางเสือ	(หญ้าสะแนด)	ท�าไม้กวาด	มันส�าปะหลัง	

ละมุดป่า	(เดือยไก่)	และมะม่วงหิมพานต์ จากการวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านซะซอม	จากการค้น

พบ	สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า	พื้นที่โคกและภูเป็นพืชผักพื้นบ้านที่เกิดเองตามธรรมชาติ	และจะมี

ปริมาณที่มากเนื่องจากพื้นที่ของชุมชนบ้านซะซอม	ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โคก	โดยการเกิดของพืชผักพวกนี้จะ

เกี่ยวข้องกับฤดูกาล	ส่วนมากพืชผักที่เกิดในป่าโคกและภู	ถึงแม้จะเป็นพวกพืชชั้นต�่า	ล้มลุกและยืนต้น	แต่

จะเป็นต้นไม้ทีใ่ช้ประโยชน์ได้จากทัง้ใบ	ดอก	และผล	และให้ประโยชน์ได้เป็นเวลายาวนาน	แต่การให้ผลผลติ

นั้นจะให้ตามฤดูกาล	 ส่วนเห็ดนั้นจะให้ผลผลิตจ�านวนมากถึงแม้จะมีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น	 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะ	สภาพของดิน	น�้า	อากาศ	มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านซะซอม	 เช่นกัน	

โดยคนในชมุชนจะเป็นผูม้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญทีจ่ะรูว่้ามผีกัพืน้บ้านชนดิใดเกดิอยูท่ีใ่ดในแต่ละฤดกูาล	

ซึ่งสอดคล้องกับ	กวินธร	เสถียร	และคณะ	(2555	:	บทคัดย่อ)	ท�าการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

พรรณพืชของชุมชนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของ

ชุมชนบ้านท้ายเขื่อน	ผลการศึกษาพบว่า	มีจ�านวนชนิดพรรณพืชที่ชุมชนใช้ประโยชน์ทั้งหมด	37	ชนิด	ส่วน

ใหญ่เกดิในพืน้ทีโ่คกและภ	ูเป็นพืชผกัพืน้บ้านทีเ่กดิเองตามธรรมชาต	ิด้านลกัษณะการใช้ประโยชน์ทรพัยากร

พรรณพชืของชุมชนมุ่งเน้นไปเพือ่การยงัชพีมากกว่ายดึเป็นอาชพีหลกั	โดยการเกบ็หาตามฤดกูาล	ส่งผลต่อ

ความมัน่คงทางอาหารแก่คนในท้องถิน่	แม้จะมกีารจ�าหน่ายผลผลติจากป่าแต่เป็นเพยีงการขายเพือ่เป็นราย

ได้เสริมเท่านั้น

6.2		 การใช้ประโยชน์ผกัพ้ืนบ้านและภมูปัิญญาบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธานี 

จากการค้นพบ	 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า	 ชุมชนบ้านซะซอมมีการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านในด้าน

ต่าง	ๆ	มากมาย	 เช่น	การน�ามาบริโภคเพื่อประกอบอาหารเป็นอาหารหลักในวิถีชีวิตประจ�าวัน	หรือใช้ทั้ง

ประกอบอาหารและเป็นสมนุไพรรกัษาโรคเพือ่บ�ารงุสขุภาพด้วย	แต่บางชนดิกใ็ช้เป็นสมนุไพรรกัษาโรค	หรอื

เพื่อบ�ารุงสุขภาพได้เพียงอย่างเดียว	นอกจากนี้ยังพบว่า	ผักพื้นบ้านยังสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	

โดยการน�าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน	 ตามภูมิปัญญาบ้านซะซอมยังพบว่าผักพื้นบ้านสามารถ

น�าไปเป็นสมนุไพรในการขบัไล่แมลง	เป็นน�า้มนัหอมระเหย	เป็นสย้ีอมแห	และสย้ีอมผ้า	ใช้รกัษาสิง่แวดล้อม

ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ	อีกมากมาย	อาทิ	 ใช้ใบหมากหวดข่าในการรองพื้นและ

คลุมข้าวที่จะใช้ท�าขนมจีนเพื่อกันบูด	เสี้ยวดาน	(ผู้เฒ่าล้มลุก)	น�าใบไปม้วนเป็นยาสูบได้	กระทือ	 (เอือเทือ	

อเีทอื)	และ	บอนป่า	ใช้ห่อข้าว	ห่อของ	ห่อป้ิงอาหาร	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัพบว่า	ผกับางชนดิตามภมูปัิญญา

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากใช้ในปริมาณมาก	อาจมีพิษ	หรือเป็นอันตราย	อาทิ	ก้านตรง	ผักแขยงแดง	(ผัก

กะแยงแดง)	 ผักเม็ก	 หนาวเดือนห้า	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ	 พืชแต่ละชนิดต่างมีข้อจ�ากัดในการใช้



209

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป	และคนในชมุชนกยั็งใช้ประโยชน์ของผกัพืน้บ้านตามภมูปัิญญาของบรรพบุรุษ

ที่สืบทอดต่อกันมา	ซึ่งสอดคล้องกับ	อภิชา	อยู่สมบูรณ์	และคณะ	(2551	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาภูมิปัญญา

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชุมชน	บ้านโปร่งลึกและบ้านบางกลอย	ต�าบลห้วยแม่เพรียง	อ�าเภอ

แก่งกระจาน	จงัหวดัเพชรบุรี	พบพรรณไม้ทีม่กีารใช้ประโยชน์จ�านวนอย่างน้อย	293	ชนดิ	เป็นชนดิทีใ่ช้เป็น

ยารักษาโรคหรือยาบ�ารุงร่างกาย	181	ชนิด	ใช้เป็นอาหาร	121	ชนิด	ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	41	ชนิดใช้ใน

พิธีกรรมและและประเพณี	6	ชนิด	ซึ่งบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประเภทด้วย

6.3		 การรวบรวมข้อมลูความหลากหลายผกัพืน้บ้านของชมุชนบ้านซะซอม	อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวัด

อุบลราชธานี พบว่า	 สามารถน�ามารวบรวมเป็นคู่มือความหลากหลายของผักพื้นบ้านในมิติของการใช้

ประโยชน์และภูมิปัญญาของชุมชนบ้านซะซอม	 ป้ายไวนิลปฏิทินผักพื้นบ้าน	 และป้ายไวนิลปฏิทินพืช

เศรษฐกิจของชุมชนบ้านซะซอม	เพื่อให้ชุมชนได้น�าไปเป็นฐานข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว	คนในชุมชน	และผู้

ที่สนใจ	ได้รับทราบข้อมูลผักพื้นบ้านของชุมชน	และร่วมกันอนุรักษ์ให้ผักพื้นบ้านคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป	

ซ่ึงสอดคล้องกบั	Kroenke	and	Hatch	(1994	:	18-20)	กล่าวว่าการจดัการข้อมลูให้มคีณุค่าเป็นสารสนเทศ	

กระท�าได้โดยการเปลีย่นแปลงสถานภาพของข้อมลู	สามารถท�าการจดัเกบ็	หรอืบันทึกข้อมลู	(Storing	Data)	

ลงในสื่อประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ท�าเป็นรายงาน	หนังสือ	บทความตีพิมพ์ในวารสาร	หนังสือพิมพ์	หรือลงในฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์	(แผ่นดิสก์	ซีดี-รอม)	

 

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 7.1.1		ควรน�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัผกัพ้ืนบ้าน	105	ชนดิท่ีพบ	ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชนได้รบั

ทราบข้อมูลผักพื้นบ้านของตนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์ผักท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน

		 	 7.1.2		ควรน�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัฤดกูาลท่ีพบผกัทัง้	105	ชนดิ	ไปเผยแพร่ให้กบัชมุชนได้รบั

ทราบว่าในแต่ละฤดูกาลมีผักพื้นบ้านชนิดใดเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองบ้าง	 ควรเก็บในฤดูใด	 เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์ให้ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นมีเพียงพอต่อการบริโภคตามฤดูกาล

7.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 	 7.2.1		ในการท�าวจิยัเกีย่วกบัผกัพ้ืนบ้านควรมีการวางแผนก�าหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมลู

ที่ชัดเจน	 เนื่องจากระยะเวลาในการท�างานวิจัยมีจ�ากัด	 และเป็นผักพื้นบ้านบางชนิดเกิดตามฤดูกาล	 และ

บางชนิดเกิดในช่วงระยะเวลาอันสั้น	ท�าให้ไม่สามารถถ่ายภาพจากสถานที่จริงได้	

	 	 7.2.2		ควรมีการศึกษาประโยชน์ของผักพื้นบ้านท่ีเกิดเฉพาะในท้องถ่ินอย่างละเอียด	 เพ่ือ

ศึกษาคุณค่าและการใช้ประโยชน์ของพืชนั้นในหลาย	ๆ	ด้านอย่างแท้จริง
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9.  ค�าขอบคุณ

ขอขอบพระคุณคุณพินิจนันท์	 ทองเสริม	 ผู้จัดการกลุ่มกินข้าวเซาเฮือน	 ซะซอมโฮมสเตย์	 และ 

พ่อใหญ่เลี้ยง	 จันทร์จริง	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ	 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 

ขอขอบพระมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน	ีและสถาบนัวจิยัและพฒันาทีไ่ด้ให้ทนุสนบัสนนุการวจิยัในครัง้นี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 ที่เมตตา	 กรุณาให้ความรู้

ทางวชิาการ	ต�ารา	เอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในการท�าวจิยั	ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา	ณ	โอกาส

นี้	 ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล	 ให้ก�าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน	 คุณค่า	 และประโยชน์อันพึงมีจาก

งานวจิยัฉบบันี	้ผูวิ้จัยขออทุศิเพือ่บชูาพระคุณแด่บดิามารดา	คร	ูอาจารย์	ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา	

และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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น�้าตาลในเลือด	ใช้หลักสัมมัปปธาน	คือ	สังวรปธาน	ปหานปธาน	ภาวนาปธาน	อนุรักขนาปธาน	ในการใช้

ยาลดระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วย	ใช้หลักอิทธิบาท	คือ	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	ในการดูแลสุขสภาพ

ร่างกายและจิตใจ	และใช้หลักอปัณณกปฏิปทา	คือ	อินทรียสังวร	โภชเนมัตตัญญุตา	ชาคริยานุโยค	ในการ

ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน

	 การประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน	ประยกุต์ใช้หลกัอธษิฐานธรรม

เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เกดิความต้ังใจซือ่สตัย์ต่อตนเองทีจ่ะควบคมุระดบัน�า้ตาลให้อยูใ่นระดบัทีแ่พทย์แนะน�า	

ประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธานเพื่อให้พิจารณาว่า	 ยาชนิดใดมีผลต่อการลดระดับน�้าตาลในเลือด	 และไม่มี

อันตรายต่อสุขภาพ	ก็ควรใช้ยานั้นต่อไป	ไม่ควรเปลี่ยนยาบ่อยๆ	เพราะการเปลี่ยนยาบ่อยๆ	อาจท�าให้หลง

ทิศทางในการรักษาโรค	ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	เพื่อแนะน�าและให้ก�าลังใจ	กรณีเมื่อมีอาการของโรคเบา

หวาน	 ควรสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ	 ไม่ควรท้อแท้กับสิ่งท่ีเกิดข้ึน	 ประยุกต์	 ใช้หลัก	 อปัณณก

ปฏปิทา	เพือ่ให้ข้อคดิ	กรณเีม่ือรูว่้าตนมอีาการเบาหวาน	กค็วรส�ารวมการใช้ชวิีต	ไม่ควรหมกมุน่ในอบายมขุ	

เพราะจะท�าให้สภาพร่างกายทรุดโทรม

ค�าส�าคัญ : 1.	พุทธธรรม	2.	ผู้ป่วย	3.	โรคเบาหวาน

ABSTRACT

Research	“An	Application	to	Use	the	Buddhadhamma	to	Cure	Diabetes	Patients:	

A	Cast	Study	of	Ban	Don	Sak	Community,	Hang-Chat	District,	Lampang	Province”This	has	

a	purpose.1)	To	study	the	general	condition	of	diabetes.	2)	To	study	the	Buddhadamma	

related	to	therapies	principles	Disease. 3)	To	study	An	Application	to	Use	the	Buddhad-

hamma	to	Cure	Diabetes	Patients:	A	Cast	Study	of	Ban	Don	Sak	Community,	Hang-Chat	

District,	Lampang	Province.	Integrated	research,	by	documentation	research	quantitative	

and	qualitative

The	research	found	that	:	General	status,	Diabetes	is,	Chronic	diseases	caused	by	

disorders	in	the	act	of	insulin,	or	from	the	defect	of	pancreas.	it	is	cause	gave	the	blood	

sugar	levels	rise,	it	excess	at	kidney	be	retained,	it	has	Glucose	is	filtered	out	through	the	

urine,	 This	 disease	 called	 diabetes.	 And	 the	main	 factor	 that	 causes	 this	 disease	 is,	 

pancreas	already	received	affected,	Lack	of	exercise,	part	on	symptom	of	diabetes,	Most,	

Will	have	frequent	urinary	symptoms,	Very	urine,	neck	feel	dry,	Very	thirsty,	weight	has	

decrease,	tired,	Inflammation	skin,	lesion	slow	cure,	rod	on	skin,	and	blurry.

The	doctrine	in	Buddhadhamma	at	related	to	disease	therapy,	Main	use	of	Tilak-

khana	is,	Aniccatã,	Dukkhatã,	Anattatã,	Adjust	your	mind	to	live	with	the	disease	normally,	

Main	use	of	Ahitthãna	is,Paññã,	Saccã,	cãga,	Upasamato	control	blood	sugar,	Main	use	of	

Sammappadhãna	is,	Sangvara-padhãna,	pahãna-	padhãna,	Bhãvanã-	padhãna,	Anurakkhanã-	
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padhãna	on	the	use	of	blood	glucose	lowering	drugs	in	patients,	Main	use	of	Iddhipãda	is,	

Chanda,	Viriya,	Citta,	Vimangsã	 in	 the	care	of	physical	and	mental	health,	Main	use	of	

Apannaka-patipadã	is,	Indriya-sangvara,	Bhojane-mattaññutã,	Jãgariyãnuyoga	on	preventing	

complications.

An	Application	to	Use	the	Buddhadhamma	to	Cure	Diabetes	Patients.	An	Applica-

tion	to	use	the	Adhittana,	To	motivate	mind	gave	has	honest	Intent	per	self	on	controlling	

sugar	levels	to	the	level	recommended	by	doctors.	Application	to	use	the	Sammappad-

hãna	To	consider	that,	What	type	of	medicine	affectsper	reduction	the	blood	sugar	level,and	

no	harm	to	health,	It’s	the	drug	should	continue,	should	not	change	the	drug	often,	Because	

changing	the	drug	often,	make	give	miss	the	direction	in	treatment	disease.	Application	to	

use	the	Iddhipãda	for	introduce	and	encourage.	The	case	when	the	symptoms	of	diabetes.	

It’s	 should	 care	 for	 extra	 health,	 Should	 not	 be	 discouraged	with	 what	 happened.	 

Application	to	use	the	Apannaka-patipadã	to	gave	comment,	Case	when	know	that,	self	

have	diabetes.	It	should	focusing	lifestyle,	Should	not	preoccupied	in	the	degenerate	way,	

It	will	make	the	body	deteriorate.

Keywords : 1.	Buddhadhamma	2.	Patient	3.	Diabetes

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

สถานการณ์ในประเทศไทยในปี	2558	มผีูเ้สยีชวีติจากโรคเบาหวานทัง้หมด	9,647	ราย	หรอืเฉลีย่

วันละ	27	คน	คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน	14.93	ต่อประชากรแสนคนและผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน

เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารสุข	 จ�านวน	 698,720	 ครั้ง	 คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรค

เบาหวาน	1,081.25	ต่อประชากรแสนคน	ในประเทศไทยในปี	2559	มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด	

11,389	 ราย	หรือ	 เฉลี่ยวันละ	32	คน	คิดเป็นอัตราตายด้ายโรคเบาหวาน	17.53	ต่อปะชากรแสนคนใน	

2560	พบผูป่้วยโรคเบาหวานทีส่ามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลได้ดี	มเีพยีงร้อยละ	37.9	ถ้าการควบคมุสภาวะ

ของโรคได้ไม่ดีจะท�าให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่องของ	ตา	ไต	หัวใจ	สมอง	หรือเท้า	และข้อมูลพื้น

ฐานจาก	HDC	ปีงบประมาณ	2560	พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานเป็น	418.02	ต่อแสนประชากร 

(นุชรี	อาบสุวรรณ	และนิตยา	พันธุเวทย์,	2547	:	1)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์รายงานผลส�ารวจว่า	 พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง	

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร	ออกก�าลังกายน้อย	สูบบุหรี่จัด	ฉัน

กาแฟ	ฉันเครื่องดื่มชูก�าลังเป็นประจ�าทุกวันแนะถวายอาหารสุขภาพ	ข้าวกล้อง	ข้าวซ้อมมือ	พืชตระกูลถั่ว	

พืชผัก	ผลไม้ที่ไม่หวานจัด	และปลา	เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย	โดยเฉพาะกลุ่มโรค	NCDs	เป็นกลุ่มโรคที่เกิด

จากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 ได้แก่	 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 สูบบุหรี่	 ทานอาหารหวานมันเค็มจัดและการออก

ก�าลงักายไม่เพยีงพอ	ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคกลุม่	NCDs	แต่โรคในกลุม่นีจ้ะไม่ป่วยในทันท	ีแต่จะค่อยๆ	สะสม
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และเป็นในอนาคต	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรคถุงลมโป่งพอง	โรคมะเร็ง	โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ	โรค

อ้วนลงพุง	และโรคความดันโดหิตสูง(ณรงค์	อภิกุลวณิช,	2559	:	15)

จากตารางผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง	ปี	2560	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	ภาพ

รวมระดับอ�าเภอ	พบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง	ปี	2558–2560	ร้อยละ	6.85,	10.71	และ	

3.16	ลดลงจากปีที่แล้ว	 ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	เมื่อจ�าแนกรายสถานบริการ

พบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด	คือ	รพ.สต.หนองขาม	ร้อยละ	6.82	รองลงมา	รพ.สต.

เวียงใต้	และ	รพ.ห้างฉัตร	ร้อยละ	4.17	และ	3.77	ตามล�าดับ(คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ

อ�าเภอห้างฉัตร,	2558	:	6)

พระพุทธเจ้าทรงมหีลกัค�าสอนหลายหลกัธรรมท่ีเกือ้กลูต่อการด�าเนนิชีวติ	เช่น	หลกัไตรลกัษณ์	คอื

หลักค�าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่า	สงัขารไม่เทีย่ง	ไม่คงทน	ไม่เป็นไปตามทีเ่ราต้องการ	เมือ่รูเ้ช่นนีแ้ล้ว	

จงึควรปล่อยวางสงัขารเหล่นน้ัน	หลกัอธษิฐานธรรม	คอืหลกัธรรมทีค่วรตัง้ไว้ในใจเพือ่เป็นฐานของการด�าเนนิ

ชีวิต	ประกอบด้วยปัญญา	รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้	สัจจะ	ตั้งใจปฏิบัติตามสิ่งที่รู้นั้น	จาคะ	สละสิ่งที่เป็นอุปสรรค

ต่อความตั้งใจปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนรู้นั้น	และอุสมะ	สงบใจจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจปฏิบัติตามสิ่ง

ทีเ่รยีนรูน้ัน้	หลกัอธษิฐานธรรมนีจ้ะเป็นฐานในการควบคมุดแูลตนเองให้เป็นไปในทางทีถ่กูต้องเหมาะ	หลกั

สมัมปัปธาน	คอืหลกัธรรมส�าหรบัเป็นฐานละสิง่ทีไ่ม่ด	ีและเพยีรแสวงหาความดงีาม	ประกอบด้วยเพยีรระวงั

ไม่ให้สิ่งที่เป็นโทษเกิดขึ้นในตน	เพียรขจัดสิ่งที่เป็นโทษในตนให้หมดไป	เพียรสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้

เกิดขึ้นในตน	และเพียรรักษาคุณประโยชน์ในตนไม่ให้เสื่อม	หลักสัมมัปปธานนี้	 จักปกป้องผู้ปฏิบัติมิให้ตก

ไปในทางเส่ือมเสีย	 หลักธรรมอิทธิบาท	 เป็นหลักธรรมท่ีสร้างแรงเสริมให้บุคคลมีความมุ่งม่ันท�าการใดให้

ส�าเร็จ	ประกอบด้วยความพอใจในสิ่งที่จะท�า	 เพียรพยายามท�าในสิ่งที่พอใจนั้น	มีจิตมุ่งมั่นท�าในสิ่งที่พอใจ

น้ันให้ส�าเร็จ	และพจิารณาในสิง่ทีท่�าส�าเรจ็แล้วนัน้	เพ่ือปรบัปรงุ	และพฒันาต่อไป	หลกัธรรมอทิธบิาทนี	้สอน

คนไม่สู้ชวีติจนกว่าจะถงึเป้าหมายทีต้่องการ	ส่วนหลกัธรรมอกีข้อหนึง่กค็อื	อปัณณกปฏปิทา	เป็นหลกัธรรม

เครื่องป้องกันมิให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตของตน	ประกอบด้วยการส�ารวมตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และ

วาจาการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร	 และเพียรศึกษาเรียนรู้ให้ทันโลกทันเหตุการณ์หลักอปัณณก

ปฏิปทาน้ี	 เป็นแนวปฏิบัติให้คนเดินทางได้ถูกต้อง	 ซึ่งหลักธรรมทั้งหลายดังกล่าวนี้	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 บุคคล

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี

ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจศกึษาวจิยัเรือ่งการประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การดแูลผูป่้วยเบาหวาน

กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนสักต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	ทั้งนี้	เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป

ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน	หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน	และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ในชุมชนบ้านแพะดอนสักต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	ในประเด็น

ที่เกี่ยวการประยุกต์ใช้หลักไตรลักษณ์ในการปรับจิตใจให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่างปกติสุขการประยุกต์ใช้หลัก

อธิษฐานธรรมในการควบคุมน�้าตาล	 การประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธานในการใช้ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	 4	 ในการดูแลสุขสภาพร่างกายและจิตใจและการประยุกต์ใช้หลัก	 อปัณณก

ปฏิปทา	 ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้มีอาการโรคเบาหวานโดยคาดหวังว่า	 ผลการวิจัยครั้งนี้	

จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านแพะดอนสักต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	และชุมชนอื่นๆ	ที่
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ได้ศึกษางานวิจัยนี้	ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าวเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของตน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

2.2		 เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดโรค

2.3		 เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานกรณีศึกษาชุมชน

บ้านแพะดอนสักต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ได้ทราบสภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

3.2		 ได้ทราบหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดโรค

3.3		 ได้ทราบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานกรณีศึกษาชุมชนบ้าน

แพะดอนสักต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจัิยเรือ่ง	การประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน	กรณศีกึษาชมุชนบ้าน

แพะดอนสัก	 ต�าบลห้างฉัตร	 อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัดล�าปาง	 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 ประกอบด้วยเชิง

เอกสาร	เชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

4.1		 ขอบเขตด้านเอกสาร

	 	 4.1.1		ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวานจากหนังสือท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขและ

สังคมวิทยา	สื่อออนไลน์	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.1.2		ศกึษาหลกัพทุธธรรมท่ีเกีย่วข้องกับการบ�าบัดโรค	จากคมัภร์ีพระไตรปิฎก	ฉบับภาษา

ไทย	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พุทธศักราช	2539	หนังสื่อต่างๆ	ที่มีการอธิบายหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนา	สื่อออนไลน์	และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้หลักพุทธธรรม

4.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 4.2.1	 ศึกษาสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับโรคเบาหวาน	

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง	

	 	 4.2.2		ศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดโรค	 ในประเด็นการประยุกต์ใช้หลัก

ไตรลกัษณ์	หลกัอธษิฐานธรรม	4	หลกัสมัมปัปธาน	4	หลกัอทิธบิาท	4	และหลกัอปัณณกปฏปิทา	3	เป็นฐาน

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

	 	 4.2.3		ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 ในประเด็นท่ีเก่ียว

กับการประยุกต์ใช้หลักไตรลักษณ์ในการปรับจิตใจให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่างปกติสุข	 การประยุกต์ใช้หลัก

อธิษฐานธรรม	ในการควบคุมน�้าตาล	การประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธาน	ในการใช้ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	 4	 ในการดูแลสุขสภาพร่างกายและจิตใจ	 และการประยุกต์ใช้หลักอปัณณก
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ปฏิปทา	ในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้มีอาการโรคเบาหวาน	

4.3		 ขอบเขตด้านประชากร	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ให้สัมภาษณ์	 ได้แก่	 แพทย์และประธาน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในต�าบลห้างฉัตร	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	จ�านวน	10	ราย

4.4		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	ชุมชนวัดบ้านแพะดอนสัก	ต�าบลห้างฉัตร	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัด

ล�าปาง	

4.5  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบเอกสาร	 แบบสอบถามปลายปิด	 และแบบ

สัมภาษณ์	โดยมีขั้นตอนการสร้าง	และการตรวจสอบเครื่องมือ	ดังนี้ 1)	ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะปลาย

ปิดเป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางการประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่ดแูลผูป่้วยโรค

เบาหวาน	ในชุมชนบ้านแพะดอนสกั	ต�าบลห้างฉตัร	อ�าเภอห้างฉตัร	จงัหวัดล�าปาง	โดยการสร้างแบบสอบถาม

ขึน้เองจากการศกึษาแนวคิด	ทฤษฎ	ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 2)	ใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างท่ีมลีกัษณะ

ปลายเปิด	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลและแนวทางการประยกุต์ใช้หลกั

พทุธธรรมเพือ่ดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน	โดยการสร้างแบบสมัภาษณ์ข้ึนเองจากการศกึษาแนวคดิทฤษฎ	ีและ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง

5.  ผลการวิจัย

5.1		 สภาพทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัโรคเบาหวาน	พบว่า	เบาหวานเป็นภาวะทีต่บัอ่อนสร้างฮอร์โมนอนิซลูนิ

(Insulin)	 ได้น้อยหรือไม่ได้เลยซึ่งฮอร์โมนชนิดน้ีมีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน�้าตาลไปใช้เป็น

พลังงานเมื่ออินซูลินในร่างกายไม่พอหรือมีพอแต่ใช้ไม่ได้น�้าตาลก็ไม่ถูกน�าไปใช้จึงเกิดการคั่งของน�้าตาลใน

เลือดและอวัยวะต่างๆเมื่อน�้าตาลคั่งในเลือดมากๆก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะท�าให้ปัสสาวะหวาน

หรือมีมดขึ้นได้จึงเรียกว่า	“เบาหวาน”	(สุรเกียรติ	อาชานานุภาพ,	2544	:	474)

	 	 5.1.1		ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เป็นเบาหวาน	 1)	 ความอ้วนเนื่องจากคนอ้วนเนื้อเยื่อต่างๆใน

ร่างกายมีการตอบสนองต่ออินซูลินลดน้อยลงอินซูลินจึงไม่สามารถพาน�้าตาลเข้าไปในเนื้อเยื่อได้ดีเช่นเดิม

จึงมีน�้าตาลส่วนเกินในกระแสเลือด	 2)	 อายุเมื่ออายุมากข้ึนตับอ่อนจะสังเคราะห์และหลั่งอินซูลินน้อยลง

ขณะทีรั่บน�า้	ตาลเท่าเดมิจงึมนี�า้ตาลส่วนเกนิในกระแสเลอืด	3)	ตบัอ่อนได้รบัความกระทบกระเทอืนเช่นตบั

อ่อนอกัเสบเร้ือรังจากการดืม่สรุามากหรือตบัอ่อนบอบซ�า้จากการได้รบัอบุตัเิหตซุึง่มคีวามจ�าเป็นต้องตดัตบั

อ่อนออกบางส่วนส�าหรับคนที่มีความโน้มเอียงจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วปัจจัยดังกล่าวจะท�าให้อาการเบา

หวานแสดงออกเรว็ขึน้	และ	4)	การติดเชือ้ไวรสับางชนดิเช่นคางทมูหดัเยอรมนัมรีายงานว่าเดก็อาย1ุ0ปีเป็น

เบาหวานอย่างปัจจุบันทันด่วนและเสียชีวิตลงหลังจากมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่มาก่อนจากการตรวจตับ

อ่อนพบว่าสามารถเพาะเช้ือไวรัสจากเนื้อเยื่อของตับอ่อนเมื่อทดลองฉีดไวรัสนี้เข้าไปในหนูพบว่าไวรัสชนิด

นี้ท�าให้หนูเป็นเบาหวาน	(เทพ	หิมะทองค�า	และคณะ,	2548	:	35)

	 	 5.1.2		การควบคุมโรคเบาหวาน	สุนิตย์	จันทรประเสริฐ	(อ้างใน	วณิรัฐ	ศรีชนะ,	2548	:	16)	

กล่าวว่า	 เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 ดังนั้นการรักษาโรคเบาหวานท่ีส�าคัญ

ประกอบด้วย	1)	การควบคุมอาหาร	2)	การออกก�าลังกาย	3)	การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย	ญาติ	และผู้เกี่ยวข้อง	

และ	4)	การให้บริการของสถานบริการรักษาโรค



217

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

	 	 5.1.3		วัตถุประสงค์ในการรักษา	 1)รักษาอาการท่ีเกิดข้ึนจากภาวะน�้าตาลในเลือดสูง 

2)ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน	และ	3)ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	อายุยืนยาว

5.2		 หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดโรค

	 	 5.2.1		หลักไตรลักษณ์	 คือ	 อาการที่เป็นเครื่องก�าหนดหมายอันให้รู ้ถึงความจริงของ 

สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นๆ	ตามธรรมดาของมัน	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2551	:	89)	

มี	3	ประการ	ได้แก่	1)	อนิจจตา	ความไม่เที่ยง	2)	ทุกฺขตา	ความเป็นทุกข์	และ	3)	อนฺตตตา	ความมิใช่ตัวตน	

	 	 	 จากการศึกษากฎไตรลักษณ์	ท�าให้เห็นว่า	ทุกสิ่งตกอยู่ภายใต้้กฎของไตรลักษณ์	คือ

มีลักษณะเป็นอนิจจัง	คือ	ไม่เที่ยง	มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ	เป็นทุกข์ไม่คงสภาพเดิมไว้ได้	เป็นอนัตตา

ไม่มีใครไปบังคับได้	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้หลักไตรลักษณ์ในการปรับจิตใจให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่าง

ปกติสุขของผู้มีอาการโรคเบาหวาน

	 	 5.2.2		หลักอธิษฐานธรรม	คือ	ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ	4	ประการ	ได้แก่	(1)	ปัญญา	คือ	ความ

รอบรู้	ความรู้ทั่วความรู้ชัด	คือ	รู้ทั่วถึงความจริง	หรือรู้ตรงตามความเป็นจริง	(บุญเรือง	อินทวรันต์,	2534,	

:	113-114)	(2)	สัจจะ	คือตั้งใจเลือกท�าแต่ความดี	ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเสมอ	แสวงหาความดีความชอบ

ในทางที่ถูกต้อง	สนับสนุนให้มีการท�าดี	 ยกย่องคนดีให้มีชื่อเสียง	 (คมเดือน	 เจิดจรัสฟ้า,	 2550	 :	4-5)	 (3)	 

จาคะ	 คือ	 ความสละในสิ่งอันเคยชิน	 ข้อที่เคยยึดถือไว้	 และสิ่งท้ังหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได	้ 

เริ่มแต่สละอามิสจนถึงสละกิเลส	และ	(4)	อุปสมะ	คือ	ความสงบ	คือ	ระงับโทษข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวาย

อันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแล้วท�า	จิตใจให้สงบได้	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2551	:	149)

	 	 	 การอธิษฐานธรรม	เป็นหลกัการเรยีนรู้สิง่ท่ีจ�าเป็นต่อชีวติเป็นส�าคญั	เมือ่รูว่้าอะไรเป็น

สิ่งส�าคัญต่อชีวิต	 ก็ตั้งใจจริงที่จะท�าให้ส�าเร็จ	 โดยก�าจัดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นออกไป	 หันมาเอาใจใส่กับสิ่งที่ส�าคัญ

ต่อชีวิต	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้หลักอธิษฐานธรรม	ในการควบคุมน�้าตาล	ของผู้มีอาการโรคเบาหวาน

	 	 5.2.3		หลกัสมัมปัปธาน	คือ	ความเพยีรโดยชอบ	(สนิชัย	วงษ์จ�านง,	2548	:	34)	ม	ี4	ประการ	

ได้แก่	(1)	สังวรปธาน	เพียรระวังยับยั้งบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น	หมายถึง	การท�าฉันทะให้เกิด	พยายาม	

ปรารภความเพียร	 ประคองจิตตั้งมั่น	 เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไม่เกิดให้เกิดข้ึน	 (2)	 ปหานปธาน	

เพยีรละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้ว	หมายถงึการท�าฉนัทะให้เกดิ	พยายาม	ปรารภความเพยีร	ประคองจติ

ตั้งมั่น	เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว	(3)	ภาวนาปธาน	เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	หมาย

ถึงการท�าฉันทะให้เกิดพยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจิตตั้งมั่น	เพื่อท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	

และ	(4)	อนรุกัขนาปธาน	เพยีรรกัษากศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแล้วให้ตัง้มัน่มใิห้เสือ่มและเจรญิยิง่ขึน้ไปจนไพบลูย์

หมายถึง	การท�าฉันทะให้เกิดพยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจิต	ตั้งมั่น	เพื่อความตั้งมั่น	เพื่อความไม่

หลงลืม	เพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญ	เพื่อให้บริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

	 	 	 หลักสัมมัปปธานนี้	 เป็นแนวทางให้บุคคลรู้จักส�ารวมตนละเว้นความชั่ว	 แล้วท�าแต่

ความดีและรักษาความดีไว้ให้เกื้อกูลต่อการด�าเนินชีวิต	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธาน 

ในการใช้ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	ของผู้มีอาการโรคเบาหวาน

	 	 5.2.4		หลักอิทธิบาท	4	คือ	คุณเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ	มี	4	ประการ	ได้แก่	(1)ฉันทะ	ความ

พอใจ	คอื	ความต้องการทีจ่ะท�า	ใฝ่ใจรกัจะท�าสิง่นัน้อยูเ่สมอและปรารถนาจะท�าให้ผลดยีิง่ๆ	ขึน้ไป	(2)วริยิะ	
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ความเพียร	คอื	ขยันหมัน่	ประกอบสิง่นัน้ด้วยความพยายามเข้มแข็ง	อดทนเอาธุระไม่ท้อถอย	(3)จติตะ	ความ

คิดมุ่งไป	คือ	ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�า	และท�าในสิ่งนั้นด้วยความคิด	เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป	

อทุศิตวัอทุศิใจให้ส่ิงทีท่�า	และ	(4)วมัิงสา	ความไตร่ตรอง	หรอื	ทดลอง	คอื	หมัน่	ใช้ปัญญาพจิารณาใคร่ครวญ

ตรวจหาเหตผุลและตรวจสอบข้อยิง่หย่อนในสิง่ทีท่�านัน้	มกีารวางแผน	วดัผล	คดิค้นวธิแีก้ไขปรบัปรงุ	เป็นต้น	

(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2551	:	160)

	 	 	 หลักอิทธิบาทนี้	 เป็นแรงจูงใจในการท�าภารกิจการงานของตนให้เสร็จสมบูรณ์ตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท	4	 ในการดูแลสุขสภาพร่างกายและจิตใจ

ของผู้มีอาการโรคเบาหวาน

	 	 5.2.5		หลกัอปัณณกปฏปิทาคือ	ข้อปฏบิตัทิีไ่ม่ผดิ	(พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต),	2551	

:	 108-109)	 มี	 3	 ประการ	 ได้แก่	 (1)อินทรียสังวร	 คือ	 การส�ารวมอินทรีย์	 คือระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรม

ครอบง�าใจ	เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง	6	(2)โภชเน	มัตตัญญุตา	คือ	ความรู้จักประมาณในการบริโภค	

คือรู้จักพิจารณารับประทานอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายใช้ท�ากิจให้ชีวิตผาสุก	 มิใช่เพ่ือสนุกสนาน	 มัวเมา	

และ	(3)ชาคริยานุโยค	คือ	การหมั่นประกอบความตื่น	ไม่เห็นแก่นอน	คือ	ขยันหมั่นเพียรตื่นตัวอยู่เป็นนิตย์	

ช�าระจิตมิให้มีนิวรณ์	พร้อมเสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

	 	 	 หลักอปัณณกปฏิปทานี้	เป็นหลักการส�ารวมการใช้ชีวิต	ทั้งด้านการปฏิบัติตน	ความ

รู้จักพอประมาณ	และการมีสติรู้เท่าทันปัจจุบัน	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้หลักอปัณณกปฏิปทา	 ในการ

ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้มีอาการโรคเบาหวาน

5.3		 การประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การดูแลผูป่้วยเบาหวานกรณศีกึษาชมุชนบ้านแพะดอนสกั

ต�าบลห้างฉัตรอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

	 	 5.3.1		หลักการปรับจิตใจให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่างปกติสุข:	 ประยุกต์ใช้หลักไตรลักษณ์เพื่อ

แนะน�าการท�าชีวิตให้มีความสุข	 รู้จักปล่อยวางโดยให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป	 เป็น

เรือ่งธรรมชาตขิองชวีติ	เช่นนี	้ย่อมท�าให้ผูป่้วยเข้าใจชวีติว่า	ไม่เทีย่ง	ไม่คงคนไม่เป็นไปตามทีใ่จต้องการ	แล้ว

รู้จักปล่อยวาง

	 	 5.3.2		การควบคุมน�้าตาลในผู้ป่วย	 :	 ประยุกต์ใช้หลักอธิษฐานธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อ

ให้เกิดความตั้งใจซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะควบคุมระดับน�้าตาลให้อยู่ในระดับที่แพทย์แนะน�าเช่นนี้	ย่อมท�าให้

ผู้ป่วยมีความตั้งใจควบคุมน�้าตาลในเลือดตามที่ตนได้ศึกษาดีแล้ว

	 	 5.3.3		หลักการใช้ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด:	 ประยุกต์ใช้หลักสัมมัปปธานเพื่อเสนอความ

เห็นว่า	 ยาชนิดใดมีผลต่อการลดระดับน�้าตาลในเลือด	และไม่มีอันตรายต่อสุขภาพก็ควรใช้ยานั้นต่อไป	 ไม่

ควรเปลี่ยนยาบ่อยๆ	เพราะการเปลี่ยนยาบ่อยๆ	อาจท�าให้หลงทิศทางในการรักษาโรคได้	เช่นนี้	ย่อมท�าให้

รู้จักรักษาระดับมาตรฐานการใช้ยาที่เหมาะสม

	 	 5.3.4		การดแูลสขุสภาพร่างกายและจติใจ	:	ประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท	4	เพือ่แนะน�าและให้

ก�าลังใจ	กรณีเมื่อมีอาการของโรคเบาหวาน	ควรสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ	ไม่ควรท้อแท้กับสิ่งที่

เกิดขึ้นเช่นนี้	ย่อมท�าให้รู้จักเอาใจใส่	มุ่งมั่นในการปรับสภาพตนเองให้เข้มแข็ง

	 	 5.3.5		การป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน	 :	 ประยุกต์ใช้หลักอปัณณกปฏิปทาเพื่อให้ข้อคิด	
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กรณีเมื่อรู้ว่าตนมีอาการเบาหวาน	ก็ควรส�ารวมการใช้ชีวิต	 ไม่ควรหมกมุ่นในอบายมุข	 เช่น	 เที่ยวกลางคืน	

เที่ยวดูการแสดง	หรือหมกมุ่นกับการพนันเป็นต้น	 เพราะอบายมุขจะท�าให้สภาพร่างกายทรุดโทรมจิตใจมี

ความเครียดเช่นนี้	ย่อมท�าให้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นโทษต่อตนเอง

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1		 ควรวิจัยเรื่อง	“การประยุกต์ใช้หลักอธิษฐานธรรม	4	เป็นฐานการควบคุมโรคความเครียด”	

เพราะเห็นว่า	หลักอธิษฐานธรรม	4	เป็นหลักธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ	เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคทางใจ	

6.2		 ควรวิจัยเรื่อง	 “พุทธวิธี	 :	 การใช้หลักสัมมัปปธาน	 4	 เป็นแนวป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้

ป่วย”เพราะเห็นว่าหลักสัมมัปปธาน	4	เป็นหลักความเพียรป้องกันความเสื่อมและสร้างสรรค์ความเจริญให้

แก่ผู้ปฏิบัติตาม

6.3		 ควรวจิยัเรือ่ง	“กลวธิกีารน�าหลกัอทิธบิาท	4	มาเป็นพลงัในการเสรมิสร้างสขุภาพร่างกายให้

มีภูมิต้านทานโรค”เพราะเห็นว่า	หลักอิทธิบาท	4	เป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมของตนให้ประสบความส�าเร็จ

ดังประสงค์
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8.  ค�าขอบคุณ

การวิจยัเรือ่ง	การประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน	กรณศีกึษาชมุชนบ้าน

แพะดอนสัก	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก	ดร.ดิลก	บุญอิ่ม	

และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมทั้ง	ผศ.ดร.โผน	นามมณี	พระมหาอินทร์วงศ์	อิสฺสรภาณี,ดร.	และ	ดร.ภารดี	

พูลประภา	 เอี่ยมเจริญ	 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย	 ในการให้ค�าแนะน�า	 ตรวจสอบ	 และแก้ไขข้อ

บกพร่องต่างๆ	 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	 โอกาสนี้ขอขอบคุณ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย	

มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปางที่ได้กรุณาอ�านวยความสะดวกในการท�างานวิจัย	 ท�าให้การวิจัยส�าเร็จลงด้วย

ดี	ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัยครั้งนี้ขอมอบให้แก่	มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง	เพื่อน�าไปเผยแพร่แก่

สาธารณชน	ต่อไป	
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ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุในชนบทอีสาน

The Impacts on Family Institutions Changes of the Elderly in Thailand’s 

Rural Northeast Region

สุรสิทธิ์	ไกรสิน1

Surasit	Kraisin1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2551

E-mail	:	Surasit1774@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง	 “ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวท่ีมีต่อผู้สูงอายุในชนบท

อีสาน”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 สภาพปัจจุบันของครอบครัวและผู้สูงอายุ	 2)	 ผลกระทบของความ

เปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุ	3)	แนวโน้มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับ

ผู้สูงอายุในอนาคต	และ	4)	การน�าหลักพรหมวิหาร	4	มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุ	 โดยท�าการศึกษาจากผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง	เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ดุลพนิจิ	ใช้สตูรทาโร่	ยามาเน่	ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน	393	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออก

สมัภาษณ์	และส่งแบบสมัภาษณ์ให้ผูน้�าชมุชนช่วยแจกผูส้งูอายแุละสมาชกิในครอบครวัตอบแล้วเกบ็รวบรวม

ผู้วิจัยลงไปรับจากผู้น�าชุมชนด้วยตัวเอง	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 และใช้สถิติค่า 

ร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1.		สภาพปัจจบุนัของครอบครวัและผูส้งูอายใุนชนบทอสีานได้เปลีย่นแปลงจากเดมิหลายด้าน	คอื	

รูปแบบของครอบครวัเปลีย่นจากครอบครวัขยายเป็นครอบครัวเดีย่วมากข้ึนขนาดของครอบครัวเลก็ลง	การ

อาชีพเปลี่ยน	ไปท�างานต่างถิ่นมากขึ้น	บรรยากาศในครับครัวที่เคยอบอุ่นมีสมาชิกอยู่พร้อมเพรียงกันกลับ

เงียบเหงา	เหลือแต่ผูส้งูอายแุละเดก็	แต่แม้ว่าครอบครวัจะเปลีย่นไปกต็าม	ผูส้งูอายยุงัคงพงึพอใจกบัวถิชีวีติ

ในวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่	การปรับตัวเปลี่ยนแปลงก็มีน้อยมาก	

2.		ผลกระทบของความเปลีย่นแปลงของสถาบนัครอบครวัทีม่ต่ีอผูส้งูอาย	ุทัง้ด้านร่างกาย	อารมณ์	

สังคม	และจิตใจ	ซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ	

1 อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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3.		แนวโน้มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุในอนาคต	ความคาดหมายของ

ผูสู้งอายเุกีย่วกบัแนวโน้มปฏสัิมพนัธ์ระหว่างสมาชกิของครอบครวักบัผูส้งูอายใุนอนาคต	ส่วนใหญ่เหน็ว่าใน

อนาคตภาวะเศรษฐกจิจะตงึตวัยิง่ขึน้	การไปท�างานไกลบ้านจะมมีากขึน้	และเหน็ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่น

ไรก็ตาม	 วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยึดถือความส�าคัญของระบบเครือญาติจะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งปฏิสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุให้คงอยู่ต่อไป

4.		การน�าหลักพรหมวิหาร	 4	 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ

ครอบครัวกับผู้สูงอายุ	 พบว่า	 สมาชิกในครอบครัวทุกคนยึดถือหลักธรรมเป็นสิ่งส�าคัญในการที่จะพัฒนา

ตนเองก่อนที่จะออกใช้ชีวิตในสังคมที่มีปัญหามากมาย	 การยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นตัว

ก�าหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ค�าส�าคัญ : 1.	ผลกระทบ	2.	ความเปลี่ยนแปลง	3.	สถาบันครอบครัว	4.	ผู้สูงอายุ	

ABSTRACT

The	 research	 entitled	 “The	 Impacts	 on	 Family	 Institutions	 on	 Changes	 of	 the	 

Elderly	 in	Thailand’s	Rural	Northeast	Region”	served	 the	purposes	 to	study:	1)	current	

states	of	family	institutions	and	the	elderly,	2)	impacts	on	changes	of	the	former	on	the	

latter,	3)	future	trends	of	interactions	between	the	former	and	the	latter,	4)	the	application	

of	Buddhism’s	dharma	called	‘Four	Sublime	States	of	Mind	(Brahmavihara)’	to	creating	

strong	ties	between	the	elderly’s	family	members.	The	number	of	the	sampling	groups	

was	derived	from	simple	random	sampling	and	random	table	to	set	the	sampling	sizes	

using	Taro	Yamane,	earning	393	individuals.	Tools	used	to	cooect	data	interview.	Statistical	

analysis.

Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:	

1.		Current	states	of	families	and	the	elderly	are	conducive	to	the	fact	that	families	

in	Thailand’s	rural	northeastern	region	have	undergone	striking	changes	in	many	domains.	

From	extended	families,	they	Tence	become	small	ones.	The	family	sizes	appear	smaller	

and	smaller.	Employments	of	jobs	have	completely	changed;	job	seekers	have	to	travel	

in	the	distance	to	look	for	their	jobs.	Warm	circumstance	of	all	family	members	in	unison	

have	turned	silent	and	lonely,	leaving	the	elderly	and	young	kids	behind.	The	case	in	point	

is	how	states	of	families	have	greatly	changed,	the	elderly	have	remained	satisfied	with	

original	ways	of	their	life	in	traditional	cultures.	Adaptation	for	changes	deems	marginal.	

2.		Impacts	on	changes	in	family	institutions	the	elderly	sustain	physical	fatigues,	

emotional	 turbulence,	 social	 ties	 and	mental	well	 beings.	 Typically,	 they	 have	 both	 

negative	and	positive	impacts	on	the	elderly.	Their	other	impacts	of	changes	are:	they	find	
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no	time	enough	to	take	a	rest	as	they	require,	they	shoulder	more	responsible	burdens,	

their	 emotional	 ties	 are	 turbulent,	 their	 limited	 boundary	 of	 social	 ties	 has	 become	 

narrower.	Their	additional	worries	involve	their	children	and	kids	working	in	the	distance,	

their	own	health,	debt	and	family	economy.	

	3.	Future	trends	of	interactions	between	family	members	and	the	elderly	entails	

the	latter’s	expected	trends	towards	interactions	between	the	former	and	the	latter	 in	

many	years	to	come.	Mainly,	most	of	the	elderly	realize	that	economic	conditions	are	 

going	to	be	tense	and	tough.	Unavoidably,	seeking	for	a	job	in	the	distance	will	definitely	

increase.	 They	 also	 perceive	 how	 the	 situations	 are	 going	 on.	 However,	 local	 cultures	

highlighting	great	significance	of	the	blood	ties-related	family	system	a	acted	as	a	retarding	

tool	to	maintain	strong	and	good	ties	between	family	members	and	the	elderly	to	have	

remained	everlasting.	

4.		The	application	of	Buddhism’s	rule	of	dharma	to	creating	good	and	strong	ties	

between	family	members	and	the	elderly	have	proven	that	every	family	member	takes	its	

stringent	rule	though	it	is	instrumental	in	self-development	prior	to	spending	their	life	in	

the	 external	 world	with	 countless	 problems.	 In	 reality,	 both	 sides	 follow	 this	 rule	 of	

dharma	and	treat	it	as	the	highest	benefit.	As	a	result,	their	ties	have	so	far	become	the	

determinant	for	setting	frames	of	family	members’	code	conducts	and	practices,	enabling	

them	to	live	a	normal	life	in	the	society.	

Keywords :	1.	Impacts	2.	Changes	3.	Family	Institutions	4.	The	elderly

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของผู้คนในสังคมชนบทไทย	โดยภาพรวมแล้วจะคล้ายคลึงกันในทุกๆ	ภูมิภาค	

คือมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่	ผู้คนมีการศึกษาน้อย	มีความ

เป็นอยู่อย่างง่ายๆ	ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี	ความคิดริเริ่มและการแข่งขันกันมีน้อยความเปลี่ยนแปลงและความ

เจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้า	 แต่ชาวชนบทก็สามารถด�ารงตนอยู่อย่างสงบสุข	 เนื่องจากมีปัจจัยเสริม

หลายประการ	 เช่น	 ความผูกพันอันแน่นแฟ้นในระบบเครือญาติ	 การช่วยเหลือเก้ือกูลกันในระหว่างเพื่อน

บ้าน	 ความมีศีลธรรม	 ความยึดมั่นในศาสนา	 และความสมถะ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 สภาพภูมิศาสตร	์

ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ก็เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลท�าให้สังคมชนบทในแต่ละภูมิภาคมี

วถิชีวีติแตกต่างกนัไป(เพญ็แข	ประจนปัจจนกึ	และอ้อมเดอืน	สดมณ,ี	2529	:	26-36)	ในเขตชนบทของภาค

อีสานโดยทั่วไปเหลืออยู่แต่ผู้ที่อยู่นอกวัยท�างานคือเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่	ภารกิจในครัวเรือนจึงตก

เป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุไปโดยปริยาย	เมื่อมีงานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ	ผู้ไปท�างานในต่างถิ่นจึงจะกลับ

มาสู่ครอบครัวครั้งหนึ่ง	นับเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของสังคมชนบทที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้
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สูงอายุเป็นอย่างมาก	

บทบาท	สถานภาพ	และวิถีชีวิตโดยทั่วไปของผู้สูงอายุในวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้น	ถือว่าผู้สูงอายุเป็น

ปูชนียบุคคลของครอบครัว	 มีคุณูปการอันส�าคัญต่อครอบครัว	 สมาชิกของครอบครัวเคารพนับถือ	 ยกย่อง	

ให้เกียรต	ิเชือ่ฟังค�าสัง่สอน	และเอาใจใส่ดูแลให้อยูด่มีสีขุ	โดยทัว่ไปแล้วผูส้งูอายไุม่จ�าเป็นต้องประกอบอาชพี

หลักเพือ่หารายได้มาเลีย้งครอบครวั	ถอืว่าเป็นวัยพักผ่อนท�างานอดเิรกบ้างตามความพงึพอใจ	เล่นหวัไปกบั

ลกูหลานทีย่งัอยูใ่นวยัเยาว์	กจิกรรมทีเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัขิองวฒันธรรมของผูส้งูอายกุค็อื	อยูเ่หย้าเฝ้าเรอืน	

อบรมส่ังสอนลกูหลาน	สงัคมกบัเพือ่นบ้าน	ร่วมงานประเพณขีองชมุชน	และบ�าเพญ็กุศล	เป็นต้น	(นพวรรณ	

หาญพล,	2535	:	52-55)

ปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 ได้เกิดขึ้นมากมาย	 รวดเร็วและต่อเนื่องรูปแบบของ

ครอบครัวที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	จ�าเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	

วิถีชีวิตของคนในครอบครัวก็ไม่อาจติดยึดอยู่กับวัฒนธรรมแต่เก่าก่อนได้	ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ผู้สูงอายุที่ยังฝังลึกอยู่กับอดีต	รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ	จึงได้ก�าหนดเป้าหมายหลักใน

การพัฒนาและสงเคราะห์ผูส้งูอายไุว้โดยตรงในแผนพฒันาและส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคม	แต่ผลการด�าเนนิงาน

ทีผ่่านมายงัมข้ีอจ�ากดัอยูม่าก	ผูส้งูอายใุนชนบทภาคอสีานทีไ่ด้รบัประโยชน์จากแผนพัฒนาดงักล่าวมเีฉพาะ

แต่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เท่านั้น	 ส่วนผู้ที่อยู่นอกสถานสงเคราะห์แทบจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ	 เลยยัง

คงต้องดิน้ร้นขวนขวายต่อสูก้บัปัญหาต่างๆไปตามความสามารถและความพร้อมของแต่ละคน	หากปล่อยให้

สถานการณ์เป็นไปเช่นนีปั้ญหากจ็ะยิง่พอกพนูขึน้	เนือ่งจากความเจรญิก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถช่วย

ให้ผู้สูงอายมุอีายยุนืยาวขึน้	อกีประการหนึง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากสงัคมของผูส้งูอายใุนชนบทอสีาน	คอืขาด

การน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่	 พรหมวิหาร	 4	 ได้แก่	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 และอุเบกขา	 ไป

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 และสมาชิกในครอบครัวจึงท�าให้เกิดปัญหาครอบครัวข้ึนหลาย

ครอบครวัในปัจจุบนันี	้ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของสถาบนัครอบครัว

ที่มีต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอีสานให้เป็นท่ีประจักษ์	 เนื่องจากเป็นภูมิภาคของประเทศไทย

ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของครอบครัวและผู้สูงอายุในชนบทอีสาน

2.2		 เพื่อศึกษาผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุในชนบท

อีสาน

2.3		 เพื่อศึกษาแนวโน้มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุในชนบทอีสานใน

อนาคต

2.4		 เพือ่ศกึษาการน�าพรหมวหิาร	4	มาประยกุต์ใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิ

ของครอบครัวกับผู้สูงอายุในชนบทอีสาน
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3.1		 ได้รูส้ภาพความเป็นอยูจ่รงิในปัจจบุนัของสถาบนัครอบครวัและผูส้งูอายใุนชนบทอสีานแล้ว

หาแนวทางแก้ไขและให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุในชนบทอีสาน

3.2		 รูผ้ลกระทบของความเปลีย่นแปลงของสถาบนัครอบครวัทีม่ต่ีอผูส้งูอายใุนชนบทอสีาน	หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไปประกอบการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

3.3		 ท�าให้รูแ้นวโน้มปฏบิตัสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิของครอบครวักบัผูส้งูอายใุนในชนบทอีสานใน

อนาคตหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าผลการวจิยัไปจดัท�าแผนประชาสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวักบัผูส้งู

อายุในชนบทอีสาน

3.4		 หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนและการด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาสังคม	 การส่งเสริมสวัสดิการสังคมหรือด้านสงเคราะห์ของสถาบันครอบครัวท่ีมีต่อผู้สูงอายุ

ในชนบทอีสานได้ตามความเหมาะสม

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	คือ	ผู้สูงอายุในชนบทอีสานเหนือ	และอีสานใต้	ผู้วิจัย

ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจ	

และการตัดสนิใจของนกัสถติเิป็นหลกัในการพจิารณาเลอืกตวัอย่างทีเ่ป็นผูสู้งอายใุนอสีานเหนอื	คอื	จงัหวัด

ร้อยเอด็	ซึง่ผูว้จิยัเจาะจงสุ่มตวัอย่างในอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็เท่านัน้	และอสีานใต้	คอื	จงัหวดัศรสีะเกษ	ผูว้จิยั

เจาะจงสุม่ตวัอย่างในอ�าเภอเมอืงศรสีะเกษ	ใช้เทคนคิการสุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรทาโร่	ยามาเน่	ได้กลุม่ตวัอย่าง	

จ�านวน	393	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	มีความความเชื่อมั่นทั่งฉบับ

เท่ากับ	.95	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและใช้สถิติค่าร้อยละ

5.  ผลการวิจัย 

5.1		 สภาพปัจจุบันของครอบครัวและผู้สูงอายุ	ครอบครัวในชนบทอีสานได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม

หลายด้าน	 คือ	 รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้นขนาดของ

ครอบครัวเล็กลง	การอาชีพเปลี่ยน	ไปท�างานต่างถิ่นมากขึ้น	บรรยากาศในครับครัวที่เคยอบอุ่นมีสมาชิกอยู่

พร้อมเพรียงกันกลับเงียบเหงา	เหลือแต่ผู้สูงอายุและเด็ก	แต่แม้ว่าครอบครัวจะเปลี่ยนไปก็ตาม	ผู้สูงอายุยัง

คงพึงพอใจกับวิถีชีวิตในวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่	การปรับตัวเปลี่ยนแปลงก็มีน้อยมาก

5.2		 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุใน

ชนบทอีสาน	โดยสรุปมีดังนี้	1)ปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุ	ความเข้มแข็งของชุมชน	ภาวะสูงอายุ	

และความมัน่คงทางจติใจมคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการบรกิารสวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายมุากทีส่ดุ	(ทกุ

บริการ)	ปัจจยัด้านครอบครวั	(สมัพนัธภาพในครอบครวัด)ี	มคีวามสมัพนัธ์กับความต้องการบรกิารด้านสงัคม

มาก	 ได้แก่	บริการการศึกษาเรียนรู้	 การถ่ายทอดภูมิปัญญา	บริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์	 งานที่

สร้างรายได้	การฝึกอาชพี	บรกิารข้อมลูข่าวสาร	ทีอ่อกก�าลงักาย	ทีพ่บปะพดูคยุในชมุชน	และชมรมผูส้งูอาย	ุ
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2)	ปัจจยัด้านส่วนบคุคล	(การดูแลตนเอง	การท�ากจิกรรมด้วยตนเอง)	มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการบรกิาร

สวสัดิการสงัคมในระดับปานกลาง	ได้แก่	บรกิารการศึกษาเรียนรู	้การถ่ายทอดภูมปัิญญา	บรกิารส่งเสรมิสขุ

ภาพ	กลุ่มออมทรัพย์	งานที่สร้างรายได้	การฝึกอาชีพ	บริการข้อมูลข่าวสาร	ที่ออกก�าลังกาย	ที่พบปะพูดคุย

ในชุมชน	และชมรมผู้สูงอายุ	3)	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	(รายได้น้อย)	มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการ

เพื่อ	ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตมาก	ได้แก่	บัตรทอง	30	บาท	การฝึกอาชีพ	เบี้ยยังชีพ	ศูนย์บริการผู้สูงอายุใน

วัด	และบริการฌาปนกิจสงเคราะห์

5.3		 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในชนบทอีสาน	พบ

ประเด็นที่น่าสนใจ	คือ	1)กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย	(ยากจน)	มีความมั่นคงทางจิตใจน้อย	(วิตกกังวลมาก)	

ผูท้ีไ่ด้รับบริการจากหน่วยงานน้อย	และมคีวามต้องการพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ	สงัคมในระดบัมาก	จะต้องการ

บรกิารสวสัดกิารสงัคมในด้านเบีย้ยงัชพี	หน่วยดแูลสขุภาพเคลือ่นที	่ฌาปนกจิสงเคราะห์	บตัรทอง	30	บาท	

การช่วยเหลือจากชุมชน	 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	 บริการดูแลผู้สูงอายุ	 บริการส่งเสริมสุขภาพ	 บริการ

ลกัษณะต่าง	ๆ 	นี	้เป็นบรกิารทีเ่ป็นความต้องการทีเ่ป็นความจ�าเป็นพืน้ฐานของชวีติ	ทีเ่น้นบรกิารทางกายภาพ	

จิตใจ	 การดูแลส่งเสริมสุขภาพจนถึงบริการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต	 กลุ่มที่ต้องการบริการลักษณะน้ีเป็น 

กลุ่มผู้สูงอายุยากจน	 ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่างๆ	 และขาดหลักประกันพื้นฐานของชีวิต	 

2)	กลุม่ผูสู้งอายทุีม่ปัีญหาด้านความม่ันคงทางจติใจน้อย	(วติกกงัวลมาก)	อนัมผีลสบืเนือ่งมาจากความมัน่คง

ทางครอบครวั	จะต้องการบรกิารสวสัดกิารสงัคมในลักษณะทีต้่องการงานทีส่ร้างรายได้	ต้องการบ้านพกัคน

ชรา	หรือที่พักชั่วคราว	อันแสดงถึงภาวะของผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางจิตใจน้อย	สุขภาพจิตอ่อนแอ	ขาด

ทีพ่ึง่พงิ	กลุ่มน้ีย่อมต้องการบรกิารทีส่ร้างความมัน่คงแก่ชวีติในช่วงปลายหากพวกเขาขาดผูด้แูล	3)กลุม่ผูส้งู

อายทุีม่คีวามต้องการทางสงัคมมาก	และยอมรบัภาวะการเป็นผูส้งูอายขุองตนได้มาก	กลุม่นีจ้ะมภีาวะสขุภาพ

จิตดี	 และไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ	 สังคมเด่นชัดนัก	 จะต้องการบริการเชิงสังคม	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน	 เช่น	ต้องการบริการข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด	ที่พบปะ

พูดคุย	และการศึกษาเรียนรู้	

5.4		 แนวโน้มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุในชนบทอีสานในอนาคต	 

พบว่า	ครอบครวัยงัคงเป็นสถาบนัหลกัทีท่�าหน้าท่ีดูแลผูส้งูอายใุนครอบครวั	ผูส้งูอายยุงัมสีมัพันธภาพทีด่รีะหว่าง 

สมาชกิในครอบครวั	ได้แก่	สาม	ีลกู	หลาน	ผูส้งูอายใุนครอบครวัปัจจบุนัขาดการดแูลเอาใจใส่ผูส้งูอายอุย่าง

มีคุณภาพ	โดยเฉพาะผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก	พบว่า	ครอบครัวไม่สามารถให้การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ

ในด้านจติใจ	ความอ่อนแอของสถาบนัครอบครวัส่งผลให้ผูส้งูอายจุ�านวนไม่น้อยขาดความอบอุน่ทางใจ	ขาด

ความมั่นคงทางจิตใจ	ผู้สูงอายุบางรายได้รับความทุกข์ใจ	มีภาวะเครียด	มีความวิตกกังวล	สุขภาพร่างกาย

ทรดุโทรม	บางรายเจบ็ป่วย	ครอบครวัสมยัใหม่ทีท่ิง้ผู้สงูอายใุห้อยูต่ามล�าพังกบัเดก็ทีเ่ป็นลกูหลาน	นอกจาก

นี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้สะท้อนให้เห็นถึง	 ผู้สูงอายุบางรายต้องแบกรับภาระหนี้สินแทนลูกหลาน	ผู้สูง

อายตุ้องท�างานหนกัหารายได้มาเลีย้งตนเองและครอบครวั	มหีนีส้นิทีไ่ม่สามารถช�าระคนืได้	ผลการวจิยัครัง้

นี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของผู้สูงอายุ	 ที่จะต้องอยู่ล�าพังคนเดียวมากขึ้น	 ขาดผู้ดูแลอย่างเหมาะสม	 ผู้สูงอายุต้อง

อยู่ด้วยกันเอง	 ดูแลกันเอง	 ต่างเป็นภาระของกันและกัน	 โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาก็จะพึ่งพาช่วยเหลือ

กันเองภายในชุมชน
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5.5		 การน�าพรหมวิหาร	 4	 มาประยุกต์ใช่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ

ครอบครัวกับผู้สูงอายุในชนบทอีสาน	พบว่า	ด้านเมตตา	คือ	สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้เกียรติซึ่งกัน

และกันในครอบครัว	เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งประสบความส�าเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ด้านกรุณา	คือ	สมาชิก

ในครอบครวัรักและเกือ้หนนุเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	ด้านมทุติา	คอื	สมาชกิในครอบครัวเอาใจใส่ช่วยเหลอืผูส้งู

อายแุละ	แก้ปัญหาให้สมาชกิในครอบครวั	และด้านอุเบกขา	คอื	รบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิในครอบครวั

ทกุคน	ทัง้น้ี	สมาชกิในครอบครวัทกุคนถอืเป็นก�าลงัส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาองค์กรแรกของการทีจ่ะออกใช้

ชวีติในสงัคมทีม่ปัีญหามากมายการยึดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาจะเป็นการก�าหนดกรอบการประพฤติ

ปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

6.  อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของครอบครับ	 ผู้สูงอายุ	 ความเปลี่ยนแปลง	 เหตุแห่งความ

เปลีย่นแปลง	ผลกระทบและแนวโน้มปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิของครอบครวักบัผูส้งูอายใุนอนาคต	เมือ่น�า

มาพจิารณาประกอบกบัเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและข้อสงัเกตของผูว้จิยัมกีรณทีีน่�ามาสูก่ารอภปิรายผล

ดังนี้

6.1		 สภาพปัจจุบันของครอบครัวและผู้สูงอายุครอบครัวในชนบทอีสานซึ่งในสมัยก่อนเป็น

ครอบครัวขยายและมีขนาดใหญ่ในงานวิจัยนี้	 พบว่า	 ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวดังกล่าวยังคงมีอยู่

ทั่วไป	 โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ	คือ	ประกอบด้วยครอบครัวของผู้สูงอายุ	และครอบครัวของลูก

คนใดคนหนึ่งที่แต่งงานเป็นคนสุดท้าย	 ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุต้องการคนเลี้ยงดูและเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

ของสงัคมในชนบททีต้่องมคีรอบครวัของลกูคนใดคนหนึง่อยูร่่วมกบัครอบครวัของพ่อแม่	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ลีย้ง

ดใูนยามพ่อแม่ชราภาพ	สอดคล้องกับผลการวจัิยของ	วรีสทิธิ	์สทิธไิตรย์	และโยธนิ	สว่างด	ี(2536	:	บทคดัย่อ)	

ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีโครงการพัฒนาที่มีต่อวีถีการด�าเนินชีวิต

ของผู้สงูอายใุนหมูบ้่านภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	พบว่า	การเปลีย่นแปลงทางสงัคมมผีลกระทบต่อการด�าเนนิ

ชวีติความเป็นอยูข่องผูส้งูอายเุกีย่วกบัการได้รบัความเอาใจใส่ดแูลความสะดวกสบายในการอยูอ่าศัย	โดยผู้

สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ที่มีฐานะดี	ส่วนโครงการพัฒนาในชนบทนั้นพบ

ว่าไม่มีโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรงเลย และสอดคล้องกับผล

การศกึษาวจิยัของ	ศรน้ีอย	มาศเกษม	(2532	:	269-270)	ได้ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของผูส้งูอายุ

ในชนบทอีสาน	ศึกษา	ณ	หมู่บ้านต�าบลโนนคอม	กิ่งอ�าเภอภูผาม่าน	จังหวัดขอนแก่น	พบว่า	ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่อยู่ร่วมกับลูกหลาน	ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามควรแก่ฐานะเป็นหม้ายและรู้หนังสือประมาณครึ่งหนึ่ง	

6.2		 ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวท่ีมีต่อผู้สูงอายุเมื่อพิจารณาสภาพ

ปัจจบุนัของสถาบนัครอบครบัและสภาพความเป็นอยูข่องผูส้งูอายกุเ็หน็ได้ว่าครอบครวัได้ปรบัตวัไปตามยคุ

สมยัและเกดิความเปลีย่นแปลงค่อนข้างมาก	แต่ผูส้งูอายยุงัใช้ชวีติแบบเดมิอยูม่ากกว่าท่ีจะปรบัตวัรบัความ

เปลี่ยนแปลงของครอบครัว	 เพราะซึมซับและเคยชินกับวิถีชีวิตแบบเดิม	 จึงได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของครอบครัวทั้งในด้าน	 ร่างกาย	 อารมณ์	 สังคมและจิตใจ	 เป็นผลกระทบเชิงลบมากกว่าผล 

กระทบเชิงบวก	ความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครับครัวและผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุดังกล่าว	ผู้สูงอายุเห็น



228

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

ว่าเกดิจากสาเหตุส�าคัญหลายประการ	ได้แก่	การแข่งขันกันทางเศรษฐกจิ	ความเจรญิก้าวหน้าในการคมนาคม

และการสื่อสาร	 การพัฒนาชนบทที่เน้นทางวัตถุ	 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและความแปรปรวนของ

ธรรมชาติ	การเพิ่มขึ้นของประชากร	การปรับตัวตามสังคมเมือง	ความหย่อนยานทางศีลธรรมและคุณธรรม	

รวมทัง้การอบรมสัง่สอนในครอบครวัและสถานศึกษา	ซึง่สอดคล้องกับ	กรทพิย์	ลดาวลัย์	(2536	:	บทคดัย่อ)	

ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	พบว่า	 ผู้

สูงอายุมีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคอีสาน	 เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่รู้หนังสือและเป็นหม้าย	 ก่อนเข้าสถาน

สงเคราะห์มีความต้องการด้านร่างกายเกี่ยวกับปัจจัยสี่ในการครองชีพและการดูแลช่วยเหลือ	 ส่วนในด้าน

จติใจมกัจะมคีวามหวาดระแวง	คดิมาก	หว้าเหว่	และเบือ่ชวีติ	ผูส้งูอายทุีเ่ข้ามาในสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่

มฐีานะพออยูพ่อกนิมาก่อนเมือ่เข้ามาอยูก็่ต้องการความสะดวกสบายอยากได้รบัการดแูลแก้ไขปัญหาต่างๆ	

6.3		 แนวโน้มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวกับผู้สูงอายุในอนาคต	 ผู้สูงอายุต้องช่วย

เหลือตัวเองและครอบครัวมากขึ้น	 โอกาสที่สมาชิกของครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจะมีเป็น

คร้ังคราวในช่วงงานเทศกาลตามประเพณเีท่านัน้	การเอาใจใส่ดแูลผูส้งูอายจุะน้อยลง	ความห่างเหนิในเครอื

ญาติจะมากขึ้น	บรรยากาศในครอบครัวจะเงียบเหงามากขึ้น	ขาดความอบอุ่น	จึงควรที่ภาครัฐจะต้องขยาย

ผล	การด�าเนนิงานช่วยเหลอืหรือสงเคราะห์ครอบครวัและผู้สงูอายใุนชนบทให้เกิดผลอย่างจรงิจงั	เชือ่ว่าใน

อนาคตระยะไม่เกิน	60	ปีนี้	ความยึดมั่นในวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบเครือญาติจะยังคงใช้ได้อยู่	ถึงแม้สถาน

การณ์อื่นๆ	จะแปรเปลี่ยนไปในลักษณะใดก็ตามลูก	ๆ	หลานๆ	จะยังคงเคารพนับถือยกย่องให้เกียรติ	และ

ปฏบิตัดิแูลให้	พ่อ	แม่	ป	ูย่า	ตายาย	ของตนอยูดี่มสีขุตามควรแก่ฐานะ	ส่วนผูส้งูอายกุค็งต้องช่วยเหลอืครอบ

ครับตามก�าลังความสามารถและพักผ่อนตามควรแก่วัย	 ท�านองเดี่ยวกันกับภาวการณ์ในปัจจุบัน	 และผู้สูง

อายุกลุ่มที่	3	ซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่ากลุ่มที่	2	ลงไปอีก	เป็นกลุ่มที่มีความคิดอ่านทันสมัยโดยติดตามข่าวสาร

บ้านเมืองอยู่เสมอมองอนาคตในแง่ดี	 มีความหวังและเชื่อถือในข่าวสาร	 เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลในการ 

กระจายความเจรญิส่วนภมูภิาค	และนโยบายส่งเสริมการลงทนุประกอบอตุสาหกรรมในส่วนภมูภิาคจะเป็น

ผลให้เกิดแหล่งงานในภาคอีสานมากข้ึน	 โดยมีเหตุผลประกอบว่าภาคอีสานมีประชากรมากกว่าภาคอื่น	 ๆ	

ของประเทศ	 มีผู้ใช้แรงงานมาก	 ค่าแรงงานต�่า	 การคมนาคมสะดวกติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้

อยา่งกวา้งขวาง	สมาชกิของครอบครวัสามารถหางานท�าในจงัหวดัของตนเองหรอืจงัหวดัใกลเ้คียงได้	ความ

ห่างเหินจากครอบครัวก็จะลดลงเพราะสามารถไปมาได้บ่อยขึ้น	 ความใกล้ชิตกันก็จะมีมากขึ้นบรรยากาศ

ของครอบครวักจ็ะดี	ผูส้งูอายจุะมคีวามอบอุน่ใจและสขุภาพจติดขีึน้	บทบาทของสมาชกิของครอบครวัและ

ผูส้งูอายก็ุจะเป็นไปท�านองเดยีวกบัความคาดหมายกลุม่ที	่2	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	ศริลิกัษณ์	จนัทร์น้อย 

(2528	 :	 บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพเกี่ยวกับตนเองกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

ของผู้สูงอายุในอ�าเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	โดยศึกษาจากผู้สูงอายุในเขตชนบทยากจน	พบว่า	ภาพ

เกีย่วกบัตนเองของผูส้งูอายมุค่ีาเฉลีย่รวมดีปานกลางในด้านสงัคม	ด้านร่างกายและจิตใจ	ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วม

ในกจิกรรมชมุชนทกุประเภทในเกณฑ์สงู	คอืผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมชมุชนมากจะมภีาพเกีย่วกบัตนเองดกีว่า

ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนน้อย

6.4		 การน�าพรหมวิหาร	 4	 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ

ครอบครวักบัผูส้งูอายพุบว่า	ด้านเมตตา	คือ	สมาชกิในครอบครวัสนบัสนนุให้เกียรตซ่ึิงกนัและกันในครอบครวั	
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เมือ่สมาชกิคนใดคนหนึง่ประสบความส�าเรจ็เรือ่งใดเรือ่งหนึง่	ด้านกรณุา	คอื	สมาชิกในครอบครวัรกัและเกือ้

หนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ด้านมุทิตา	 คือ	 สมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและแก้ปัญหาให้

สมาชิกในครอบครัว	และด้านอุเบกขา	คือ	รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวทุกคน	ทั้งนี้	สมาชิก

ในครอบครัวทุกคนถือเป็นก�าลังส�าคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรแรกของการท่ีจะออกใช้ชีวิตในสังคมท่ีมี

ปัญหามากมายการยดึหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาจะเป็นก�าหนดกรอบการประพฤตปิฏิบัตขิองสมาชกิใน

ครอบครวัให้ด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุ	ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงานการวจิยัของเพญ็แข	ประจนปัจจนึก 

และ	อ้อมเดือน	สดมณี	(2529	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการยึดหลักทางศาสนาในการด�ารงชีวิตของชาวชนบท

ไทยและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง	พบว่า	การท�าบุญจึงเสมือนการสมทบทุนในชาตินี้	เพื่อจะได้ผลิดอก

ออกผลในชาติหน้า	(ถ้าชาตินี้ยังไม่ได้ผลตอบแทน)	ด้วยเหตุนี้คนจนจ�านวนมากจึงขะมักเขม้นในการใช้จ่าย

เพือ่ท�าบญุเป็นการใหญ่โดยไม่กลวัความจนถงึอย่างไรกจ็นอยูแ่ล้ว	ผสมกบัความเชือ่ถอืในเรือ่งกฎแห่งกรรม	

คนไทยเชื่อว่ากรรมใดที่ท�าไปแล้วย่อมได้รับผลสนองตอบไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า	ดังนั้น	การท�าบุญซึ่งถือว่าเป็น

ความดีจะต้องได้ผลตอบแทนในทางที่ดีแน่นอน	ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 รัฐควรเน้นระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุระยะยาวควรขยายและกระจายบริการสวัสดิการที่

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้ผู้สูงอายุในชนบทให้ครอบคลุม	กว้างขวางทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ที่ต้องทั่วถึง	 กระจายตัวโดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุรกันดาร	 ยากล�าบาก	 ส�าหรับเชิงคุณภาพควรปรับปรุง	 ลดข้อ

จ�ากัดในเชิงระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 อันเป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุยากจน	 ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการอย่าง 

เสมอภาค	

7.2		 รัฐควรจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชนบททั้งประเทศเพื่อแยกแยะ	 จัดประเภท	 ระดับ

การจัดบริการผู้สูงอายุในชนบทให้มีหลากหลายระดับทั้งในระยะวิกฤต	ระยะสั้น	และระยะยาว	

7.3		 ควรส่งเสริมการจัดบริการพื้นฐานส�าหรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 2546	

โดยส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกส�าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบพหุลักษณ์ที่ครอบคลุมทั่วถึง	ต่อเนื่องและ

เป็นธรรม	โดยค�านึงถึงความแตกต่างของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	เช่น	ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม	สุขภาวะ	ช่วง

อายุปัญหาและความต้องการแต่ละวัย	
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การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Development of learning activities model with experience to strengthen

Thai dessert skills, Grade 5

ณปภัช	ลิ้มพงศ์ธร1

Napaphat	Limpongthron1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2559

E-mail	:	joy_pts4@hotmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์	 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน	 80/80	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	3)	เพือ่ศกึษาความ

พงึพอใจของการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนม

ไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	4)	เพื่อหาความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู	้เชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่	5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/2	จ�านวน	1	ห้องเรียน	

จ�านวน	24	คนได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการศกึษา

วิจัย	ได้แก่	รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการงานอาชพี

และเทคโนโลยี	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าร้อยละ	

ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า	(1)	เพือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์	เพือ่

เสริมสร้างทกัษะการท�าขนมไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	5	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	80.85/84.06	

(2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ

1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1 Wat Nuer Municipal School Roi Et Municipality, Roi Et Province

* ได้รบับทความ: 12 ธนัวาคม 2561; แก้ไขบทความ: 10 มกราคม 2562; ตอบรับการตพีมิพ์: 29 มกราคม 2562
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เสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนหลังการ

ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (3)	การประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	(4)	ความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	5	พบว่า	มีความคงทนในการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ :	1.	การเรียนรู้เชิงประสบการณ์	2.	การท�าขนมไทย

ABSTRACT

This	aims	of	this	research	was	to	1)	Development	of	learning	activities	model	with	

experience	 to	 strengthen	 Thai	 dessert	 skills,	 Grade	 5	 2)Develop	 learning	 achievement	 

activities	model	with	experience	to	strengthen	Thai	dessert	skills,	Grade	5	3)	To	study	the	

satisfaction	with	Development	of	learning	activities	model	with	experience	to	strengthen	

Thai	dessert	 skills,	Grade	5	4)	To	 study	 the	durability	of	 learning	activities	model	with	 

experience	to	strengthen	Thai	dessert	skills,	Grade	5

The	samples	used	student	study	in	Grade5/2	for	30	students	by	Cluster	Random	

SamplingTools	 used	 in	 research	 of	 Development	 of	 learning	 activities	model	 with	 

experience	to	strengthen	Thai	dessert	skills,	Grade	5.	The	Achievement	measure	Career	

and	Technology.	Statistics	used	in	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean,	and	

standard	deviation.

The	study	found	that	:	(1)	Development	of	learning	activities	model	with	experience	

to	strengthen	Thai	dessert	skills,	Grade	5.	The	study	found	that	the	student’s	efficiency	

was	80.85/84.06	(2)	Comparison	of	learning	achievement	activities	model	with	experience	

to	 strengthen	 Thai	 dessert	 skills,	 Grade	 5.	 Their	 post-attending,	 after	 learning	 was	 

differentiated	significant	at	level	.05	(3)	Performance	activities	model	with	experience	to	

strengthen	 Thai	 dessert	 skills,	 Grade	 5.	 The	 assessment	 of	 creativity	 is	 very	 good.	 

(4)	Durability	of	learning	activities	model	with	experience	to	strengthen	Thai	dessert	skills,	

Grade	5.Students	have	the	durability	to	learn.

Keywords :	1.	Experiential	learning	2.	Thai	desserts
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ขนมหวาน	เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งอยู่คู่กับ	

สังคมไทยมาช้านาน	ในสมัยก่อนขนมไทยจะท�าเฉพาะเวลามีงานส�าคัญเท่านั้น	ไม่ว่าจะเป็นในงาน	เทศกาล	

งานประเพณี	 งานทางศาสนา	 หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ	 แต่ท่ีเห็นมีขนมหลากหลายชนิดส�ารับคาว

หวานทีนิ่ยมกนิเป็นของว่าง	กล้็วนแต่คดิประดดิประดอยขึน้ภายหลงัทัง้สิน้	รวมถงึขนมจากต่างชาตทิีน่�าเข้า

มาโดยผ่านความสัมพันธ์ทางการเมือง	ก็ถูกดัดแปลง	ให้มีรูปรส	ลักษณะ	เป็นแบบไทยๆจนบางทีนึกกันไป

ว่าเป็นขนมไทยแท้ที่มีมาแต่ดั้งเดิม	แท้จริงแล้วขนมไทยแท้ๆ	นั้น	จะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่าง	คือ	แป้ง	

น�า้ตาล	มะพร้าว	โดยการท�าขนมไทยนีเ้ป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะ	นสิยัของคนไทย	ในเรือ่งความอดทนใจเยน็	

ละเอียดลออ	และช่างสังเกต	ทั้งยังแฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ในชื่อของขนมไทยแต่ละชนิดด้วย

มนุษย์เลือกบริโภคอาหารชนิดต่างๆ	 ด้วยเหตุผลนานาประการ	 เช่น	 ต้องการให้อิ่มท้อง	 ตาม

ประเพณ	ีนิยม	คณุค่าทางโภชนาการหาได้ง่าย	การยอมรบัทางสงัคม	ความเชือ่มัน่ในศาสนาและมอีาหารให้

เลอืกรบัประทานหลากหลายชนดิ	การทดสอบคณุค่าของอาหารข้ันสดุท้ายนัน้อยูท่ีก่ารยอมรับของผูบ้รโิภค

ว่าจะมีความนิยมหรือไม่อย่างไร	การยอมรับหรือความนิยมนี้จะมีมากหรือน้อยเพียงใด	ขึ้นอยู่กับการสนอง

ตอบทางจิตวิทยาและความรู้สกึของการบรโิภค	ซึง่เป็นความรู้สกึสมัผสัของแต่ละคน	การพจิารณาจากปัจจยั

ต่างๆ	 เช่นรูปลักษณะที่มองเห็น	กลิ่นของอาหาร	ราคา	ความยากง่ายในการเคี้ยวกลืน	ปริมาณของส่วนที่

บรโิภคได้ความนุม่ลิน้	ความชุม่ฉ�า่ของรสชาต	ิและคณุค่าทางโภชนาการ	ล้วนแต่เป็นปัจจยัร่วมทีจ่ะสามารถ

ส่งผลต่อการยอมรับ	และความชอบอาหาร	ของผู้บริโภค	ความอร่อยนับเป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่จะท�าให้

ผูบ้ริโภคชอบอาหารนัน้หรือไม่ลกัษณะต่างๆ	ทีเ่ป็นปัจจยัร่วมซึง่มอีทิธพิลต่อความอร่อยนัน้	มาจากการเหน็

ด้วยตา	 การได้กลิ่นด้วยจมูก	 และมีความหิวเป็นทุนเดิมมากกว่าลักษณะอื่น	 ดังน้ันปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วย

กระตุ้นส่งเสริมความอร่อยเป็นประการแรก	คือ	รูปลักษณ์ของอาหารที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บริโภค	เมื่อ

ตักอาหารเข้าปากปัจจัยที่ก�าหนดต่อไปว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไรกับอาหารนั้นก็คือ	การประเมินผลด้วยความ

รู้สึกของ	 การบริโภค	 ปัจจัยที่ส�าคัญต่อความนิยมอาหารอีกประการหนึ่งคือ	 ศิลปะในการประกอบอาหาร

ได้แก่	 การท�าอาหารให้น่ารับประทานออกมาสู้สายตาของผู้บริโภค	 ภาชนะที่บรรจุอาหาร	 การจัดโต๊ะ	 รับ

ประทานอาหาร	สถานทีร่บัประทานอาหาร	ตลอดจนมนษุยสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รโิภคกม็ส่ีวนส�าคญั	ทีจ่ะท�าให้

อาหารอร่อย	(ศรีสมร	คงพันธุ์,	2544	:	26-36)	

ในสมยัโบราณคนไทยจะท�าขนมเฉพาะวาระส�าคญัเท่านัน้	เป็นต้นว่า	ขนมงาน	เนือ่งใน	งานแต่งงาน	

ขนมพื้นบ้าน	เช่น	ขนมครก	ขนมถ้วย	ฯลฯ	ส่วนขนมในรั้วในวัง	จะมีหน้าตาจุ๋มจิ๋ม	ประณีต	วิจิตรบรรจงใน

การจัดวางรูปทรงขนมสวยงามขนมไทยที่นิยมท�ากันทุก	 ๆ	 ภาคของประเทศไทยในพิธีการต่าง	 ๆ	 เนื่องใน

การท�าบุญเลี้ยงพระก็คือ	ขนมจากไข่	และมักถือเคล็ดจากชื่อและลักษณะของขนมนั้น	ๆ	งานสิริมงคลต่าง	ๆ	 

เช่น	งานมงคลสมรส	ท�าบญุวันเกดิ	หรอืท�าบญุขึน้บ้านใหม่	ส่วนใหญ่กจ็ะม	ีการเลีย้งพระกบัแขกท่ีมาในงาน	

เพื่อเป็นสิริมงคลของงานขนมก็จะมี	 ฝอยทอง	 เพื่อหวังให้อยู่ด้วยกันยืดยาว	 มีอายุยืนขนมชั้นก็ให้ได้เลื่อน 

ขัน้เงนิเดอืน	ขนมถ้วยฟกูข็อให้	เฟ่ืองฟ	ูขนมทองเอกกข็อให้ได้เป็นเอก	เป็นต้นสมยัรตันโกสนิทร์	จดหมายเหตุ

ความทรงจา	 ของกรมหลวงนรินทรเทวี	 กล่าวไว้ว่าใน	 งาน	 สมโภชพระแก้วมรกตและฉลองวัดพระ

ศรรีตันศาสดาราม	ได้มเีครือ่งตัง้ส�าหรบัหวานส�าหรบั	พระสงฆ์	2,000	รปู	ประกอบด้วยขนมไส้ไก่	ขนมฝอย	
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ข้าวเหนียวแก้ว	ขนมผิง	กล้วยฉาบ	ล่าเตียง	หรุ่ม	สังขยา	ฝอยทอง	และขนมตะไล	ในสมัยรัชกาลที่	5	มีการ

พิมพ์ต�าราอาหารออกเผยแพร่	รวมถึงต�าราขนมไทย	ด้วย	จึงนับ	ได้ว่าวัฒนธรรมขนมไทยมี	การบันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษรครั้งแรก	ต�าราอาหารไทยเล่มแรกคือ	แม่ครัวหัวป่าก์	เขียนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน	ภาสกร

วงศ์ในหนังสือเล่มนี้	 มีรายการส�าหรับของหวาน	 เลี้ยงพระได้แก่	 ทองหยิบ	 ฝอยทอง	 ขนมหม้อแกง	 ขนม

หันตรา	ขนมถ้วยฟู	ขนมลืมกลืน	ข้าว	เหนียวแก้ว	วุ้นผลมะปราง	ในสมัยต่อมาเมื่อการค้าเจริญขึ้นในตลาด

มขีนมนานาชนิดมาขาย	ทัง้ขายอยูก่บัที	่แบกกระบงุหาบเร่และมกีารปรบัปรงุการบรรจหุบีห่อไปตามยคุสมยั	

เช่น	 ในปัจจุบันมีการบรรจุในกล่องโฟม	 การห่อด้วยใบตองในอดีต	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย	 การแบ่ง

ประเภทของขนม	 ไทย	 ขนมไทย	 สามารถจัดแบ่งเป็นชนิดต่าง	 ๆ	 ได้ตามลักษณะของเครื่องปรุง	 ลักษณะ

กรรมวธิใีนการท�าและลกัษณะการหงุต้ม	โดยในทีน่ีใ้ช้เกณฑ์ในการเลอืกบรรจภุณัฑ์ทีด่งึดดูลกูค้า	และมรีะยะ

เวลาในการเก็บนาน	 โดยแบ่งได้	 6	ประเภท	ดังนี้	 1)ขนมประเภทไข่	 เช่น	ฝอยทอง	ทองหยิบ	ทองหยอด	

สังขยา	2)ขนมประเภทนึ่ง	เช่น	ขนมชั้น	ขนมสาลี่	ขนมน�้าดอกไม้	ขนมทราย	3)ขนมประเภท	กวน	เช่น	ขนม

เปียกปูน	ซ่าหริ่ม	ขนมตะโก	4)ขนมประเภทอบและผิง	เช่น	ขนมดอกล�าดวน	ขนม	บ้าบิ่น	ขนมหน้านวล	5)

ขนมประเภทฉาบ	 เช่น	 เผือกฉาบ	กล้วยฉาบ	มันฉาบ	 6)ขนมประเภท	แช่อิ่มและดอง	 เช่น	 มะม่วงแช่อิ่ม	

มะเขือเทศแช่อิ่ม	กระท้อนแช่อิ่ม	(ขวัญใจ	เอมใจ,	2540	:	40-45)

ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง	 ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียว

กบัการจดักจิกรรมเรือ่งการท�าขนมอยูบ้่าง	แต่เป็นเพยีงบางส่วนของการท�าขนมไทยและวธิกีารสอนการท�า

ขนมไทยส่วนใหญ่เน้นเพยีงให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งการท�าขนมอย่างง่ายๆ	ยงัไม่มกีารพฒันาการเรยีนรูเ้พิม่

เตมิให้หลากหลาย	ทัง้ๆ	ทีย่งัมขีนมอกีหลากหลายชนดิในยคุปัจจบัุนท่ีควรแก่การศกึษาเพ่ือให้เกดิการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาประเภทของการท�าขนมในโอกาสต่างๆเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทย	เพือ่ใช้เป็นนวตักรรมในการจดัการเรยีนรู้

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	โดยจัดเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้การท�าขนมไทย	4	ประเภท	คือ	1)	ขนม

ไทยตามฤดูกาล	2)	ขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา	3)	ขนมไทยประยุกต์	และ	4)	ขนมไทยงานมงคล

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ	มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เชงิประสบการณ์	เพือ่เสรมิสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	ของ

โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เพ่ือน�าผลการวจิยัมาพฒันาหลกัสตูรการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนด้านการท�าขนมไทยให้มคีุณภาพยิง่ขึ้น	โดยมุง่เน้นให้ผู้เรยีนสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้

ไปใช้เสริมสร้างอาชีพได้ในอนาคต	เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสามารถพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�า

ขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	

2.2		 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เชิง

ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

2.3		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
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เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

2.4		 เพื่อหาความคงทนของการเรียนรู ้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์	เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	

3.2		 ได้ทราบผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

3.3		 ได้ทราบความพึงพอใจของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

3.4			 ได้ทราบความคงทนของการเรียนรู ้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที	่5/2	จ�านวน	1	ห้องเรยีน	จ�านวน	24	คน	ได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย	ได้แก่	รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทักษะ

การท�าขนมไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ 

ค่าร้อยละ	โดยผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4.1		 ท�าการสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จาก	2	ห้องเรียน	จ�านวน	48	คน	

เพื่อเป็นกลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	

4.2		 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริม

สร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	เป็นเวลา	20	ชั่วโมง	จากนั้นด�าเนินการ	

สอนกับกลุ่มทดลองที่	1	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	เป็นเวลา	20	ชั่วโมง

4.3		 ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่เป็นกลุ่มทดลองที่	1ใช้รูปแบบการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทยส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที่	5	กับวิธีการศึกษาบทเรียน	ในแต่ละเล่ม	รวมทั้ง	วัน	เวลา	ที่จะท�าการทดลองให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่	1	

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจโดยละเอียด	

4.4		 ท�าการทดลองตามระยะเวลาที่ก�าหนด	ดังนี้	

	 	 4.4.1		ผูว้จัิยได้ท�าการทดลองใช้รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิ

สร้างทกัษะการท�าขนมไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	กบักลุม่ทดลองที	่1	เพือ่หาคณุภาพเครือ่ง

มอืและพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้เชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรบั
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ให้มีประสิทธิภาพ	

	 	 4.4.2		ครูผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่	1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	 เรียนโดยการ

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้เชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทยโดยให้ท�าแบบทดสอบก่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	จ�านวน	80	ข้อ	จ�านวน	4	ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย

	 	 4.4.3		ด�าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริม

สร้างทักษะการท�าขนมไทยโดยจัดให้มีการทดสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสังเกตพัฒนาการ

ในการเรียนรู้	ของผู้เรียน	

	 	 4.4.4		เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่	1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	แล้ว

ครูผู้สอนให้ผู้เรียนๆ	 ได้ท�าแบบทดสอบหลังเรียน	 จ�านวน	 80	 ข้อ	 จ�านวน	 4	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	 และ

ประมวลผลการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้จริง	 กับกลุ่มทดลองท่ี	 2	 นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/2

	 	 4.4.5		น�ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�า

ขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5ที่ผ่านการปรับปรุงแก้แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่	 2	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/2	 โดยจัดให้	 มีการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน	 ระหว่างเรียน	และหลังเรียน	

เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน 

80	ข้อ	จ�านวน	4	ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	แล้วประมวลผลการเรียนรู้	

	 	 4.4.6		เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	2	ห้องเรียน	ได้แก่	กลุ่มทดลองที่1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	

และกลุ่มทดลองที	่2	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา	ปีที	่5/2	เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่ากลุม่

ทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2

	 	 4.4.7	 เก็บรวบรวมการหาความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	2	ห้องเรียน	ได้แก่	กลุ่มทดลองที่	1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	และกลุ่ม

ทดลองที่	2	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปีที่	5/2	

	 	 4.4.8		การหาความคงทนของการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	2	ห้องเรียน	ได้แก่	กลุ่มทดลองที่	1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/1	และกลุ่ม

ทดลองที่	2	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปีที่	5/2	

5.  ผลการวิจัย 

5.1		 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

ท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.85/84.06

5.2		 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	พบว่า	นักเรียนมี
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คะแนนหลังการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

5.3		 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

เพื่อเสริมสร้างทักษะ	การท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	อยู่ในระดับมาก	

5.4		 ความคงทนของการเรยีนรูข้องการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เชงิประสบการณ์

เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	มีความคงทนในการเรียนรู้	 ซึ่ง

คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน	 (E
1
)และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์	

(E
2
)	 หน่วยที่	 1-4	 แสดงให้เห็นว่า	 ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โดยการทดลอง

กลุ่มใหญ่	(1	:	24)	พบว่า	โดยภาพรวม	หรือทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	80.85/84.06	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้องการ	คือ	80/80

6.  อภิปรายผลการวิจัย

6.1		 ผลการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การท�าขนมไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.85/84.06	 เนื่องจาก	

นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 ได้ร่วมคิด	 ร่วมท�าในการท�ากิจกรรมกลุ่มท�าให้

นักเรียนเกิดทักษะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการท�าขนมไทย	ซึ่งสอดคล้องกับ	Hickcox,	L.K.	(1991	

:	 112)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การทบทวนเชิงประวัติศาสตร์เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

ของโคล์บโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์ของโคล์บและเพื่อทดสอบผลของการใช้และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้	 แบบเน้น

ประสบการณ์ของโคล์บและแบบการเรยีนรู้ทีป่รากฏในวรรณคดขีองงานวจิยัทีเ่กีย่วของระหว่างปี	1971	ถงึ	

1990	ผลการวจิยัพบว่าโคล์บสร้างทฤษฎกีารเรียนรูแ้บบเน้นประสบการณ์โดยอาศยการอธบิายเกีย่วกบัการ

เรียนรู้ของดิวอี้ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน	 และทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ในข้ันตอนของการสร้างความ

คดิรวบยอดในทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ของโคล์บ	นอกจากนีผู้ว้จิยัยงัพบว่าโคล์บอาศยัแนวคดิ

เกี่ยวกบโครงสร้างทางจิตวิทยาเก่ียวกับจิตส�านึกของวิลเลียมเจมส์ในการก�าหนดข้ันตอน	 ของการจัดการ

เรยีนรู้แบบเน้นประสบการณ์นอกจากน้ี	แบบการเรยีนรูว้ชิาอกัขรานกุรมภมิูประเทศและการวดัประสทิธภิาพ

กระบวนการและลกัษณะในการท�างานของจิตของเคอรกีย็งัช่วยสนบัสนนุแนวคดิเกีย่วกบแบบการเรยีนรู	้4	

แบบ	ในทฤษฎกีารเรยีนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของโคล์บให้มคีวามเชือ่มัน่และความทีย่งตรงเชงิเนือ้หาด้วย

ผลการวจิยัของฮคิคอกซ์	พบว่างานวจิยัเกีย่วกบการจดัการเรยีนรูส่้วนใหญ่ถงึร้อยละ	61.70	ท�าการวจิยัโดย

อาศัยทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแบบการเรียนรู้ของโคล์บในการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาต่าง	 ๆได้แก่การบัญชีและธุรกิจ	 วิชาชีพทางด้านสังคมสงเคราะห์วิชาชีพทางด้านการแพทย์การ

จดัการศกึษาในระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษา	และวชิาชพีคร	ูนอกจากนีท้ฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์

ของโคล์บยังได้อธิบายความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้	นักการศึกษาจัดสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน	
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6.2		 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

ท�าขนมไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่านกัเรยีนมคีะแนนหลงัการผ่านการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้	 สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพดีมาก	 เนื่องจาก	 รูป

แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทยส�าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่5สามารถสร้างความสนใจของผูเ้รยีนได้ด	ีมรีปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่งึดดูความ

สนใจของนักเรียน	การท�ากิจกรรมกลุ่ม	ท�าให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันระดมสมองในการท�ากิจกรรม	ท�าให้

ผลงานออกมาเป็นทีน่่าพอใจ	สร้างความรกัสามคัคใีนการท�ากจิกรรมกลุม่	ท�าให้เกดิทกัษะและประสบการณ์ 

ใหม่ๆ	 ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Lee,	 P.L.	 and	 

Moffeit,	 K.S.(1990	 :	 40-45)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษารายกรณีเก่ียวกบการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์	ส�าหรับผูต้รวจสอบภายใน	เน่ืองจากวรรณคดทีางการศึกษาท่ีเก่ียวของกบัการตรวจสอบภายใน

ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบบัญชีไว้3	ประการ	ได้แก่ควร

สอนเนือ้หาอะไร	ใครควรเป็นผูส้อน	และควรสอนอย่างไร	โดยทัว่ไปแล้วรายวชิาการตรวจสอบภายในได้รบั

การสนับสนุนให้มีการจดการเรียนการสอน	และมุ่งเน้นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสักระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย

ที่สุด	คณะบัญชีจะเป็นผู้ก�าหนดผู้สอนรายวิชาการตรวจสอบภายใน	ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าควรใช้วิธีสอนอย่าง

หลากหลายในการจดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 การพัฒนาความ

ก้าวหน้าของการจดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องใช้หลักการและทฤษฎีทางการ

ศึกษา	 จึงได้มีการน�าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

การตรวจสอบภายในโดยมีข้ันตอน	 4	 ขั้นตอนท่ีประกอบด้วยการจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูป

ธรรม	การสร้างความคิดรวบยอด	การสังเกตอย่างไตร่ตรองและการทดลองปฏิบัติซึ่งผลของการวิจัยพบว่า	

การจดการเรยีนการสอนรายวชิาการตรวจสอบภายในโดยใช้รปูแบบการจดการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

6.3		 ผลการประเมนิความพงึพอใจและความคงทนของการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์

เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดับมาก	 เนื่องจาก	 การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน	 ท�าให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดง

ศกัยภาพของตนเอง	ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจ	และมคีวามพึงพอใจในผลงานของตน	มกีารพฒันาการในการ

เรียนรู้ดีขึ้นหลังผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย	 ซ่ึง

สอดคล้อง	Wallerstein,	H.A.(1971	:	256)	ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า	หมายถึง	ความรู้สึกที่เกิด

ขึ้นเมื่อได้รับผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย	 และอธิบายว่า	 ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	 แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเหล่านั้น	

การทีจ่ะท�าให้คนเกดิความพงึพอใจจะต้องศกึษาปัจจยัและองค์ประกอบทีเ่ป็นสาเหตขุองความพงึพอใจนัน้

6.4		 ผลการประเมินความคงทนของการเรียนรู้ของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

เชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	พบว่า	นกัเรยีน

มีความคงทนในการเรียนรู้	เนื่องจากในการทดลองมีความคงทนของการเรียนรู้หลังเรียนไปแล้ว	2	สัปดาห์	

แสดงว่านกัเรยีนสามารถคงไว้ซึง่ผลของการเรยีนรูไ้ดส้งูขึน้	นกัเรยีนสามารถจดจ�าหรอืระลกึถงึสิง่เร้าทีผ่่าน
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผ่่านมาได้	ด้วยการจดัการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างให้ผูเ้รยีนได้เกดิ

การเรียนรู้	 ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมท�าให้

เกิดการเรยีนรูแ้ละจ�าจ�าได้ง่ายยิง่ข้ึน	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	สภุาพร	ค�าพมิาย	และกติิพงษ์	ลอืนาม	

(2555	:	95-96)	ซึง่ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนในการเรยีนรูห้น่วยการเรยีนรู	้การบวก	

ลบคูณ	 หารระคน	 และพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จากการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค	TAI	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้	การบวก	ลบ	คูณ	หารระคนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จากการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิค	 TAI	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	 73.63	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	.01	การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค	TAI	ท�าให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้	

ซึ่งจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครั้งที่	1	และครั้งที่	2	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติโดยมีคะแนนครั้งที่	1	และ	2	คิดเป็น	75.05	และร้อยละ	73.63	ตามล�าดับ	และพฤติกรรมการท�างาน

กลุ่มของนักเรียนในภาพรวม	พบว่า	นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มดีขึ้น

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ก่อนการเขยีนแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์

ครผูู้สอนควรศกึษาขัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการท�าขนมไทย

ให้ดีก่อนการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

7.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 ในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์แต่ละขัน้ตอนครผููส้อนควรท�าหน้าทีเ่พยีงผูช้ีแ้นะ	และ

เป็นที่ปรึกษา	เพื่อฝึกให้ผู้เรียนให้สามารถคิดเอง	แก้ปัญหาเองได้	โดยเน้นกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม

7.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป	 	 	 	 	 	 	

	 	 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท�าขนมไทย

ในรูปแบบอื่น	 ๆ	 เช่น	 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดในกระบวนการท�างานกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างทักษะ

การท�าขนมไทย	เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เพ่ือศกึษาภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ์	

2)	เพือ่ศึกษาหลกัธรรมทีเ่หมาะสมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครูกลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ	์3)	เพือ่เสนอ

แนะแนวทางการใช้หลักธรรมเพ่ือลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่	ผูบ้รหิารและข้าราชการครู	สงักดักลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุร์วมทัง้สิน้	241	คน	ได้มาโดย

วิธีการก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยได้จากการเปิดตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

คอื	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	มค่ีาดชัน	ีIOC	ระหว่าง	0.67	–	1.00	

และมีค่าความเที่ยง	(Reliability)	เท่ากับ	0.985	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่ามัธยฐาน	และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.		สภาพการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่น	สารสนิธุโ์ดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	สภาพการด�าเนนิการอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ด้าน

ทีม่กีารด�าเนินการสงูสดุคอื	ด้านอารกัขสมัปทา	ถงึพร้อมด้วยการรกัษา	รองลงมา	ได้แก่	ด้านกลัยาณมติตตา	

คบคนดีเป็นมิตรด้านอุฏฐานสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยความขยัน	หมั่นเพียร	ส่วนด้านที่มีการด�าเนินการต�่าสุด	

คือด้านสมชีวิตา	การด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

2.		การบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุโ์ดยใช้หลัก

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	4	ประการ	ประกอบด้วย	37	ตัวบ่งชี้	ด้านที่	1	อุฏฐานสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยความ

ขยัน	หมั่นเพียรประกอบด้วย	10	ตัวบ่งชี้	ด้าน	2	อารักขสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยการรักษาประกอบด้วย	9	ตัว

บ่งชี้	ด้านที่	3	กัลยาณมิตตตา	คบคนดีเป็นมิตร	ประกอบด้วย	7ตัวบ่งชี้	ด้านที่	4	สมชีวิตา	การด�าเนินชีวิต

ได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย	11	ตัวบ่งชี้

1 อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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3.		แนวทางการใช้หลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ	์ควรค�านงึ

ถึงสภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของข้าราชการครู	 ควรน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการบูรณาการร่วมด้วย

ค�าส�าคัญ :	1.	หลักธรรม	2.	ภาระหนี้สินครู	3. กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

ABSTRACT

The	objectives	of	this	research	were:	1)	to	study	the	current	situation	of	integration	

in	Dharma	Principles	for	decreasing	the	debt	burden	of	teacher	officials,	Roi-Kaen	Sala-Sin	

Group,	2)	to	study	the	 integration	 in	Dharma	Principles	for	decreasing	the	debt	burden	 

of	 teacher	 officials,	 Roi-Kaen-Sala-Sin	 group,	 and	 3)	 to	 recommend	 the	 guidelines	 for	 

decreasing	the	debt	burden	of	teacher	officials,	Roi-Kaen-Sala-Sin	Group.	The	samples	of	

this	 study	were	 241	 school	 administrators	 and	 teacher	 officials.	 The	 sample	 size	was	 

determined	 by	 using	 Krejcie	 and	Morgan’	 Table.	 The	 research	 instrument	 was	 the	 

questionnaire	 as	 5	 Level	 Rating	 Scale.	 The	 IOC	were	 ranged	 between	 0.67-1.00.	 The	 

reliability	was	0.985.	Statistics	used	in	data	analysis	include	frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation,	median	and	inter-quartile	range.

The	research	findings	found	that:

1.		The	situation	of	integration	in	Dharma	Principles	for	decreasing	the	debt	burden	

of	teacher	officials	in	Roi-Kaen-Sala-Sin	Group,	in	overall,	was	in	“High”	level.	Considering	

each	aspect,	found	that	every	aspect	was	in	“High”	level.	The	aspect	with	highest	level	of	

mean	 value,	 included	 the	ĀRAKKHA-SAMPADĀ	 and	Maintenance.	 The	 second	 order 

included	KALYĀNAMITTATĀ,	being	friends	with	good	persons,	UṭṭHĀNASAMAPADĀ,	being	

diligent	 and	 persistent.	 The	 aspect	 with	 lowest	 level	 of	mean	 value,	 included	 the	

SAMAJVITĀ,	the	appropriate	livelihood.	

2.		The	integration	of	appropriate	Dharma	Principles	for	decreasing	the	debt	burden	

of	 teacher	 officials	 in	 Roi-Kaen-Sala-Sin	 Group,	 DIṭṭHADHAMMIKATTHA-SAMVATTANIKA-

DHAMMA	4,	were	administered.

3.		The	 recommendations	 for	 using	 Dharma	 Principles	 for	 decreasing	 the	 debt	

burden	 of	 teacher	 officials	 in	 Roi-Kaen-Sala-Sin	 Group,	 DIṭṭHADHAMMIKATTHA	 principle	

including	4	 issues	and	37	 indicators	 :	Aspect	1,	UṭṭHĀNASAMAPADĀ,	being	diligent	and	

persistent	including	10	indicators,	Aspect	2,	ĀRAKKHA-SAMPADĀ,	maintaining	including	9	

indicators,	 Aspect	 3,	 KALYĀNAMITTATĀ,	 being	 friends	with	 good	 persons	 including	 7	 

indicators,	and	Aspect	4,	SAMAJVITĀ,	appropriate	livelihood	including	10	indicators.	
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Keywords :	1.	Dharma	Principles	2.	Debt	Burden	of	Teacher	Officials	3.	Roi-Kaen-Sala-Sin	

Group

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา	 วิธีการด�าเนินชีวิตของ

คนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายนั้น	 มีความเกี่ยวข้องอยู่กับพระพุทธศาสนา	 การด�าเนินชีวิตของสังคมไทย

ส่วนใหญ่กเ็กีย่วเนือ่งกบัพระพทุธศาสนา	พระพทุธศาสนาเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทและอทิธพิลต่อการด�าเนนิ

ชีวิตของคนไทย	 ทุกด้าน	 ทั้งด้านการเมือง	 การปกครอง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมตลอดจนการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม	พระพทุธศาสนาซึง่เป็นหลกัประจ�าเมอืงเป็นเครือ่ง

เชดิหน้าชตูา	สมควรทีป่ระชาชนชาวไทยจะพากนัภมูใิจว่าขณะนีป้ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางพระพทุธศาสนา

ในโลก	

ในอดีตกาลปรัชญาการศึกษาของไทยอิงกับพระพุทธศาสนามาตลอดข้อนี้จะเห็นได้จากนโยบาย

การศึกษาของแต่ละยุค	 ดังนี้	 1)	 พ.ศ.	 2441	 การจัดหลักสูตรเน้นเรื่องความส�าคัญของจริยธรรม	 2)	 พ.ศ.	

2472	กระทรวงธรรมการประกาศเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษาขึ้น	ให้มีการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาในโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งพร้อมกับการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟังพระธรรมเทศนา	 3)	 พ.ศ.	 2475	

ปรบัปรงุระบบการศึกษา	ส่วนมากทีป่รับปรุงเป็นเรือ่งหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา	4)	พ.ศ.	2493	กระทรวง

ศึกษาธิการได้ก�าหนดให้โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ใช้แบบเรียนหลักสูตรจริยศึกษาส�าหรับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	การสอนวิชาศีลธรรมเป็นการสอนหลักธรรมจากพระไตรปิฎก

ปัญหาหนีส้นิในประเทศไทยเกิดขึน้กบัประชาชนหลายกลุม่อาชพีมาเป็นระยะเวลายาวนาน	สร้าง

ความทุกข์ยากให้ประชาชนในประเทศ	 และส่งผลท�าให้การพัฒนาประเทศไทยต้องใช้เวลายาวนานกว่า

ประเทศอ่ืนทีม่ศีกัยภาพในระดับเดียวกัน	เมือ่เริม่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต้มศัีกยภาพ	ระดับใกล้	เคียงกันแต่ปัจจบัุนประเทศเกาหลใีต้มกีารพัฒนาน�าหน้าประเทศไทย	

สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากประเทศไทยขาดปัจจัยการพัฒนาที่เป็นทุนภายในประเทศ	ซึ่งก็คือ	เงินออมภายใน

และสาเหตขุองการไม่มเีงนิออมภายในประเทศ	เพราะประชาชนเป็นหนีร้ายได้ไม่พอใช้จ่ายต้องน�ารายได้ไป

ใช้หนี้ซึ่งการเป็นหนี้จะไม่ประสบปัญหาใดๆ	หาก	ประชาชนมีความสามารถช�าระหนี้ได้	 ตามก�าหนดระยะ

เวลา	สามารถหมุนเวียนเงินได้	อย่างคล่องตัวแต่ปัญหาส่วน	ใหญ่เกิดจากการไม่สามารถช�า	ระหนี้ได้	หรือ

ไม่มีเงินช�า	ระหนี้ตามก�าหนด	ประกอบกับขาดการวางแผนทางการเงิน	ท�า	ให้	เกิดวงจรการเป็นหนี้ไม่สิ้น

สุด	ซึ่งสภาวะหนี้สินเกิดขึ้นในทุกสาขาอาชีพ	 ไม่เว้นแม้	แต่อาชีพครู	ซึ่งได้รับการยก	ย่องว่าเป็นบุคคลที่มี

ส่วนส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ	 การที่ครูมีภาระหนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพ	 การศึกษา	

เนือ่งจากต้องตกอยูภ่ายใต้ความกดดันจากปัญหาการท�างานและปัญหาหนีส้นิส่งผลให้งานขาด	ประสทิธภิาพ	

ท�าให้กระทบต่อการพฒันาคณุภาพของคนในชาต	ิและการพฒันาประเทศในทกุๆ	ด้าน	ทัง้นี	้สถิตหินีส้นิของ

ครูทีนั่บตัง้แต่มีการลงทะเบยีนในปี	พทุธศกัราช	2548	จนถงึปีพทุธศกัราช	2555	มมีลูหนีเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ	โดย

ในปีพุทธศักราช	2555	ที่ผ่านมา	มีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ	(ศธ.)	ถึงยอดหนี้ของ	ครูทั้ง

ระบบว่ามีสูงถึง	1.2	ล้านล้านบาท	จากจ�านวนครูทั้งหมดประมาณ	1.4	ล้านคน	ตัวเลขดังกล่าวมาจากยอด
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รวมจากแหล่งเงนิกู้ต่างๆ	ของคร	ูถงึแม้ว่าจะมกีารให้การช่วยเหลอืด้วยโครงการแก้ปัญหาหนีส้นิโดยให้กูย้มื

ในรูปแบบพเิศษ	เช่น	กูต้ามอตัราเงนิวทิยฐานะซึง่บคุคลอาชพีอืน่ไม่ม	ีแต่ครกูย็งัประสบปัญหาหนีส้นิอยูเ่มือ่

มีการเปิดให้กู้	 โครงการเงินกู้สวัสดิการ	ช.พ.ค	(โครงการ	5)	ในปีพุทธศักราช	2552	ก็ได้มีการขอกู้จากครู

และบุคลากรทางการศกึษาเป็นจ�านวนมาก	(ส�างานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา,	

2553	:	49)

การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการศกึษานัน้	จะต้องมุง่พฒันาทีต่วัครกู่อนเป็น

อันดับแรก	เพราะครูเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการถ่ายทอดความรู้	และปลูกฝังสิ่งต่างๆ	ให้แก่เด็ก	การที่ครู

จะถ่ายทอดความรู้	และปลูกฝังสิ่งต่างๆ	ให้แก่เด็กได้	ครูจะต้องมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน	(ปรยีานชุ	พบิลูสราวธุ,	2550	:	27)	เพราะเมือ่ครเูข้าใจแล้ว	ครกูจ็ะเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่เด็กได้	ถ้าครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ	ครูต้องรู้จักพอก่อน	โดยครูต้องอยู่อย่างพอเพียงและเรียนรู้ไป

พร้อมๆ	กบัเดก็	ต้องมีสตใินการเลอืกรบัข้อมลูต่างๆ	ทีเ่ข้ามา	รูจ้กัเลอืกรบัและรูจ้กัต่อยอดองค์ความรูท้ีม่อียู	่

หมัน่ศกึษา	เพ่ิมพนูความรู	้อย่างเป็นขัน้ตอนไม่ก้าวกระโดด	ต้องรูจ้กัพจิารณารบัข้อมลูอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	

จะได้รู้จัก	 และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ	 ได้อย่างรอบคอบ	

และระมัดระวัง	 เป้าหมายส�าคัญของการขับเคลื่อน	 คือ	 การท�าให้เด็กรู้จักความพอเพียง	 ปลูกฝัง	 อบรม	 

บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 ดังนั้น	 เมื่อครูมีความรู	้ 

ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว	 ก็จะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ตามศักยภาพ	 และน�าไปเป็นแนวปฏิบัติในการด�ารงชีวิตได้	 เม่ือนั้นจึงถือว่าการขับเคลื่อนการใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	ประสบความส�าเร็จ	(วีระ	ปั่นทรัพย์,	2551	:	3)

ปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษา	 หรือ	 ครูท่ัวประเทศ	 นับเป็นเรื่องท่ีทุกรัฐบาลท่ีเข้ามา 

บริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด	 เท่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่	 เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่	

หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพ่ิมต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น	 แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างส�าเร็จเสร็จสิน้	จนเวลาล่วงเลยนบัสบิปี	จ�านวนหนีข้องครดูเูหมอืนจะพอกพนูสงูข้ึนตามระยะเวลาสวน

ทางกับอายุงานที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง	 อีกท้ังช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครู

เหมือนเงาตามตัวอีกด้วย	ปัจจุบันพบว่าแหล่งเงินกู้ที่ส�าคัญ	ๆ	ของครูทั่วประเทศมาจากหลาย	ๆ	แหล่งอัน

ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครู	 ผ่านธนาคารออมสิน	 สินเชื่อโครงการกองทุน

ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา,	 โครงการเงินกู้	 ช.พ.ค.	 ต่าง	 ๆ	 และแหล่งที่

สามารถสร้างหนี้ได้ง่ายที่สุดอย่างบัตรเครดิต	และกู้ยืมหนี้นอกระบบ	เป็นต้น	

ปัญหาในปัจจุบันที่เป็นเรื่องหนักใจแก่สังคมไทยทั่วไปไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอื่น	ๆ	นั่นคือ	เมื่อ

โลกมคีวามเจรญิด้านวตัถมุากยิง่ขึน้เท่าใด	ความเจรญิด้านจติใจของมนษุย์ในสงัคมกลบัมคีวามเสือ่มถอยลง	

เพราะความนิยมในวัตถุ	 จนเรียกได้ว่า	 คนในปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อ�านาจของวัตถุนิยมก็ว่าได้	 เพราะแทบ

ไม่มีกิจกรรมใด	 ๆ	 ในโลกนี้ซึ่งจะไม่อิงอาศัยสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านวัตถุเลย	 เช่น	 เครื่องอ�านวยความ

สะดวก	ด้านสือ่สาร	มโีทรศพัท์มอืถอื	คอมพวิเตอร์	อนิเตอร์เนต็	โทรทศัน์	แต่เม่ือวตัถุเจริญก้าวหน้าไปเท่าใด	

ด้านจิตใจของมนุษย์ก็สับสนวุ่นวายมาเป็นเท่าตัว	 เพราะการไม่สามารถจะพัฒนาตนให้รู้ทันต่อสภาพความ

จรงิ	จงึตกเป็นทาสวตัถเุหล่านัน้ได้ง่าย	และยงัท�าให้เกดิปัญหาทีต่ามมาต่าง	ๆ 	คอื	การบชูาวตัถเุงนิทอง	การ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

บูชาคนมีฐานะร�่ารวย	การบูชาคนมีอ�านาจ	คนสมัยนี้ชอบความสุขทางกาย	ทางเนื้อหนัง	ความสุขปัจจุบัน

เฉพาะหน้า	โดยไม่ได้มุง่หวงัทีจ่ะพฒันาตนให้อสิระจากเรือ่งเหล่านีม้แีต่จะแสวงหาเพิม่เตมิไม่มคีวามอิม่	แม้

พระพทุธองค์กต็รสัเตอืนไม่ให้เพลดิเพลนิด้วยอ�านาจแห่งตณัหาความอยาก	ดงัตรสัไว้ว่า	“โลกพร่องอยูเ่ป็น

นิตย์	ไม่รู้จักอิ่ม	เป็นทาสแห่งตัณหา”

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าคุณธรรมเท่านั้น	ที่จะน้อมน�าให้คนเป็นคนดี	และคนดีเท่านั้นที่จะสร้าง

สงัคม	สร้างชาตใิห้มัน่คงได้	นอกจากน้ีการมคุีณธรรมยงัช่วยพัฒนาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ได้	เพราะเมือ่ประพฤติ

ปฏิบัติตนดี	ประพฤติดีทั้งกาย	วาจา	ใจ	ก็ย่อมเป็นศรีสง่าทั้งแก่ตนและผู้พบเห็น	อีกทั้งเมื่อมีอุปสรรคปัญหา

ต่าง	ๆ 	ด้วยเหตผุลดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของ

ข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ที่จะสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร	 หลักธรรม

อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง	เพื่อสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย	คือ	ความสุขกาย	สุขใจ	ตามหลัก

ธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาสภาพการบูรณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่น

สารสินธุ์

2.2		 เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

2.3		 เพือ่น�าเสนอแนวทางการใช้หลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ์

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ท�าให้ทราบสภาพการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่น

สารสินธุ์

3.2		 ได้หลักธรรมที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

3.3		 ได้แนวทางการใช้หลักธรรมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง	การบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุ่มร้อยแก่นสารสนิธุ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารและข้าราชการครู	สังกัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์รวมทั้งสิ้น	

241	 คน	 ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยได้จากการเปิดตารางของ	 เครจซ่ีและมอร์แกน	

(Krejcie	&	Morgan,	1970	อ้างใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543	:	29)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	มีค่าดัชนี	IOC	ระหว่าง	0.67–1.00	และมีค่าความ

เที่ยง	 (Reliability)	 เท่ากับ	 0.985	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่ามัธยฐาน	และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ซึ่งด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่	1	ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร	(Documentary	Research)	ที่เกี่ยวข้องกับการ	บูรณาการ

หลกัธรรมเพ่ือลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ	์ท้ังในเชิงทฤษฎ	ี(Theoretical	Study)	
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และผลงานวิจัย	(Empirical	Study)	เพื่อก�าหนดกรอบการวิจัย

ขัน้ตอนที	่2	ศกึษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่

ลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์	

ขั้นตอนที่	 3	 ร่างหลักธรรมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ที่ได้จาก 

ขั้นตอนที่	1	และ	2	ตามล�าดับ	และตรวจสอบและกลั่นกรอง	(Verification)	ด้วยการสนทนากลุ่ม	(Focus	

Group	Discussion)	โดยผู้เชี่ยวชาญ	

ขั้นตอนที่	4	ปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องตามขั้นตอนการวิจัยใน	4	ขั้นตอนตามล�าดับแล้วน�า

เสนอการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์	ฉบับสมบูรณ์

5.  ผลการวิจัย

5.1		 ผลการวเิคราะห์สภาพการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อย

แก่นสารสนิธุ	์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพการด�าเนนิการอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน	ด้านที่มีการด�าเนินการสูงสุดคือ	ด้านอารักขสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยการรักษา	รองลงมา	 ได้แก่	

ด้านกัลยาณมิตตตา	คบคนดีเป็นมิตร	ด้านอุฏฐานสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยความขยัน	หมั่นเพียร	ส่วนด้านที่มี

การด�าเนินการต�่าสุด	คือ	ด้านสมชีวิตา	การด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

	 5.1.1	 ด้านอุฏฐานสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยความขยัน	หมั่นเพียร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีการส่งเสริม	สนับสนุน	ค�้าจุน	คนที่ฉลาดและขยัน	ให้เป็นหัวหน้างานที่มี

ประสทิธภิาพเพือ่การมรีายได้เพิม่ช่วยลดภาระหนีส้นิ	รองลงมา	ได้แก่	การได้ท�างานมัน่คงและมองไปยงัเป้า

หมายคอืความส�าเรจ็	ไม่เหนด็เหนือ่ยย่อท้อต่ออปุสรรคใดๆ	เพือ่การมรีายได้เพิม่ช่วยลดภาระหนีส้นิ	มคีวาม

ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน	 และการประกอบอาชีพท่ีสุจริตเพื่อลดภาระหนี้สิน	 ส่วนข้อท่ีมี

การด�าเนินการต�่าสุด	คือ	มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาและฝึกฝนให้ตนเองมีความช�านาญการและ

รู้จริงในการงานทีเ่ราท�านัน้พร้อมทัง้ตรวจตราหาวธีิการทีเ่หมาะทีด่จีดัการ	และด�าเนนิการให้ได้ผลดเีพือ่การ

มีรายได้เพิ่มช่วยลดภาระหนี้สิน

	 	 5.1.2		ด้านอารักขสัมปทา	ถงึพร้อมด้วยการรกัษา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่าสภาพการด�าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 ข้อท่ีมีการด�าเนินการสูงสุดคือ	 มีการจัดการ

ทรัพยากรทั้งส่วนตัวและดูแลจัดการทรัพยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่า	อย่างเป็นระบบ	รองลงมา	ได้แก่	การ

รู้จกัรักษาทรัพย์ทีไ่ด้มาแล้วให้คงอยู	่เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ในคราวจ�าเป็น	ตรวจซ่อมบ�ารงุรกัษาวสัด	ุอปุกรณ์	

เครื่องใช้ในครัวเรือนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ	 เป็นโภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร	

ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุด	 คือ	 การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในทางท่ีเกิดประโยชน์มากท่ีสุด	 ไม่ใช้ไปเพ่ือค่า

นิยมทางสังคม	

	 	 5.1.3		ด้านกลัยาณมติตตา	คบคนดเีป็นมิตร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ	พบว่า	การรู้จักคบเพื่อนแท้คือมีผู้สรรเสริญเพื่อนย่อมพูดส่งเสริมสนับสนุนค�ากล่าวยกย่องนั้น	ถ้ามี

ผูต้เิตยีน	กช่็วยยบัยัง้แก้ความให้	รองลงมา	ได้แก่	การรูจ้กัคบเพือ่นผูม้นี�า้ใจ	คอื	เมือ่เรามคีวามสขุกจ็ะพลอย

ยนิดทีีเ่รามสุีข	ด้วยความจรงิใจ	การรูจ้กัคบเพือ่นทีด่	ีคอืเมือ่เรามทีกุข์	กพ็ลอยไม่สบายใจด้วย	กบัช่วยให้ค�า
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ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหานั้น	ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุด	คือ	การรู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไม่น่าไว้ใจ	คือ

ชวนไปดื่มสังสรรค์	ไปเที่ยวกลางคืน	ไปดูการละเล่น	และไปเล่นการพนัน

	 	 5.1.4	 ด้านสมชีวิตา	 การด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	การรู้จักฐานะของตนเองไม่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย	ควรเห็นว่าเงินทุกบาททุก

สตางค์มีค่า	เป็นของหายากกว่าจะได้มา	รองลงมา	ได้แก่	การรู้จักใช้เงินอย่างมีเป้าหมายทางการเงินอย่าง

เหมาะสม	การเก็บออมทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในกาลข้างหน้า	ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุด	คือ	การรู้จัก

ทางเลอืกในการรกัษาและเพิม่มลูค่าของเงนิ	รวมทัง้ความมวีนิยัทางการเงนิ	ท�าให้เรามชีวีติสบายมคีวามสขุ

ตลอดไป	

5.2		 ผลการวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัธรรมทีเ่หมาะสม 

เพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	 4	 ประการ	

คือ	 1)	 อุฏฐานสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยความขยัน	 หมั่นเพียร	 2)	 อารักขสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยการรักษา 

3)	กัลยาณมิตตตา	คบคนดีเป็นมิตร	และ	4)	สมชีวิตา	การด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

5.3		 การบูรณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครกูลุม่ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ	จ�านวน	

4	กลยุทธ์	ประกอบด้วย	37	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

  กลยุทธ์ที่	1	อุฏฐานสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยความขยัน	หมั่นเพียร	ประกอบด้วย	10	ตัวบ่งชี้	

ได้แก่	1)	มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน	และการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อลดภาระหนี้สิน 

2)	มกีารแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาและฝึกฝนให้ตนเองมคีวามช�านาญการและรูจ้รงิในการงานทีเ่ราท�า

น้ันพร้อมทั้งตรวจตราหาวิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการ	 และด�าเนินการให้ได้ผลดีเพื่อการมีรายได้เพิ่มช่วยลด

ภาระหนี้สิน 3)	การถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร	ท�าการเหมาะเจาะไม่ทอดธุระ	ขยันหมั่นเพียร	ย่อมท�าให้

หาทรัพย์ได้เพื่อการมีรายได้เพิ่มช่วยลดภาระหนี้สิน 4)	มีการส่งเสริม	สนับสนุน	ค�้าจุน	คนที่ฉลาดและขยัน	

ให้เป็นหวัหน้างานทีม่ปีระสทิธภิาพเพ่ือการมรีายได้เพิม่ช่วยลดภาระหนีสิ้น 5)	ฝึกฝนให้ตนเองมคีวามช�านาญ

การและรู้จริงในการงานที่เราท�าเพื่อการมีรายได้เพิ่มช่วยลดภาระหนี้สิน 6)	รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจหา

วธีิการทีเ่หมาะสมทีด่จัีดการความมัน่คงในการท�างาน	และด�าเนนิการให้ได้ผลดเีพือ่การมีรายได้เพ่ิมช่วยลด

ภาระหนี้สิน 7)	การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเท่านั้นเพื่อการมีรายได้เพิ่ม

ช่วยลดภาระหนี้สิน	 8)	ท�างานทุกอย่าง	มีเป้าหมาย	และตั้งใจท�าสุดความสามารถของตนเพื่อการมีรายได้

เพิ่มช่วยลดภาระหนี้สิน 9)	มีความโยงใยสัมพันธ์กันเริ่มต้นที่ขยันแสวงหาทรัพย์เพื่อความมั่นคงในชีวิต	ไม่

รอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เพื่อการมีรายได้เพิ่มช่วยลดภาระหนี้สิน และ 10)	การได้ท�างานมั่นคงและ

มองไปยังเป้าหมายคือความส�าเร็จ	ไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	เพื่อการมีรายได้เพิ่มช่วยลดภาระ

หนี้สิน

  กลยุทธ์ที่	2	อารักขสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยการรักษา	ประกอบด้วย	9	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	การ

รู้จักประหยัดรู้จักรักษาทรัพย์	 รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัย	 และใช้สอยทรัพย์อย่างประหยัด	 ถึงพร้อม

ด้วยการรักษาทรัพย์	2)	การรู้จักถนอมใช้สิ่งของ	เมื่อของช�ารุดเสียหาย	พอซ่อมได้ควรน�ามาซ่อมใช้อีก	และ

ดูแลเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์	3)	การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เกิดประโยชน์

มากทีส่ดุ	ไม่ใช้ไปเพือ่ค่านยิมทางสงัคม	4)	การรูจ้กัจดัการและดูแลกจิการของตนรูจ้กัรกัษาทรพัย์ทีไ่ด้มาไม่
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ให้พิบัติไปด้วยภัยต่าง	 ๆ	 5)	 การรู้จักรักษาทรัพย์ท่ีได้มาแล้วให้คงอยู่	 เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในคราว 

จ�าเป็น	6)	มกีารจดัการทรพัยากรทัง้ส่วนตวัและดแูลจดัการทรพัยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่า	อย่างเป็นระบบ 

7)	ตรวจซ่อมบ�ารงุรกัษาวสัด	ุอปุกรณ์	เครือ่งใช้ในครวัเรอืนให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อยูเ่สมอ	เป็นโภคทรพัย์

ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร	 8)	 การสะสมทรัพย์โดยแบ่งส่วนหนึ่งจากที่หามาได้เก็บไว้ใช้ในคราว

จ�าเป็นหรือเพื่อสร้างอนาคตให้มีฐานะที่มั่นคง	และ	9)	มีความขยันหมั่นเพียรในการจัดการดูแลกิจการของ

ตนแล้ว	ยังต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มาไม่ให้พิบัติไปด้วยภัยต่าง	ๆ	เช่น	โจรภัย	เป็นต้น

  กลยุทธ์ที่	3	กัลยาณมิตตตา	คบคนดีเป็นมิตร	ประกอบด้วย	7	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	การไม่คบ

คนชั่วเป็นมิตร	คบคนดีมีศีลธรรม	ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	ถึงพร้อมด้วยศีล	ถึงพร้อมด้วยจาคะ	และถึงพร้อม

ด้วยปัญญา	 2)	 การรู้จักเลือกคบเพื่อนว่าคนใดเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียม	 ให้พิจารณาจากการกระท�าทาง

กาย	วาจา	3)	การไม่คบคนที่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย	คบเพื่อนที่สนับสนุนให้เราหาทรัพย์	รักษาทรัพย์	

และใช้จ่ายทรัพย์อย่างสมเหตุสมผล	4)	การรู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไม่น่าไว้ใจ	คือชวนไปดื่มสังสรรค์	ไปเที่ยว

กลางคืน	ไปดูการละเล่น	และไปเล่นการพนัน	5)	การรู้จักคบเพื่อนที่ดี	คือเมื่อเรามีทุกข์	ก็พลอยไม่สบายใจ

ด้วย	 กับช่วยให้ค�าปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหานั้น	 6)	 การรู้จักคบเพื่อนผู้มีน�้าใจ	 คือ	 เมื่อเรามีความสุขก็จะ

พลอยยินดีที่เรามีสุข	 ด้วยความจริงใจ	 และ	 7)	 การรู้จักคบเพื่อนแท้คือมีผู้สรรเสริญเพ่ือนย่อมพูดส่งเสริม

สนับสนุนค�ากล่าวยกย่องนั้น	ถ้ามีผู้ติเตียน	ก็ช่วยยับยั้งแก้ความให้

  กลยุทธ์ที่	4	สมชีวิตา	การด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย	11	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	1)	

การรูจ้กัก�าหนดขดีจ�ากดัและฐานะของตนเองไม่ใช้จ่ายเงนิอย่างสรุุย่สรุ่าย	ควรเหน็ว่าเงนิทกุบาททกุสตางค์

มีค่า	 เป็นของหายากกว่าจะได้มา	 2)	 การรู้จักฐานะของตนเองไม่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย	 ควรเห็นว่าเงิน

ทุกบาททุกสตางค์มีค่า	 เป็นของหายากกว่าจะได้มา	 3)	 การรู้จักประกอบสัมมาชีพไม่คิดหวังจะได้ลาภจาก

การลงทนุน้อยแล้วได้ผลตอบแทนเป็นจ�านวนมาก	เช่นเล่นการพนนัหรอืลกัขโมยสิง่ของผูอ้ืน่	4)การเกบ็ออม

ทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในกาลข้างหน้า	5)	ชี้แนะถึงโทษของผู้ที่ใช้จ่ายเกินพอดี	คือ	ท�าให้ทรัพย์สมบัติที่ไม่มี

ย่อมไม่เกิด	 ทรัพย์ที่มีอยู่ก็ย่อมหมดส้ินไป	 6)	 มีความรู้เข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินของตนเองอย่างรอบ

ด้านทัง้ในการหาเงนิ	การใช้เงนิ	การเกบ็รกัษาและการเพิม่พนูค่าเงนิอย่างชาญฉลาด	7)	ประกอบอาชีพสจุรติ	

ไม่ลงทุนเกนิขนาด	หรอืเชงิการพนนั	ซึง่ตัง้อยูบ่นความเสีย่ง		การกูเ้งนิทนุโดยหวงัรวยอย่างรวดเรว็		เพราะ

อาจน�าไปสู่การล้มละลายในที่สุด	8)	การรู้จักใช้เงินอย่างมีเป้าหมายทางการเงินอย่างเหมาะสม	9)	การรู้จัก

ทางเลอืกในการรกัษาและเพิม่มลูค่าของเงนิ	รวมทัง้ความมวีนิยัทางการเงนิ	ท�าให้เรามชีวีติสบายมคีวามสขุ

ตลอดไป	10)	รู้จักก�าหนดรายรับและรายจ่ายให้มีความพอดี	มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย	และ	11)	การรู้จัก

ความพอดีไม่โลภอยากได้มากเกินก�าลังของตน	 แต่จะค่อยเพิ่มศักยภาพความสามารถของตนไปทีละน้อย

เหมือนกับปลวกสร้างจอมปลวกหรือเฉกเช่นกับนักยกน�้าหนักที่ค่อย	 ๆ	 เพิ่มขีดความสามารถในการยกน�้า

หนักของตนในท่าต่างๆ	ขึ้นไป	ทีละน้อย

6.  อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญที่ค้นพบและน่าสนใจควรแก่การน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

การบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์	 โดยใช้หลัก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	 4	ประการ	ประกอบด้วย	1)	อุฏฐานสัมปทา	ถึงพร้อมด้วยความขยัน	หมั่นเพียร	 

2)	อารักขสมัปทาถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา	3)	กลัยาณมิตตตา	คบคนดเีป็นมิตร	และ	4)	สมชีวติา	การด�าเนนิชวีติ 

ได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบใน

การควบคมุการท�างานของชวีติ	ตัวแปรส�าคญัของสภาวะดงักล่าวนัน้ซ่อนตวัอยูบ่นพืน้ฐานของการได้มาของ

ทรัพย์	จัดการทรัพย์สิน	การไม่รู้จักกับการเลือกคบบุคคล	และการไม่รู้จักใช้จ่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เรื่อง

ทรพัย์สนิ	หรือเงนิ	ใครบอกว่าเงนิเป็นเพยีงตวัเลข	ถ้าไม่เรยีนรู้กจ็ดัการไม่เป็น	ถ้าไม่มคีวามรูส้กึนกึคดิ	ส�านกึ	

จริยธรรม	ศีลธรรม	ก็ไม่ง่ายที่จะบริหารจัดการเงิน	ที่สุดก็กลายเป็นหนี้สิน	“วินัย”	จึงส�าคัญ	บัญชีรายจ่าย

ครัวเรือนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยชีวิต	 รู้จักจัดการเงิน	 จัดการชีวิตอย่างมีแบบแผนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน	์

เป็นพระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงเพือ่เป็นแนวในการครองชพีส�าหรบัคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืน	มคีวามเป็นมา

ทีป่รากฏในทฆีชาณสุตูร	ว่า	สมยัหน่ึง	พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่	ณ	นคิมของชาวโกฬิยะชือ่ว่า	กกักรปัตตะ	

เขตกรุงโกฬิยะ	ครั้งนั้น	โกฬิยบุตร	ชื่อว่า	ทีฆชาณุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้ภาคถึงที่ประทับ	ถวายอภิวาทแล้วนั่ง	

ณ	 ที่สมควร	 แล้วกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	พวกเข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์	 เป็น 

กามโภค	ีอยูค่รองเรอืนเบยีดเบยีนบตุร	ใช้จนัทร์ของชาวกาส	ีทดัทรงดอกไม้	ของหอม	และเครือ่งลบูไล้	ยนิดี

ทองและเงิน	 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้และเพื่อ

เกือ้กลูในภพหน้าแก่พระองค์ท้ังหลายเถดิ	พระพทุธเจ้าได้ทรงอธบิายถงึ	ทฏิฐธมัมิกตัถประโยชน์	4	ประการ	

คอื	1)อฏุฐานสมัปทา	(การถงึพร้อมด้วยความหมัน่)	2)อารักขสมัปทา(ความถึงพร้อมด้วยการรักษา)	3)กลัยาณ- 

มติตตา	(ความเป็นผูมี้มติรด)ี	และ	4)	สมชวีติา(ความเป็นอยูเ่หมาะสม)	หลกัธรรมดงักล่าวทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

น�าเสนอถือได้ว่าเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่ส�าคัญในการน�ามาพัฒนาฐานะของตน	สอดรับกับงานวิจัยของ	

พระครูโพธิธรรมานุกูล	 (2554	 :	 ก-ข)	 ได้ศึกษาศึกษาแนวทางการน�าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อแก้

ปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน	พบว่า	 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	 เป็นหลักธรรมในพุทธ

ศาสนา	คอื	หลกัประโยชน์ในปัจจุบนั	4	อย่าง	บ้างเรยีกว่า	หวัใจเศรษฐ	ีอ	ุอา	กะ	สะ	อาจเรยีกสัน้ๆว่า	ทิฏฐธมั

มิกัตถะหรืออาจเรียกเต็มๆ	 ว่า	 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม	 4	 หมายถึง	 ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน

ปัจจุบัน	หลักธรรมอันอ�านวยประโยชน์สุขขั้นต้น	เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้	ที่คนทั่วไป

ปรารถนา	มี	ทรัพย์	ยศ	เกียรติ	ไมตรี	เป็นต้น	อันจะส�าเร็จด้วยธรรม	4	ประการ	คือ	(1)	อุฏฐานสัมปทา	ถึง

พร้อมด้วยความหมัน่	เช่นขยนัหมัน่เพยีร	เลีย้งชพีด้วยการหมัน่ประกอบการงาน	เป็นผูข้ยนัไม่เกยีจคร้านใน

การงานน้ัน	 ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง	 อันเป็นอุบายในการงานนั้น	 ให้สามารถท�าได้ส�าเร็จ	 

(2)	 อารักขสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์	 (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร	 โดยชอบธรรม)	

เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล	ไม่ให้ถูกลัก	หรือท�าลายไปโดยภัยต่างๆ	(3)	กัลยาณมิต

ตตา	คบคนดี	ไม่คบคบชั่ว	อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด	ย่อมด�ารงตน	เจรจา	สนทนากับบุคคลในบ้านหรือ

นิคมนั้น	ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์	ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	ศีล	จาคะ	ปัญญา	และ	(4)	สมชีวิตา	อยู่อย่างพอ

เพียง	 รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์	 แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ	 ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก	 

ไม่ให้ฝืดเคืองนัก	ด้วยคิดว่า	รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย	และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้	

ชีวิตตามหลักค�าสอนพระพุทธศาสนา	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญสองส่วน	คือ	ร่างกายกับจิตใจหรือรูปกับนาม	

สองอย่างน้ีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการปรุงของเหตุปัจจัยเหมือนกันกับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิต 
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ล้วนจัดอยู่ในประเภทของสิ่งที่เรียกว่า	 สังขตธรรม	 ชีวิตคนเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ	 ซึ่งเกิดขึ้น 

และเป็นไปตามกฎธรรมชาต	ิคอื	ความเกดิ	แก่	เจบ็	และตาย	อยูใ่นโลกเช่นเดยีวกบัสตัว์โลกชนดิอืน่ๆ	ฉะนัน้	

จดุมุง่หมายหลกัของศาสนาจึงมุง่สบืค้น	และท�าความเข้าใจเก่ียวกับชีวิตของคนเรา	และแก้ปัญหาชีวติโดยตรง	

ซึ่งถือเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงสภาวะหรือสิ่งท่ีท�าให้เกิดข้ึน	 ความจริงแล้วชีวิต	 คือ	

กระบวนการของการเกิดขึ้นและดับไปของทุกข์	ดังพระสูตรว่า	“ความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิด	ทุกข์ย่อมตั้ง

อยู่และเสื่อมสิ้นไป	นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด	นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”	เป็นความสืบต่อกันแห่งสังขาร

ธรรมล้วน	ๆ	กระบวนการแห่งธรรมนี้เกิดขึ้นและดับลงตามเหตุปัจจัย	การน�าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

เพ่ือแก้ไขปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบันมีท้ังหมด	4	 ข้อ	 คือ	 (1)การน�าหลักอุฏฐาน

สมัปทามาแก้ปัญหาการขาดความเพียร	(2)การน�าหลกัอารกัขสมัปทามาแก้ปัญหาชีวติการไม่รูจ้กัรกัษาทรพัย์	

(3)การน�าหลักกัลยาณมิตตตามาแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล	ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี	คือ	มีผู้แนะน�าสั่งสอน	

ปรึกษาเพื่อนที่คบหา	และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี	ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือ	สนับสนุนชักจูง	ชี้ช่องทาง	

เป็นแบบอย่างตลอดจนเป็นเคร่ืองอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน	 ให้ด�าเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม	 

การครองชีวิต	การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ	สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี	และ	(4)การน�าหลักสมชีวิตา

มาแก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ	 คือ	 การประหยัดเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก	 เราจะมีชีวิตราบรื่น

ปกติสุขได้ก็ต้องรู้จักใช้เงินทองอย่างประหยัด	เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักประหยัดทรัพย์พยายามใช้จ่ายแต่ใน

สิ่งที่จ�าเป็นเท่านั้นจึงมีความสุขได้ตามสมควรแก่อัตภาพของตัวเองและครอบครัวเป็นต้น

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 7.1.1		ผลจากการวิจัยด้านอารักขสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยการรักษามีการปฏิบัติสูงสุด	 และ

การจัดการทรัพย์อย่างคุ้มค่า	ดูแลจัดการทรัพย์ในอย่างเป็นระบบ	ดังนั้น	จึงควรธ�ารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติ

ที่ดีต่อไป

	 	 7.1.2	 ด้านสมชวีติา	การด�าเนนิชวีติได้อย่างเหมาะสม	มกีารปฏบัิตติ�า่สดุดงันัน้ครคูวรมวีนิยั

และเคารพกฎกติกาของสังคมในเรื่องการเงินอย่างเคร่งครัด

7.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.2.1		ควรวิจัยการบูรณาการหลักธรรมเพื่อลดภาระหนี้สินของข้าราชการครูกลุ่มร้อยแก่น

สารสนิธุด้์วยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	หรอืใช้ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในระดบัภาค	เพือ่ยนืยนัผลการวจิยั

	 	 7.2.2		ควรการบรูณาการหลกัธรรมเพือ่ลดภาระหนีส้นิของข้าราชการครรูะหว่างสถานศกึษา

เอกชนกับภาครัฐในประเทศไทย	เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในปรับแก้การด�ารงชีวิตประจ�าวัน 

	 	 7.2.3		จากการสัมภาษณ์และลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในครั้งนี้	พบว่า

อาจมปัีจจยัภายนอกอืน่ทีส่่งผลต่อภาระหนีส้นิของข้าราชการคร	ูเช่น	สภาพเศรษฐกจิทีเ่อือ้ต่อความเป็นอยู่

ของครูซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปควรน�าปัจจัยภายนอกดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

	 	 7.2.4		ควรน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการบรูณาการร่วมด้วย	เพือ่ให้เกดิ

ความยั่งยืนและชีวิตมีคุณภาพต่อไป
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รางของเครจซี่และมอร์แกน	และกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	20	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	มีค่าความเชื่อมั่น	.98	และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	แบบ	One-Way	ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

1.			 การบริหารสถานศึกษายคุ	4.0	ตามหลกัอทิธบิาท	4	พบว่า	โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก	เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านมีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมากทกุด้าน	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื	ด้านการส่งเสรมิ

สนับสนุนการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	รองลงมาคอื	ด้านการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนและส่งเสรมิ

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ง

เสริมให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ตามล�าดบั	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ด้านการจัดการ

ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.			 การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	จ�าแนกตามต�าแหน่ง

การท�างาน	วุฒิการศึกษา	และอายุ	พบว่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

3.			 แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	พบว่า	1)	ควรมีการ

วางแผนในการส่งเสริมและชี้แนะแนวทางให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

2)	 ควรมีความพอใจในการน�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในภายในสถานศึกษา	 

3)	ควรส่งเสรมิให้ครมูกีารพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ	ตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง	และจะต้องเพิม่พนู

ทักษะ	ความรู้ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น	4)	ควรเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	การ

จดัการเรยีนการสอนและการเรียนรูต้ลอดชวีติ	ทีม่คีวามยืดหยุน่	หลากหลาย	สามารถเข้าถงึได้	โดยไม่จ�ากดั

เวลาและสถานที	่5)	ควรมกีารวางแผนจดัโครงการต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์การอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม	และ	6)	ควรมุ่งเน้นการประสานงาน	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ปกครอง	ชุมชน	และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

ค�าส�าคัญ : 1.	การบริหาร	2.	สถานศึกษายุค	4.0	3.	หลักอิทธิบาท	4

 

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were:1)	to	study	the	educational	institution	

administration	 in	 the	 era	 4.0	 based	 on	 Iddhipadadhamma	 IV	 (iddhipāda,	 path	 of	 
accomplishment)	of	the	schools	under	the	Office	of	Secondary	Education	Service	Area	30;	

2)	to	compare	the	samples’	opinions	towards	the	mentioned	administration,	classified	by	

the	 sample	 personal	 factors:	 position,	 education	 and	 age;	 3)	 to	 find	 out	 the	ways	 to	 

develop	the	foresaid	administration.	The	samples	of	this	mixed	method	research	were	325	

of	educational	administrators	and	teachers.	The	sample	size	was	determined	by	using	the	

method	 of	 Krejcies	 and	Morgan.	 The	 target	 group	 included	 20	 samples,	 selected	 by	 

purposive	 sampling.	 The	 tools	 used	 in	 data	 collection	were	 a	 questionnaire	 with	 its	 
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reliability	 value	 of	 .98	 and	 in-depth	 interview.	 The	 following	 statistics:	 Frequency,	 

Percentage,	Mean,	Standard	Deviation,	t-test,	F-test	(One	Way	ANOVA)	were	used	in	the	

data	analysis.

The	research	results	were	as	follows:

1.		The	mean	scores	of	the	educational	institution	administration	in	the	era	4.0	of	

the	schools	under	the	Office	of	Secondary	Education	Service	Area	30	in	both	overall	and	

studied	aspects	were	at	a	high	level.	The	highest	can	be	seen	in	that	of	the	aspect	‘the	

support	 of	 teacher	 and	 educational	 personnel	 development’	 followed	 by	 that	 of	 

‘development	of	student	quality	and	educational	management	to	increase	competitive	

capacity’,	‘development	of	a	management	system	and	encouragement	of	all	sectors	to	

participate	 in	educational	management’	and	‘educational	management	to	 increase	the	

quality	of	life	and	environmental	friendliness’.

2.		Classified	by	the	samples’	personal	factors	(position,	education	and	age),	the	

comparative	scores	of	the	samples’	opinions	towards	the	aforesaid	administration	were	

different	with	the	statistical	significance	level	at	.01.	

3.		Guidelines	 for	 the	development	of	educational	management	 in	 the	era	4.0,	

according	to	on	Iddhipada	IV	are	as	follows:	1)	there	should	be	a	plan	for	promoting	and	

guiding	students	to	be	honest.	and	to	have	ideal	of	anti-corruption;	2)	there	should	be	

satisfaction	 of	 bringing	 electronic	 media	 and	 modern	 technology	 to	 use	 within	 

educational	 institutions,	 3)	 teachers	 should	be	 encouraged	 to	develop	 themselves,	 to 

follow	 the	 news	 of	 the	 country	 and	 increase	 their	 skills,	 knowledge	 and	 capacity	 

continuously;	4)	the	development	of	digital	technology	for	education	should	be	focused;	

lifelong	learning,	flexible	learning,	learning	accessible	with	no	time	limit	and	location	should	

be	created;	5)	the	projects	related	to	the	conservation	of	nature	and	the	environment	such	

as	 green	 school,	 world	 conservation	 and	 energy	 conservation	 should	 be	 planned;	 

6)	 coordination,	 promotion,	 support	 for	 parents,	 communities	 and	 all	 related	 agencies	

should	be	focused	on	taking	part	in	improving	the	quality	of	education

Keywords :	1.	Administration	2.	Educational	Institution	4.0	3.	Iddhibhada	4

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก	 อันเนื่องจากพฤติกรรมของประชากรที่ปรับ

เปลีย่นไปตามกระแสโลกาภวิตัน์สิง่ต่างๆ	ได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลย	ีแต่ยงัมปัีญหาคณุภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษา	 จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	
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เทคโนโลยี	 และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม	 ขาดความคล่องตัว	 ยังมีความ

เหลื่อมล�้าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และการ

ขาดความตระหนกัถงึความส�าคญัของการมวีนิยั	ความซือ่สตัย์สจุริต	และการมจีติสาธารณะของคนไทยส่วน

ใหญ่	ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560	:	ง)	รัฐจึงมีหน้าที่ด�าเนิน

การ	ก�ากับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	ทั้งนี้	ตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาต	ิ

และการด�าเนนิการและตรวจสอบการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาต(ิส�านกังานเลขาธกิาร

วุฒิสภา,	2560	:	13)	ดังนั้น	ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวาง

รากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	โดยจะมุ่งเน้น

การน�าความคิดสร้างสรรค์	สร้างนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม	เพื่อท�าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์	บริการใหม่	ๆ 	และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	ภาคการศึกษา	ภาคเอกชนในทุกสาขา

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2559	 :	 13-14)และยังได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้	6	ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ซึ่งเป็น

แนวทางสู่การยกระดับการศึกษาไปสู่ยุค	4.0(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560	:	ฉ-ฑ)

การศึกษา	4.0	จึงเป็นการเรียนการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

บนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์	เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง	ๆ	มาตอบสนองความต้องการของสังคม	ถือ

เป็นความยากและความท้าทายของผู้ท่ีต้องท�าหน้าท่ีในการสอนการพัฒนาในด้านการศึกษานั้น	 จึงจ�าเป็น

ต้องเร่งด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ไทยแลนด์	 4.0	 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆ	

ด้าน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2560	:	2)

จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวผูว้จัิยจงึสนใจศกึษาและหาแนวทางส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา	

เหน็ว่า	สถานศกึษาทุกแห่งควรทีจ่ะมคีณุภาพและมาตรฐานการเรยีนการสอนเดยีวกัน	ผูเ้รยีนสามารถสร้าง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง	และด้วยการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา	4.0	นี้	จะ

เป็นตัวก�าหนดกรอบให้ครูผู้สอนในการที่จะพัฒนาการสอนและความสามารถของตนให้มากขึ้น	 เพิ่ม

สมรรถนะให้มากขึ้นกว่าเดิม	ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาก็ควรที่จะมีการบริหารให้ทันยุคทันสมัย	น�านโยบาย

เรื่องแผนการศึกษามาปรับใช้	 โดยสามารถน�าหลักธรรม	 อิทธิบาท	 4	 ซึ่งเป็นธรรมที่ท�าให้เราประสบความ

ส�าเร็จ	มาใช้ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษายุค	 4.0	 ตามหลักอิทธิบาท	 4	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	จ�าแนกตามต�าแหน่งการท�างาน	วุฒิการศึกษา	และอายุ
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2.3		 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษายุค	 4.0	 ตามหลักอิทธิบาท	 4	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต�าแหน่งการท�างานต่างกัน	 มีผลต่อความคิดเห็นการ

บริหารสถานศึกษายุค	 4.0	 ตามหลักอิทธิบาท	 4	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	

แตกต่างกัน

3.2		 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	 มีผลต่อความคิดเห็นการบริหาร

สถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	แตกต่างกัน

3.3		 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครผููส้อนทีม่อีายตุ่างกนั	มผีลต่อความคดิเหน็การบรหิารสถานศกึษา

ยุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลัก	อิทธิบาท	

4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30

4.2		 สถานศึกษาได้รับข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	เพื่อน�าไปพัฒนาบุคลากรของตนเอง

4.3		 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอื่นๆ	 สามารถน�าแนวทางการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	ไปใช้ประยุกต์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยัใช้รปูแบบการวจัิยแบบผสมประชากรท่ีใช้ในการวจิยัครัง้น้ี	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 จ�านวน	 37	 โรงเรียน	 มีผู้

บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	68	คน	และครูจ�านวน	2,005	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,073	คนกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน	รวมทั้งสิ้น

จ�านวน	325	คน	และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	ก�าหนดตามกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถาน

ศกึษา	จ�านวน	10	คน	และครผููส้อนจ�านวน	10	คน	รวมทัง้สิน้	20	คน	โดยการเลอืกสุม่แบบเจาะจง	ซึง่เลอืก

จากสถานศกึษาดีเด่นและติดอนัดับต้นๆ	ในจังหวดัชยัภมู	ิซึง่ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งในการวจิยัเชิงปรมิาณ	

และใช้แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
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6.  ผลการวิจัย 

6.1	การบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	พบว่า	โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้าน

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารองลงมาคือ	ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัและด้านการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

และส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาตามล�าดบั	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ด้านการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2	การเปรยีบเทยีบการบรหิารสถานศกึษายคุ	4.0	ตามหลกัอทิธบิาท	4	จ�าแนกตามต�าแหน่งการ

ท�างาน	วุฒิการศึกษา	และอายุ	พบว่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

6.3	แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	พบว่า	1)	ควรมีการ

วางแผนในการส่งเสริมและชี้แนะแนวทางให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

2)	 ควรมีความพอใจในการน�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในภายในสถานศึกษา	 3)

ควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ	 ติดตามข่าวสารบ้านเมือง	 และจะต้องเพิ่มพูน

ทักษะ	ความรู้ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น	4)	ควรเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	การ

จดัการเรยีนการสอนและการเรียนรูต้ลอดชวีติ	ทีม่คีวามยืดหยุน่	หลากหลาย	สามารถเข้าถงึได้	โดยไม่จ�ากดั

เวลาและสถานที	่5)	ควรมกีารวางแผนจดัโครงการต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์การอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม	และ	6)	ควรมุ่งเน้นการประสานงาน	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ปกครอง	ชุมชน	และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศกึษาวจิยัการบรหิารสถานศกึษายคุ	4.0	ตามหลกัอทิธบิาท	4	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	มีประเด็นที่ส�าคัญและน่าสนใจน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

7.1		 การบริหารสถานศึกษายุค	 4.0	 ตามหลักอิทธิบาท	 4	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต	30	ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารสถาน

ศึกษายุค	 4.0	 ตามหลักอิทธิบาท	 4	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอนิวัฒน์	 

ปภสฺสรจิตโต	(ช่อจันทร์)	(2558	:	68-70)	ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท	4	

ของเจ้าอาวาสในเขตต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	ซึ่งผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลัก

อิทธิบาท	 4	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	 โดยจ�าแนกตามสถานภาพทดสอบ

สมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร	ได้แก่	ต�าแหน่งการท�างาน	วฒุกิารศกึษาและอาย	ุ

พบว่า	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว้อภปิรายผลการวจิยั

ได้ดังนี้

	 	 7.2.1		เมื่อจ�าแนกตามต�าแหน่งการท�างาน	พบว่า	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.01	เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต�าแหน่งการท�างานที่แตกต่างกัน	
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ย่อมมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาที่ต่างกัน	 ซึ่งความเข้าใจในการบริหารของผู้บริหารและครูผู้

สอนจงึแตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวจิยัของจิราย	ุเกือ้ทาน	(2559	:	41)	ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง	การบรหิารงาน

วิชาการตามหลักอิทธิบาท	 4	 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท	4	จ�าแนก

ตามต�าแหน่งหน้าที่	โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	โดยที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษามีการปฏิบัติกว่าครูผู้สอน	

	 	 7.2.2		เมือ่จ�าแนกตามวฒุกิารศึกษา	พบว่า	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01	

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 วุฒิการศึกษาส่งผลต่อวิธีคิดในการบริหารงานด้านต่างๆของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอน	ผู้ทีเ่รยีนจบในระดับทีส่งูกจ็ะมคีวามคดิอ่านทีก้่าวทนักบัแผนการบรหิารได้ง่ายกว่าผูท้ีจ่บเพยีง

ปริญญาตรี	สอดคล้องกบังานวจัิยของไกรวลัย์	รตันะ(2558	:	1)ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง	บทบาทของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาในการบริหารงานวิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	ผลการวิจัยพบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการ	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในสถานศึกษาแตกต่างกัน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 7.2.3		เมือ่จ�าแนกตามอาย	ุพบว่า	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทีิร่ะดบั	.01	เป็นเช่น

นี้อภิปรายได้ว่า	 อายุที่ต่างกัน	 ท�าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดต่าง	 ผู้ที่มีอายุยังน้อยอาจจะยังไม่มี

ประสบการณ์เท่าที่ควรแต่ก็มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่	ส่วนคนที่มีอายุมากขึ้นก็จะ

มปีระสบการณ์ทีม่ากแต่เรือ่งการใช้เทคโนโลยแีละสือ่สมยัใหม่ยงัคงต้องเรียนรูแ้ละปรบัตวัอกีมาก	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของกัญญ์ณพัชร์	เพิ่มพูน,	ประภาศ	ปานเจี้ยง,	และยรรยง	คชรัตน์	(2561	:	415)	ที่ได้ท�าวิจัย

เรื่อง	สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ภาคใต้	ผล

การวจิยัพบว่าครูทีม่อีายตุ่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ภาคใต้	โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

7.3		 แนวทางการบริหารสถานศึกษายุค	4.0	ตามหลักอิทธิบาท	4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยบูรณาการจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์อภิปรายผล	ดังนี้

	 	 7.3.1	 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนใน

การส่งเสริมและชี้แนะแนวทางให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เป็นปัญหาของสังคม

ไทยที่แก้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด	คนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีมากมาย	ดังนั้น	การเริ่มสอนตั้งแต่เด็ก	จึงเป็น

หนทางหนึ่งที่อาจจะสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วยความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตที่จะท�าให้

นักเรียนแต่ละคนโตไปด้วยความมัน่คงในการประกอบอาชพีอย่างสจุรติและปฏบิตัติามหลกัธรรม	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของก�าจร	อ่อนค�า	(2559	:	30)	ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จกับการปฏิบัติงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอด่านขนุทด	จงัหวดันครราชสมีา	ผลการ

วจิยัพบว่าความส�าเรจ็ในการปฏบิติังานตามหลกัธรรมาภบิาลในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยท่ีหลกัคณุธรรม

เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา	 ได้แก่	 หลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วม	 หลักความโปร่งใสและหลัก
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ความคุ้มค่าตามล�าดับ

	 	 7.3.2		ด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สร้างขดีความสามารถ

ในการแข่งขนั	พบว่า	ผูบ้รหิารสถานศึกษามกีารน�าสือ่อเิลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยท่ีีทันสมยั	เข้ามาใช้ภายใน

สถานศึกษา	 เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ในโลกยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน	 การเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น	เข้าใจได้ง่ายมาก

ขึ้น	ไม่เบื่อและตั้งใจเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์	นนทเภท	(2559	:	47)	ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช	เขต	3	ผลการวจิยัพบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิารของสถานศึกษา	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและความส�าคญัของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในสถานศึกษายุคปัจจุบัน

	 	 7.3.3		ด้านการส่งเสรมิ	สนับสนุนการพฒันาครแูละบุคลากรทางศกึษา	พบว่า	ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ	ติดตามข่าวสารบ้านเมืองให้มากขึ้นและ

จะต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อใช้ในการพัฒนาทางด้านการสอนของครูผู้สอน	

ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย	 ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนของ

นักเรยีนแต่ละระดบัชัน้	เป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	ครผููส้อนจะต้องคอยพฒันาตนเองอยูอ่ย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้

ความรู้ได้รับการขดัเกลาอย่างสม�า่เสมอสอดคล้องกบังานวจิยัของวสนัต์	ปานทอง	(2556	:	193)	ทีไ่ด้ท�าวจิยั

เรื่อง	รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ผลการ

วิจยัพบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาครเูพือ่ศิษย์	9	ปัจจัยคอืเจตคติต่อวชิาชีพครคูวามรูท้างวชิาชีพแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิการพัฒนาตนเองการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาวะผู้น�าทางวิชาการทีมงานวัฒนธรรมการเรียนรู้ผู้

มส่ีวนได้ส่วนเสยีและวธิกีารพฒันาม	ี15	วธิ	ีคอื	การฝึกอบรมการดตูวัอย่างโดยการฝังตวัการศกึษาจากคูม่อื

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาตนเองให้มหีลกัวชิาหลกัคดิหลกัปฏบิตักิารพฒันาตนเองโดยแสวงหา

ความรู้รอบด้านแล้วสรุปข้อเท็จจริง

	 	 7.3.4		ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	

พบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา	การจดัการเรยีนการสอนและ

การเรียนรูต้ลอดชีวติ	ที่มคีวามยืดหยุน่หลากหลาย	สามารถเข้าถงึได	้โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานที่	เป็นเช่น

นี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาการเข้าถึงการเรียนการสอน	โดยสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา	โดยการเข้าผ่าน

ระบบออนไลน์ที่มีคลังข้อมูลของการศึกษาทุกช่วงระดับชั้น	ข้อมูลที่ได้จะต้องเข้าถึงง่ายและมีความถูกต้อง	

ครบถ้วนสมบรูณ์ตามหลกัสากล	ซึง่จะต้องได้รบัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีจ่ะต้อง

ช่วยกันพัฒนาให้เป็นผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธิพงศ์	 พลอาจ(2557	 :	 24)	 ท่ีได้ท�าวิจัยเรื่อง	 

กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดก�าแพงเพชรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู	้

ผลการวิจัยพบว่า	 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้โดยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	(SWOT	Analysis)	มี	12	กลยุทธ์	มาตรการ

ในการด�าเนินการตามกลยุทธ์	จ�านวน	36	มาตรการ	และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส�าเร็จ	จ�านวน	54	ตัวชี้วัด
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	 	 7.3.5		ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	พบว่า	 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัโครงการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การจัดโครงการต่างๆ	 จะช่วยให้นักเรียนได้มีการตระหนักถึงความยากล�าบากใน

การช่วยโลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีจิตส�านึกรักธรรมชาติและมีความภาคภูมิใจต่อตนเอง	สอดคล้องกับ

งานวจิยัของชนิดาภา	บญุเลศิ	(2561	:	97)	ทีไ่ด้ท�าวจิยัเรือ่ง	การสร้างความมัน่คงของมนษุย์ด้านสิง่แวดล้อม

เชงิบรูณาการแนวพทุธ	ผลการวจิยัพบว่าหลกัธรรมกับความมัน่คงของมนษุย์ด้านสิง่แวดล้อมเป็นการพฒันา

ด้านสงัคมในการอยูร่่วมกนัด้วยการไม่เบยีดเบยีน	การพฒันาจติใจให้มเีมตตาต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อม	 การมีคุณธรรม	 รู้คุณของธรรมชาติ	 และมีความเข้าใจความเป็นจริงมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งท่ีถูก

และเหมาะสม	จะช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 7.3.6		ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ศึกษา	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษามีการประสานงาน	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ปกครอง	ชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	การด�ารงอยูข่องสถานศกึษาในชมุชนควรทีจ่ะได้รบัความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ	ท�าให้ทกุคนทีต่่างท�า

หลากหลายหน้าที่และต�าแหน่งงานได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงประเดน็	สอดคล้องกบังานวจิยัของอรทยั	พระทัด	(2558	:	2)	ทีไ่ด้ท�าวจิยัเรือ่ง	การมส่ีวน

ร่วมของประชาชนในการพฒันาชมุชนในพ้ืนทีเ่กาะรตันโกสนิทร์กรณศีกึษาชมุชนป้อมมหากาฬ	ผลการวจิยั

พบว่าการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์และพฒันาชมุชนป้อมมหากาฬ	หน่วยงาน

ภาครัฐควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการรับฟังแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแสดงบทบาทของชุมชนพร้อมกับตัดสินใจร่วมกันในแนวทางการวางแผนการด�าเนินโครงการ 

ต่อไป

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง	 ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองในทุกระดับการศึกษาให้มากข้ึน	 สร้างจิตส�านึกของการเป็น

พลเมืองดีให้นักเรียน	 และควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่

นักเรียนอยู่เสมอๆ	ท�าให้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

	 	 8.1.2		ด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สร้างขดีความสามารถ

ในการแข่งขันควรจดักจิกรรมส่งเสรมิด้านดนตรแีละกฬีาให้มากข้ึน	เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภายทางด้านดนตรี

และกีฬาให้นักเรียน	 ช่วยให้นักเรียนได้ออกก�าลังกาย	 ท�าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึนตามไปด้วย	

นักเรียนเข้าเรียนได้อย่างมีความสุข	ดังค�าว่า	เก่ง	ดี	มีสุข

	 	 8.1.3		ด้านการส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางศกึษา	ควรวางแผนบคุลากร

ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	 เพื่อกระจายอัตราก�าลังครูผู้สอนให้เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	 ครูผู้

สอนสอนตามความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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	 	 8.1.4		ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	

ควรสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและระบบ

คุม้ครองนักเรยีนเพือ่ลดภาวะการออกกลางคนั	การพฒันาแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการศกึษาและการเรยีน

รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัด้านการจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม	เพื่อเน้นการพัฒนาอย่างจริงจังให้มากยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2		ควรศึกษาวจัิยเก่ียวกบัด้านการส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางศกึษา

เพื่อต่อยอดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

	 	 8.2.3		ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศกึษา	เพือ่พฒันาให้สามารถเข้าถงึได้ส�าหรบัทกุคน	ทัง้ครผููส้อน	นกัเรยีน	ผูป้กครองและสามารถใช้ร่วม

กันในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
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ศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ.	 การค้นคว้าอิสระ	 การบริหารจัดการสาธารณะ	 ส�าหรับนักบริหาร

รัฐศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

10. ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันีไ้ด้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ีด้วยความอนเุคราะห์ช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก	เจ้าอธกิาร

บุญช่วย	โชติว�โส,ดร.	ประธานกรรมการที่ปรึกษา	พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.	กรรมการที่ปรึกษา	ที่ได้

ให้ค�าแนะน�าเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และตรวจแก้ไขตลอดเวลาในการด�าเนินการจัดท�า

วิทยานิพนธ์	จึงขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบคุณ	รศ.ดร.สุทธิพงษ์	ศรีวิชัย	ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	และ	รศ.ดร.ส�าเร็จ	ยุรชัย	

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ค�าแนะน�าและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุก

ท่านในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ 

ผูศ้กึษาและช่วยเหลอือ�านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาและขอขอบคุณท่านผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 ทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้

นอกจากนี้	ผู้วิจัยขอน้อมบูชาเป็นกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณบิดาและมารดาครูบาอาจารย์	และ

ผูม้อีปุการคณุทกุท่านท่ีได้ให้การสนบัสนุนทนุการศึกษาและเป็นก�าลงัใจให้ผูว้จิยัเป็นอย่างดทีีไ่ด้ร่วมกนัสรรค์

สร้างงานวิจัยให้เป็นผลส�าเร็จได้ดียิ่ง
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ได้แก่	ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน	รวม	20	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบสอบถามลกัษณะ

ของข้อค�าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า	(Likert	Scale)	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่า

ความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ผลการวจัิยพบว่า	สภาพการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เพือ่ส่งเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และรายด้าน	ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก	โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	ด้านการวัดและประเมินผล	ควรมีการวัดและประเมินผล

ที่สอดคล้องกับสาระในหน่วยการเรียนรู้	หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมผู้สอนควรแจ้งจุด

มุง่หมาย	จดุประสงค์	เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการสอนชดัเจน	รองลงมามคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	

คือ	ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	ภายในโรงเรียนควรจัดให้สะอาด	สดชื่น	ร่มรื่น	ด้านการจัดกิจกรรม	ควรมุ่ง

เน้นให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถน�าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ควรฝึกให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงจากการได้มส่ีวนร่วมในการท�างาน	การจดัโครงการจติอาสา	การลงพืน้ทีใ่นการท�ากจิกรรม

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่ง

เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมด้านพลเมืองท่ีด	ีจากผูต้อบแบบสมัภาษณ์สรุปได้ดงันี	้ด้านการจัดกจิกรรมการเรยีน

การสอนควรการจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระสงัคมศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	มุง่เน้น

ด้านความรู้เจตคติที่ดี	 และทักษะ	 โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส�าคัญและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ

ในแต่ละบคุคล	ด้านการจดัสภาพแวดล้อมควรมวีสัดุอาคารสถานทีท่ีไ่ด้รบัการดแูลมคีวามเป็นปัจจบัุนพร้อม

ที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา	 นักเรียนเป็นคนละเอียดอ่อน	 จิตใจแจ่มใส	 เรียบง่าย	 ท�าให้เข้าใจ

ตนเอง	และผูอ้ืน่สร้างจิตส�านกึด้านสิง่แวดล้อมการการจดักจิกรรมต่างๆ	ภายในโรงเรยีนด้านการจดักจิกรรม

ควรจัดกิจกรรมต่างๆ	 ตามประเพณี	 เช่น	 กิจกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจ�าน�า

พรรษา	พรรษา	เนือ่งด้วยโอกาสวนัส�าคัญทางพุทธศาสนา	วนัอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเป็นการสร้างเสรมิ

ให้นักเรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	 ด้านการวัดและประเมินผล	 ควร

สอดคล้องกบัสาระในหน่วยการเรยีนรู	้หลกัสตูรวชิาสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	มแีบบวดัเพ่ือประเมนิ

ผลเน้นการจดจ�าได้	 การเข้าใจในเนื้อหา	 การน�าไปประยุกต์ใช้	 การคิดวิเคราะห์	 การสังเคราะห์	 และการ

ประเมินผล	พร้อมกับวัดผลและประเมินผลในด้านปรนัยและอัตนัยด้วย

ค�าส�าคัญ :	1.	การจัดการเรียนรู้	2.	คุณธรรมจริยธรรม

ABSTRACT

The	aims	of	this	survey	research	mixed	with	the	qualitative	and	quantitative	research	

were:	1)	to	study	the	states	of	the	learning	management;	2)	to	study	the	suggestions	and	

ways	to	develop	the	learning	management	of	the	Department	of	Social	Studies,	Religion	

and	Culture	to	promote	virtue	and	ethics	on	the	duty	of	a	good	citizen	of	the	schools	
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under	the	Office	of	Khon	Kaen	Primary	Education	Service	Area	5.	The	samples	in	this	study	

were	160	of	educational	administrators	and	teachers	 in	the	network	of	Nong	Ruea	Phu	

Meng,	Nong	Ruea	district	under	the	Office	of	Khon	Kaen	Primary	Education	Service	Area	5.	

Selected	by	purposive	sampling,	 the	target	group	of	this	 research	were	10	educational	

administrators	and	10	teachers.	The	statistics	used	were:	Frequency,	Mean	and	Standard	

Deviation.

The	research	results	were	as	follows:	State	of	the	learning	management	of	Social	

Studies,	Religion	and	Culture	Learning	Areas	to	promote	virtue	and	ethics	on	the	on	the	

civics	of	the	schools	under	Khon	Kaen	Primary	Education	Service	Area	Office	5	in	overall	

was	at	a	high	level.	When	considering	each	aspect	were	same.	The	high	level	aspects	were	

Measurement	 and	 Evaluation	 environmental	management,	 activity	management	 and	 

learning	activity	management	respectively.	

Suggestions	and	approach	for	learning	management	of	social	studies,	religion	and	

culture	learning	areas	to	promote	virtue	and	ethics	of	schools	under	khon	kaen	primary	

education	service	area	office	5.	As	follows	:	Learning	activity	management	should	focus	on	

the	 learner.	 social	 responsibility.	Environmental	management	 the	building	and	 learning	

material	 should	 be	 always	 available	 for	 teachers	 and	 students	 ,the	 environmental	 

awareness	should	be	raised.	Activity	management	such	as	food	offering,	Buddhist	candle	

festival	and	other	activities	in	Buddhist	important	days	should	be	managed	to	promote	

the	moral	and	ethics	of	student.	The	teachers	should	clearly	tell	the	aims,	objectives	and	

measurement	and	evaluation	criteria	of	learning.,	the	environment	within	the	school	should	

be	clean,	fresh	and	shady.	In	terms	of	‘Activity	Management’,	the	organized	activities	should	

focus	on	making	student	realize	the	values	of	moral	and	ethics	which	can	be	effectively	

practiced	in	their	daily	life.	Learning	Activity	Management,	the	students	should	be	trained	

from	real	experiences	by	working	together	or	organizing	the	volunteer	project	or	fieldwork	

allowing	the	students	to	do	the	activities	with	the	local	community.

Keywords :	1.	Learning	management	2.	Virtue	and	ethics

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้ประพฤติปฏิบัติ

อย่างต่อเน่ือง	เป็นกจินสิยัทัง้ต่อตนเอง	ต่อผูอ้ืน่	ต่อสงัคมและประเทศชาต	ิจะท�าให้ประเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืง	

และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว	 รวมไปถึงสถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 และสถาบันศาสนา	ที่ต้องมี

บทบาทในการอบรมเลีย้งดู	ให้ความรู	้ส่งเสรมิให้มคีณุธรรมและจรยิธรรม	ทีจ่ะน�าไปสูค่่านยิมและพฤตกิรรม
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ที่ไม่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากเกินไป	เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน	การศึกษา

จงึมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ	ช่วยพฒันาคนให้มคุีณภาพท�าให้รูจ้กัแก้ปัญหา	มคีวามคดิสร้างสรรค์	

รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง	สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	มีจริยธรรม	คุณธรรม	รู้จักพึ่งพา

ตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ดังที่สรุปสาระส�าคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่10	(พ.ศ.	2550-2554)	นอกจากนัน้พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	ได้ก�าหนดลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค์ไว้ในมาตรา	6	ให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	(กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2544 :	5)

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	พทุธศักราช	2542	ในหมวด	1	มาตรา	6	ได้ก�าหนดให้การจดัการ

ศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรูแ้ละคณุธรรม	

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ทั้งนี้ต้องยึดแนวการ

จดัการศกึษาในหมวด	4	มาตรา	23	การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความส�าคญัท้ังความรู้	คณุธรรม	กระบวนการ

เรียนรู้	 และบูรณาการตามความเหมาะสม	 และในมาตรา	 24	 ได้ก�าหนดกระบวนการเรียนรู้	 โดยจัด

กระบวนการสอนผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ	อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	ค่านิยมที่ดี

งาม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา

สังคมไทยเกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรม	มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	มีแนวโน้มจ�านวนอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไป

เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน	 จากรายงานสภาวะสังคมของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ	ในเดอืนมนีาคม	2552	พบว่า	ในยคุปัจจบุนัเป็นยคุทีป่ระเทศต้องมกีารเปลีย่นแปลงมากมาย

หลายด้าน	ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง	 และการพัฒนาประชาธิปไตย	ที่เกิดขึ้นทั่ว

โลก	 โดยปัจจัยส�าคัญที่เป็นเงื่อนไขผลักดันความก้าวหน้าเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 ก็คือพลเมืองของ

ประเทศ	หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ประเทศนั้นย่อมมี

ศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นอย่างเข้มแข็ง	(ศักดิ์ชัย	นิรัญทวี,	2548 :	บทสรุปผู้บริหาร)	จึงปฏิเสธไม่

ได้ว่า	พื้นฐานของการพัฒนาประเทศย่อมขึ้นอยู่กับ	คุณสมบัติ	ของความเป็นพลเมืองของคนในสังคม

ซึ่งสังคมจึงมุ่งหวังจะให้โรงเรียนเป็นแกนส�าคัญที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์	พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ

ตามต้องการ	กล่าวโดยรวมได้ว่า	การให้การศกึษาตามแนวทางทีส่งัคมมุง่หวงัให้เกดิผลส�าเรจ็นัน้ย่อมขึน้อยู่

กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนน้ัน	ๆ 	เป็นส�าคัญเพราะผูบ้รหิารหรอืผูน้�า	ไม่ว่าหน่วยงานเลก็หรอืใหญ่	หน่วยงานราชการ

หรือเอกชนก็ตาม	ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความส�าเร็จและประสิทธิภาพของงานอย่างยิ่ง	บางครั้งการจัด

องค์การแม้จะไม่ถกูต้องเรยีบร้อยอยูบ้่างกอ็าจได้รบัผลงานสงูได้แต่ถ้าพฤตกิรรมในการน�าของผูน้�าในหน่วย

งานนั้นไม่ดี	แม้การจัดองค์การจะถูกต้องและดีเพียงใดก็ตาม	ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น	ๆ	ย่อมจะ

สมบูรณ์ได้ยาก	จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารเป็นแกนหลักที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน	ต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชาและต่อผลงานเป็นส่วนรวม	(กิติมา	ปรีดีดิลก,	2547 :	76)	

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	ก็มี

เนือ้หาเพือ่พฒันาให้พลเมอืง	มลีกัษณะทีพ่งึประสงค์ไว้ในมาตรา	7	เป้าหมายคอื	เน้นความส�าคญัของพลเมือง
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ต่อระบบการเมอืงและประชาธปิไตย	มากขึน้	คือ	มุง่ปลกูฝัง	ให้พลเมอืงมจีติส�านึก	ทีถ่กูต้อง	เกีย่วกบัการเมอืง

การปกครอง	ในระบอบประชาธปิไตย	รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธหิน้าที	่เสรภีาพรูจ้กัเคารพกฎหมาย	ความ

เสมอภาคและศักดิ์ศรี	ความเป็นมนุษย์	มีความภาคภูมิใจ	ในความเป็นไทย	รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วน

รวมและของประเทศชาติ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2545 :	 5)	 ประกอบกับเป้าหมายรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทยพทุธศกัราช	2550	กไ็ด้ก�าหนดแนวทางการพฒันาพลเมอืงไว้ในมาตรา	78	(4)	คอื	ส่งเสริมให้

ประชาชนมีความเข้มแข็ง	 ในทางการเมือง	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน

ในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ	 ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

มาตรา	78	(5)	ทีส่่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการเมอืง	และการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมี	พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	และส่งเสรมิให้ประชาชนได้ใช้สทิธโิดยสจุรติและเท่ียงธรรม(ส�านกังาน

สภาพัฒนาการเมือง	สถาบันพระปกเกล้า,	2552 :	60)

การส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ที่ส�าคัญควรมีการประชาสัมพันธ์ให้	 นักเรียนได้มี

โอกาสร่วมท�ากิจกรรมท�าบุญตักบาตรหรือส่งเสริมการท�าบุญตักบาตรให้มากข้ึน	 ให้ข่าวสารเก่ียวกับหลัก

การของวันส�าคัญทางพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม	 ในรูปแบบต่างๆ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วม	 ของครู 

ผู้ปกครองและผู้บริหาร	 เพราะจะช่วยลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้อีกส่วนหนึ่ง	 (ประยูร	

แสงใส,	2560 :	50)

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา	 เรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองท่ีดี	 ของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	เพื่อจะได้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนและจัด

โครงการปรบัปรงุพฒันาแก้ไขบทบาทในการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมด้านพลเมอืงทีด่ขีองนกัเรยีนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เพือ่ส่งเสรมิ

คณุธรรมจริยธรรมด้านพลเมอืงทีดี่	ของโรงเรยีนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	

เขต	5

2.2		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	ส�าหรับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี	ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	ได้ข้อมลูพืน้ฐาน

สภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน

พลเมืองที่ดี
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3.2		 โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	ได้แนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน

พลเมืองที่ดี	

3.3		 สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้น�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสืบต่อไป

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง	“เรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่ง

เสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองท่ีดี	 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	 เขต	 5”	 เป็นการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	Methods	 Research)	 ท้ังวิจัยเชิงปริมาณ	 (Survey	 

Research)และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)กลุ่มตัวอย่างที่ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนในศนูย์เครอืข่ายหนองเรอืภเูมง็	และศนูย์เครอืข่ายบรูพา	อ�าเภอหนองเรอื	จ�านวน	160	คน	และ

กลุม่เป้าหมายผูวิ้จยัได้มาโดยการสุม่แบบเจาะจง	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน	รวม	20	คนเครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า	 (Likert	 Scale)	 5	

ระดับ	คือ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด,แบบสอบถามลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด	ข้อเสนอ

แนะและแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี	ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	

และแบบสัมภาษณ์	โดยการสุม่แบบเจาะจงในเชงิคณุภาพมค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	1.00	สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั

ได้แก่	ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

5.  ผลการวิจัย

5.1		 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม 

ศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เพือ่ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมด้านพลเมอืงทีด่	ีของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(มีค่าเฉลี่ย	=	

4.15)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 สรุปได้ดังนี้	 1)	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอนในเขตอ�าเภอหนองเรือ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	 เขต	 5	 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (มีค่าเฉลี่ย	 =	 4.12)	 2)	 ด้านการจัดสภาพ

แวดล้อม	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอนในเขตอ�าเภอหนองเรือ	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(มีค่าเฉลี่ย	=	

4.16)	3)	ด้านการจัดกจิกรรมตามความคิดเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	และครผููส้อนในเขตอ�าเภอหนองเรอื	

สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	

(มีค่าเฉลี่ย	=	4.16)	4)	ด้านการวัดและประเมิน	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอนใน

เขตอ�าเภอหนองเรือ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(มีค่าเฉลี่ย	=	4.17)
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5.2		 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี	 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น	เขต	5	จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้	ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรการ

จดัการเรียนรู้กลุม่สาระสงัคมศึกษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	มุง่เน้นด้านความรูเ้จตคติ

ทีด่	ีและทกัษะ	โดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและพฒันาความสามารถเตม็ตามศักยภาพในแต่ละบคุคล	ด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมควรมีวัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ครูและ

นักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา	นักเรียนเป็นคนละเอียดอ่อน	จิตใจแจ่มใส	เรียบง่าย	ท�าให้เข้าใจตนเอง	และผู้อื่น

สร้างจติส�านึกด้านสิง่แวดล้อมการการจดักจิกรรมต่างๆ	ภายในโรงเรยีนด้านการจดักจิกรรมควรจดักจิกรรม

ต่างๆ	ตามประเพณ	ีเช่น	กจิกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	พรรษา	เนือ่ง

ด้วยโอกาสวนัส�าคัญทางพุทธศาสนา	วนัอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเป็นการสร้างเสรมิให้นกัเรยีนมคีณุธรรม	

จรยิธรรม	โดยการสร้างจิตส�านกึด้านสิง่แวดล้อม	ด้านการวดัและประเมนิผล	ควรสอดคล้องกบัสาระในหน่วย

การเรียนรู้	หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	มีแบบวัดเพื่อประเมินผลเน้นการจดจ�าได้	การ

เข้าใจในเนื้อหา	การน�าไปประยุกต์ใช้	การคิดวิเคราะห์	การสังเคราะห์	และการประเมินผล	พร้อมกับวัดผล

และประเมินผลในด้านปรนัยและอัตนัยด้วย

6.  อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนา

และวฒันธรรม	เพือ่ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมด้านพลเมอืงทีด่	ีของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	โดยผู้วิจัยจะน�าเสนอประเด็นที่ส�าคัญดังนี้

6.1		 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	 จากแบบสัมภาษณ์ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองท่ีดี	 ของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก		(มี

ค่าเฉลี่ย	=	4.15)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านการวัดและประเมินผล	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ	(มค่ีาเฉล่ีย	=	4.24)	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ธบิายได้ว่า	เพราะการวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัสาระในหน่วย

การเรยีนรู	้หลกัสตูรวิชาสงัคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมและวดัเพือ่ประเมนิผลเน้นการจดจ�าได้	การเข้าใจ

ในเนื้อหา	การน�าไปประยุกต์ใช้	การคิดวิเคราะห์	การสังเคราะห์	และการประเมินผล	พร้อมทั้งวัดผลและ

ประเมินผลได้ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะวิสัยเป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมพงษ์	 

จิตระดับ	(2549	:	48)	ที่ได้ศึกษาเรื่องการสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา	ผลวิจัยพบว่า	การวัดและ

การประเมินเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยากในความรู้สึกของครูผู้สอนอยู่แล้ว	และเมื่อต้องน�า	การวัดและประเมิน

มาใช้กับสิ่งที่ต้องประเมิน	 ที่มีลักษณะที่เป็นนามธรรม	 เช่น	 เรื่องของคุณธรรม	 จริยธรรม	 ซ่ึงยากต่อการ

ท�าความเข้าใจหรอืการเข้าถงึด้วยแล้วอาจท�าให้ทกุฝ่ายเกดิความไม่มัน่ใจเกีย่วกบัคณุภาพผลการประเมนิที่

ได้	อย่างไรกต็ามหากเราได้พยายามท�าความเข้าใจสิง่ทีป่ระเมนิให้กระจ่างได้	กจ็ะท�าให้เราสามารถวเิคราะห์

หาองค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ส�าหรบัการประเมนิสิง่นัน้ได้	และเพือ่ให้ได้ผลการประเมนิทีส่ะท้อน

สภาพจริง	 การวัดจะเน้นกระบวนการที่เน้นความหมายของพฤติกรรมและความหมายของการแสดงออก
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ตามสภาพจริงในการด�าเนินชีวิต	 ระบบการประเมินจะเน้นท่ีการพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดท่ีดีท่ีสุด	 เหมาะท่ีสุด	

ส�าหรับผู้เรียน	โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม	จริยธรรม	จะไม่เน้นการวัดคุณธรรมเพื่อตัดสินให้ได้-ตก	แต่

จะเน้นพัฒนาการที่เกิดขึ้น	 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นหากพิจารณารายด้านสามารถน�ามาอภิปราย

ได้ดังนี้

	 	 1)		 ด้านการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	การจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระสงัคมศกึษาเพือ่พฒันา

ผูเ้รียนด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม	มุง่เน้นผูเ้รยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยูร่่วมกันในสงัคมทีม่คีวาม

สัมพันธ์กันและมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทสภาพ

แวดล้อม	 เป็นพลเมืองดี	 มีความรับผิดชอบ	 มีความรู้	 ทักษะ	 คุณธรรม	 และค่านิยมที่เหมาะสม	 ตลอดจน

จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ	 ด้านความรู้เจตคติที่ดี	 และทักษะ	 โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส�าคัญและ

พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพในแต่ละบุคคล	 อีกทั้ง	 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับตนเอง	 และความ

สัมพันธ์ของตนเองกับสังคมทั้งในและนอกห้องเรียน	ได้แก่	เพื่อน	ครอบครัว	ชุมชน	สังคมไทยและโลก	จัด

กิจกรรรมการเรียนรูท้ีฝึ่กให้ผู้เรยีนคดิ	ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิจากการได้มส่ีวนร่วมในการท�างาน	การ

จัดโครงการจิตอาสา	 การลงพื้นที่ในการท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	 การทัศนศึกษา	 โดยการเริ่มให้

ท�างานที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ	 ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิรัตน์	รัตนก�าเนิด	(2551	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	บทบาทของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา	 เขต	1	

ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารในภาพรวมทั้ง	 3	 ด้านและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงค่า

เฉล่ียสูงสุดไปหาต�่าสุด	 ดังนี้	 คือ	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านการจัดระเบียบงานการใช้

หลักสูตร	ด้านการวัดผลประเมินผล

	 	 2)		ด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด	สดชื่น	ร่มรื่น	

วัสดอุาคารสถานทีท่ีไ่ด้รบัการดูแลมคีวามเป็นปัจจบัุนพร้อมท่ีจะให้ครแูละนกัเรยีนได้ใช้ตลอดเวลา	นกัเรยีน

เป็นคนละเอียดอ่อน	จิตใจแจ่มใส	รักสวยรักงาม	รักความสะอาด	รักความสงบ	เรียบง่าย	ท�าให้เข้าใจตนเอง	

และผูอ้ืน่สร้างจติส�านึกด้านสิง่แวดล้อมการการจัดกจิกรรมต่างๆ	ภายในโรงเรยีนภายในโรงเรยีนให้การปฏบิติั

งานส�าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากร	 ซ่ึงสังเกตได้จากการด�าเนินงานอย่างมีระบบ	 ความ	

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร	ทุกคนในโรงเรียนยิ้ม	 แย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน	 รักใคร่

กลมเกลียวกัน	สร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างพลเมืองสู่อาเซียนโดย	น�าเสนอการใช้	EM	ในการ

ดแูลสิง่แวดล้อม	เพ่ือการสร้างการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิชวีติอย่างรบัผดิชอบต่อธรรมชาตสิิง่แวดล้อม	สงัคม	

และชุมชนโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เบ็ญจมาศ	เอี่ยมอิ่ม	(2543	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การ

ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา	 จังหวัดก�าแพงเพชร	

พบว่า	1)	การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา	จังหวัด

ก�าแพงเพชร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการก�าหนดและวางแผน
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เชงินโยบายมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	2)	ปัญหาการส่งเสรมิจรยิธรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศึกษา	สงักดัสานกังาน

การประถมศึกษา	 จังหวัดกาแพงเพชร	 โดยภาพรวมผู้บริหารมีปัญหาในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

ระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการจดัสภาพแวดล้อม	ในโรงเรยีนมค่ีาเฉลีย่ของปัญหา

สูงสุด

	 3)	ด้านการจัดกิจกรรม	กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยศาสนา	มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนัก

ในค่านิยมด้านคณุธรรม	จรยิธรรมสามารถน�าไปประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจ�าวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่

จะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการ

พฒันาประเทศให้เกดิประสทิธิผลต่อไป	โดยทางโรงเรยีน	และกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมได้สร้างเสรมิทกัษะ

ชีวิตให้แก่นักเรียนโดยผ่านกิจกรรม	ดังนี้	1)	การภาวนาประจ�าวันของนักเรียน	เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตน

เคารพนับถือ	 สอดแทรกความศรัทธา	 ความกตัญญู	 รู้หน้าท่ี	 จรรยางาม	 มีสมาธิ	 และมีวินัยในตนเอง	 2)	

กิจกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา

และวฒันธรรมและฝ่ายบรหิารจัดการทัว่ไปจัดกิจกรรมท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทยีนจ�าน�า

พรรษา	เนื่องดว้ยโอกาสวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา	“วันอาสาฬหบชูาและเขา้พรรษา”	เปน็การสร้างเสริมให้

นักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม	ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ

ตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ	 และยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนด้วยโดย

สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ้งตะวัน	วัตรนันท์	(2548	:	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	บทบาทของผู้บริหารใน

การส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี	พบ

ว่า	ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน	และพบปัญหา	ดังนี้	1)	ด้านการบริหาร

ส่งเสริมมากท่ีสดุ	คอื	การประชมุชีแ้จงสร้างความเข้าใจร่วมกัน	และให้การส่งเสรมิน้อยทีสุ่ดคอื	การคัดเลอืก

ครูตามอาวุโสของการปฏิบัติงาน	 ส่วนพบปัญหาสูงสุด	 คือขาดงบประมาณ	 ในการด�าเนินงานด้านส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียน	2)	ด้านการจัดกิจกรรม	ส่งเสริมมากที่สุด	คือ	จัดกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	กิจกรรม

หน้าเสาธง	และให้การส่งเสริมน้อยที่สุด	คือ	กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา	ส่วนพบปัญหาสูงสุด	คือ	นักเรียน

ขาดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

	 4)	ด้านการวดัและประเมนิผล	การวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัสาระในหน่วยการเรยีนรู้

หลักสูตรวิชาสังคมศึกศาสนาและวัฒนธรรมผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมาย	 จุดประสงค์	 เกณฑ์การวัดและประเมิน

ผลการสอนชัดเจน	 ผู้สอนมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียนในการออกแบบวัดผลและประเมินผลการ

เรียนให้ครบทั้งพุทธิพิสัย	จิตพิสัย	และทักษะวิสัย	เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยสอดคล้องกับงาน

วิจัยของปิยนันท์	ภิรมย์ไกรศักดิ์	(2544	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าวิจัยเรื่อง	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรยีนมธัยมศึกษา	สงักดักรมสามญัศึกษา	จังหวดันนทบุร	ีผลการวจัิยพบว่า	การประเมนิผลทางคณุธรรม

จรยิธรรมโรงเรยีนด�าเนนิการประเมนิผลทางคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนในระดบัปานกลาง	อย่างไรก็ตาม

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดระบุว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ติดตามผลการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้น

พฤติกรรมของนักเรียนในระดับมาก	ส�าหรับปัญหาด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่าอยู่

ในระดบัปานกลาง	ทีม่ปัีญหามากกว่าประเดน็อืน่คอื	ครใูห้ความดแูล	ก�ากบั	ตดิตามพฤตกิรรมด้านคณุธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนไม่สม�า่เสมอและขาดข้อมลูทีเ่ป็นตวับ่งชีด้้านคณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน	ผูบ้รหิาร
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และครูผู้สอน	มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 7.1.1		ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 ศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น	ควรน�าผลการศึกษาครั้งนี้	ไปก�าหนดเพิ่มนโยบายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ

7.2		 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 7.2.1	 ครูผู้ปกครองและชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม	หาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน	ทั้งด้าน

จติใจ	ปลูกฝ่ังให้มีคณุธรรม	จรยิธรรมประจ�า	และจดักจิกรรมอบรม	เข้าค่ายเกีย่วกบัคณุธรรม	จรยิธรรมเน้น

การปฏิบัติจริงและควรให้นักเรียนมีแรงจูงใจ	 ยกย่องเชิดชูนักเรียนบุคคลที่ท�าความดี	 และจัดกิจกรรมเวที

คนเก่ง	 ตอบปัญหาด้านธรรมะ	 รวมทั้งส่งนักเรียนไปแข่งขันด้านคุณธรรมจริยธรรมในเวทีต่างๆพานักเรียน

ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาส�าคัญต่างๆ	 เกิดการซึมซับ	 และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง	 ให้แก่เด็กเพื่อให้

เด็กเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น

7.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.3.1		ควรศกึษาการจดัการเรยีนรู้ของของผูเ้รยีนด้านหลกัธรรม	สงัคหวตัถ	ุ4	มงคลชวีติ	38	

	 	 7.3.2		ควรศึกษาเก่ียวกบัการข้อคิดเหน็ของผูเ้รยีนท่ีแตกต่างกนั	ในการใช้สือ่	เทคโนโลยกีาร

สอนที่น่าสนใจทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา	
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ขอขอบคณุ	ผศ.ดร.วทิยา	ทองด	ีผูอ้�านวยการหลกัสตูรและคณะกรรมการสอบป้องกนัวทิยานพินธ์

ทุกท่านประกอบด้วย	พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.	 ประธานกรรมการสอบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ณัฐพัชญ์	

อนันต์ธีระกุล	 กรรมผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.รัชนี	 จรุงศิรวัฒน์	 กรรมการพร้อมท้ัง	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ประยรู	แสงใส	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษาทีไ่ด้ให้ค�าแนะน�าเสมอ

มาตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอน	โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง	และศูนย์เครือข่าย

บูรพา	อ�าเภอหนองเรือ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	ที่เปิดโอกาสให้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนๆ	 นิสิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา	 หลักสูตรพุทธศาสตร 

มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ที่คอยเป็นก�าลังใจและให้ค�าปรึกษาตลอดมา
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สภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

The State and Problems in Community Environmental Management  

of Village Health Volunteers Buriram Province 

พิษณุ	โชติประไพ1,	สุวารีย์	ศรีปูณะ2,	ประภาพร	ชุลีลัง3,	ผมหอม	เชิดโกทา4

Phisanu	Chotpraphai1,	Suwaree	Sripoona2,	Prapaporn	Chulilung3,	Pomhom	Cheardgotha4

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2561

E-mail	:	neophisanu@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัดบุรีรัมย์	 2)	 เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	จังหวัดบุรีรัมย์	สมมติฐานการวิจัย	ได้แก่	1)	สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม

1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 Doctor of Philosophy degree students Department of Environmental Education 

ValayaAlongkorn Rajabhat University Royal patronage Pathum Thani
2 ผศ.ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2 Assistant Professor Doctor, Doctor of Philosophy degree Department of Environmental 

Education Valaya Alongkorn Rajabhat University Royal patronage Pathum Thani
3 ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ิงแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3 Doctor, Doctor of Philosophy degree Department of Environmental Education Valaya 

Alongkorn Rajabhat University Royal patronage Pathum Thani
4 ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ิงแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
4 Doctor, Doctor of Philosophy degree Department of Environmental Education Valaya 

Alongkorn Rajabhat University Royal patronage Pathum Thani

* ได้รบับทความ: 17 มนีาคม 2562; แก้ไขบทความ: 25 เมษายน 2562; ตอบรบัการตีพมิพ์: 29 เมษายน 2562

Received: March 17, 2019; Revised: April 25, 2019; Accepted: April 29, 2019



275

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	จงัหวัดบุรรีมัย์อยู่ในระดบัปานกลาง	2)	ปัญหาในการจดัการ

สิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน	จงัหวัดบุรรีมัย์อยูใ่นระดบัปานกลางกลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	ในจังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวนทั้งสิ้น	379	คน	

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 แบ่งเป็น	 4	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 เป็นแบบเลือกตอบ	ส่วนที่	 2	สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนส่วนที่	 3	ปัญหาในการ

จดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	โดยค�าถามในส่วนที	่2	และ	3	โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

มี	5	ระดับ	ส่วนที่	4	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นแบบปลาย

เปิดแบบสอบถามมค่ีาสมัประสทิธิค์วามเทีย่ง	0.92	สถติทิีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ผลการวิจัยพบว่า	

1.		ผลการวิเคราะห์สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	 จังหวัดบุรีรัมย์	 พบว่า	 สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ในด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะอยู่ในระดับมาก	 

รองลงมาคอื	ด้านการจัดการน�า้ด่ืม	น�า้ใช้	ทีถ่กูสขุลักษณะ	และการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนและชุมชน	

ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลางตามล�าดับ

2.		ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน	จงัหวัดบรุรีมัย์	พบว่า	ปัญหาการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	โดยพบว่า	มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนอยู่

ในระดบัมาก	รองลงมาคือ	การจัดการทีพั่กอาศัยทีถู่กสขุลกัษณะ	และการจดัการน�า้ดืม่	น�า้ใช้	ท่ีถูกสขุลกัษณะ	

ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	ตามล�าดับ

3.	 ผลการศึกษาในด้านข้อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	พบมีข้อเสนอแนะว่า	ควรพัฒนาความรู้	 ทักษะ	การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต้องแสวงหาร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน	 และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

  

ค�าส�าคัญ : 1.	สภาพและปัญหา	2.	การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	3.	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 l)	 To	 study	 the	 state	 of	 community	 

environmental	management	 of	 village	 health	 volunteers,	 2)	 to	 study	 the	 problems	 in	 

community	 environmental	management	of	 village	health	 volunteers	 Buriram	Province.

Research	 hypothesis	 is1)	 The	 condition	 of	 community	 environmental	management	 of	 

village	 health	 volunteers	 Buriram	 province	 is	 at	 a	 moderate	 level.2)Problems	 in	 
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community	environmental	management	of	village	health	volunteers	Buriram	province	is	

at	a	moderate	 level.The	 samples	used	 in	 this	 study	were	village	health	volunteers.	 In	

Buriram	province	A	total	of	379	people.The	tool	used	to	collect	data	is	a	questionnaire	

divided	into	4	parts:	Part	1	General	information	of	respondents.	Is	a	response	form.	Part	2	

Conditions	 in	 community	 environmental	management	 Part	 3	 Problems	 in	 community	 

environmental	management	with	questions	in	part	2	and	3,	which	is	a	rating	scale	with	5	

levels.	 Part	 4:	 Recommendations	 regarding	 conditions	 and	 problems	 in	 community 

environmental	management	 Is	 open-ended.	 The	 questionnaire	 has	 a	 coefficient	 of	 

reliability	of	0.92.Statistics	used	 in	the	research	were	frequency,	percentage,	mean	and	

standard	deviation.

The	findings	show	that:

1.		The	 results	 of	 the	 analysis	 of	 the	 states	 in	 the	 community	 environmental	 

management	 of	 village	 health	 volunteers	 Buriram	 province	 found	 that	 the	 states	 in	 

community	 environmental	management	 The	Overview	 is	 at	 a	moderate	 level.	When	 

considering	the	average	value	 in	each	aspect,	 it	was	found	that	 in	the	management	of	

hygienic	 residences	 at	 a	 high	 level,	 followed	 by	 the	management	 of	 drinking	water,	 

hygienic	use	and	solid	waste	management	in	households	and	communities	Which	were	

found	to	be	at	a	moderate	level	respectively.

2.		The	 results	 of	 the	 analysis	 of	 problems	 in	 community	 environmental	 

management	of	 village	health	volunteers	Buriram	province	 found	 that	 the	community	

environmental	management	 problems	 of	 village	 health	 volunteers	 In	 overall,	 at	 a	 

moderate	level,	 it	was	found	that	there	was	a	problem	of	solid	waste	management	 in	

households	and	communities	at	a	high	level,	followed	by	the	management	of	hygienic	

residences.	 And	 hygienic	 drinking	 water	management	 which	 were	 found	 to	 be	 at	 a	 

moderate	level	respectively.

3.		The	 results	 of	 the	 study	 on	 community	 environmental	 management 

recommendations	of	village	health	volunteers	Found	 that	 there	was	a	 suggestion	 that	

Should	 develop	 knowledge,	 practice	 skills	 in	 community	 environmental	management.	 

Village	 health	 volunteers	must	 seek	 cooperation	with	 communities	 and	 other	 sectors 

involved	in	community	environmental	management.	And	motivation	in	performing	duties	

according	to	the	roles	of	village	health	volunteers.

 

Keywords : 1.	State	and	Problems	2.	Community	Environmental	Management	3.	Village	

health	volunteers
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในช่วงปี	 2557	 –	 2559	 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทยเกดิขึน้มากมายทัง้ในระดบัโลก	ระดบัภูมภิาค	และระดบัประเทศ	ประเทศไทยมกีารเตบิโตของ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้ทรพัยากรประเภทต่าง 	ๆรวมทัง้ของ

เสีย	ทีเ่กิดขึน้จากกิจกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวซึง่เป็นภาคท่ีมอีตัราการเตบิโตท่ีรวดเรว็

ทีผ่่านมา	นอกจากนี	้การพัฒนาอย่างยัง่ยนืเป็นแนวคดิหลกัในการพฒันาระดบัโลก	โดยมกีารจดัท�าเป้าหมาย

การพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาของโลกในอนาคตข้างหน้า	ใน

ส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความส�าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

จะน�าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน	 เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อม	 ท้ังนี้	

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้ถกูมองว่าเป็นเครือ่งมือที่ส�าคญัและผลลัพธใ์นการด�าเนินงานเพือ่ยก

ระดับความเป็นอยู่ของคนในแง่มุมต่าง	 ๆและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี	 2557	 ประเทศไทยโดย

รัฐบาลได้ก�าหนดให้ความส�าคัญกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	สอดคล้องกับทศิทางการด�าเนนิงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก	และการจัดการขยะได้ถูกยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ	(กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม,	2557	:	1)

จงัหวดับรุรีมัย์	เป็นจังหวดัขนาดใหญ่	ประกอบด้วย	23	อ�าเภอ	188	ต�าบล	2,546	หมูบ้่าน	440,324	

ครัวเรือน	 ประชากร	 1,584,661	 คน	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า	 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว

อารยธรรมขอม	 เศรษฐกิจมั่นคง	 สังคมเป็นสุข”	 มีการด�าเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	จากสถิติที่

ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นทุกปี	ในปี	2556	จ�านวน	1,186,756	คน	ปี	

2557	จ�านวน	1,248,763	คน	ปี	 2558	จ�านวน	1,419,8	คน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	19.64	 เมื่อเทียบปี	 2556	

(1,186,756	คน)	และมีรายได้จากการท่องเที่ยว	ปี	2556	จ�านวน	1,659.79	ล้านบาท	ปี	2557	จ�านวน	

1,756.53	 ล้านบาท	ปี	 2558	 จ�านวน	 2,038.37	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 22.81	 เมื่อเทียบกับปี	 2556	

(ส�านักงานจงัหวดับรุรีมัย์,	2559	:	24)	จากปัญหาการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของธรุกจิการท่องเทีย่วรวมถงึการ

ทีเ่ป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรมาก	ท�าให้ในพืน้ทีช่มุชนของจงัหวดับุรรีมัย์	เกดิสิง่ปลกูสร้างอย่างมากมายทัง้ภาค

เอกชน	เช่น	โรงแรม	ร้านค้า	บ้านพัก	และส่วนของราชการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	จึงเริ่มส่งผลกระทบต่อ

ชมุชน	ท�าให้จงัหวดับรุรีมัย์	ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่วีกิฤตปัญหาการจดัการมลูฝอย	อยูใ่นล�าดบัที	่12	ของประเทศ	

และ	เป็นจงัหวดัทีม่วีกิฤตปัญหามลูฝอยสะสม	มมีลูฝอยสะสม	124,736	ตนั	นอกจากนีจ้ากการส�ารวจข้อมลู

พบว่ามชุีมชนท่ีประกอบอาชีพรบัซือ้และคัดแยกซากขยะอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่น�าไปขายต่อ	ในพืน้ทีข่องจงัหวัด

บรีุรัมย์	จงึเป็นจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีมี่ความเสีย่งสงูต่อการเกดิผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิสิง่แวดล้อมและ

ยังพบว่า	จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนที่มีการก�าจัดขยะโดยวิธีการเผา	ถึงร้อยละ	88.1	มากที่สุด

เป็นล�าดับที่	1	ของประเทศ	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2557	:	30)	ท�าให้เกิดมลพิษในอากาศ	ซึ่งเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูงหรือ

ท�าให้้ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้อยู่แล้วมีอาการก�าเริบเฉียบพลันถึงเสียชีวิตได้
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีความส�าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและพัฒนา

สาธารณสขุ	รวมถึงการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ด้วยบทบาทตามหน้าทีแ่ละการมเีครอืข่ายเชือ่มโยงสมัพนัธ์

กนัทกุท้องถิน่	โดยเฉพาะจังหวดับรุรีมัย์	ทีม่อีาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	กระจายอยูใ่นทกุ

หมู่บ้านและที่ผูกพันกันด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ	 รวมทั้งสิ้น	 27,834	 คน	 (ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์,	 2560	 :	14)งานที่อาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู่ในภาคประชาชนสามารถด�าเนิน

การได้ด้วยตนเองออกเป็นงานต่าง	ๆ	ซึ่งเรียกว่าเป็น	องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน	จ�านวน	14	

องค์ประกอบ	พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานคือ	 องค์ประกอบท่ี	 5	 การสุขาภิบาลและจัดหาน�้าสะอาด	 อาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	มีบทบาทในด้านการชี้แจงให้ประชาชน	กรรมการหมู่บ้าน	ทราบถึงความ

ส�าคัญของการจัดหาน�้าสะอาดไว้ดื่ม	 การสร้างส้วม	 การก�าจัดขยะมูลฝอย	 และการจัดบ้านเรือนให้สะอาด	

และองค์ประกอบที	่11	อนามยัสิง่แวดล้อมทัง้นีม้ผีลการวจิยัทีเ่กีย่วข้องพบว่า	บทบาททีป่ฏบัิติจรงิของอาสา

สมคัรสาธารณสขุ	ในด้านการจดัหาน�า้สะอาดและสขุาภบิาล	ด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	อยูใ่นระดบัปานกลาง

(พีรพล	ศิริไพบูลย์,	2553	:	35)	อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอยู่มีความสามารถในการท�างานให้เสร็จสิ้นได้ใน

ระยะเวลาสั้นๆ	เช่น	การส�ารวจรวบรวมข้อมูล	การรณรงค์ป้องกันโรค	ในขณะเดียวกัน	งานตามบทบาทขอ

งอสมท่ีจ�าเป็นต้องใช้เวลาอย่างต่อเนือ่งหรอืเป็นงานประเภททีต้่องใช้ระยะเวลา	เช่นการส่งต่อผูป่้วย	การให้

บริการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน	งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จะเป็นงานที่	อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านท�าเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่างานที่เสร็จเป็นครั้งคราว	 (โกมาตร	 จึงเสถียรทรัพย์	 และ	 ปารณัฐ	 

สุขสุทธิ์,	2550	:	273)	ประกอบกับยังไม่ปรากฏข้อมูลการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ท�าให้ไม่สามารถวางแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

จากสภาพปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว	ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือให้สามารถวาง

แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาอันจะ

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ท่ีส่งผล

ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

จังหวัดบุรีรัมย์

2.2		 เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

จังหวัดบุรีรัมย์
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 สภาพการจัดการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	จงัหวดับุรีรมัย์

อยู่ในระดับปานกลาง

3.2		 ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัด

บุรีรัมย์อยู่ในระดับปานกลาง

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

4.1		 ทราบสภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	จังหวัดบุรีรัมย์

4.2		 สามารถน�าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	สภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน	จงัหวดับรุรีมัย์ประชากรทีศึ่กษา	คือ	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	ในจงัหวดับรุรีมัย์	จ�านวน	

27,834	 คน	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน	

(Krejcie&	Morgan,	 1970	 :	 607)	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 379	 คนเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามแบ่งเป็น	4	ส่วน	คือ	

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	เป็นแบบเลือกตอบ	

ส่วนที	่2	สภาพในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านส่วนที	่3	

ปัญหาในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านโดยค�าถามในส่วนที	่2	และ	

3	 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 3	 ด้าน	 คือ	 

1)	ด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ	2)	ด้านการจัดการน�้าดื่ม	น�้าใช้	ที่ถูกสุขลักษณะ	3)	ด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	

คือ	มากที่สุด	มาก	พอใช้	น้อย	น้อยที่สุด

ส่วนที	่4	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพและปัญหาในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนเป็นแบบปลายเปิด	

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.92

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย	ค่าความถี	่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

6.  ผลการวิจัย

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในจังหวัด

บุรีรัมย์จ�านวน	379	คน	โดยผลการวิเคราะห์ดังนี้

6.1		 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงร้อยละ	72.56	และเป็นเพศชาย	27.44	ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง	41	ปี	ถึง	60	ปี	ร้อยละ	41.96	รอง
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ลงมามอีายอุยูร่ะหว่าง	21	ปี	ถงึ	40	ปี	ร้อยละ	41.96	ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส	ร้อยละ	86.28	มสีถานภาพ

โสด	ร้อยละ	7.12	รองลงมา	ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ	60.42	รองลงมาคือ	

ระดับมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 35.89	 และพบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	มากกว่า	11	ปี	ขึ้นไป	ร้อยละ	57.78	รองลงมาคือ	6	–	10	ปี	ร้อยละ	20.58

6.2		 ผลการวิเคราะห์สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า	สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านพบว่าในด้านการจัดการทีพ่กัอาศยัทีถ่กูสขุลกัษณะอยูใ่นระดบัมากส่วนในด้าน

การจัดการน�้าดื่ม	 น�้าใช้	 ที่ถูกสุขลักษณะ	 และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	 พบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง	

	 	 6.2.1		ผลการวิเคราะห์สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในด้านการจัดการท่ีพักอาศัย

ที่ถูกสุขลักษณะพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 มีการจัดการห้องน�้า	 ห้องส้วม	 ใน

ระดับมากที่สุด	รองลงมาคือมีการจัดการห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น	โดยการจัดการสารเคมีภายในบ้าน	มี

การจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

	 	 6.2.2		ผลการวเิคราะห์สภาพในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนในด้านการจัดการน�า้ดืม่	น�า้ใช้	

ทีถู่กสขุลกัษณะพบว่าอยูใ่นระดับปานกลางเมือ่พจิารณารายข้อพบว่า	มกีารจดัการเกบ็กกัน�า้เพือ่การอปุโภค	

บริโภค	อยู่ในระดับมากที่สุด	รองลงมาคือการจัดการแหล่งน�้าดื่มโดยการจัดการน�้าเสียจากครัวเรือน	มีการ

จัดการในระดับน้อยที่สุด	 	

	 	 6.2.3		ผลการวเิคราะห์สภาพในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนในด้านการจดัการขยะมลูฝอย

ในครัวเรือนและชุมชน	พบว่าอยูใ่นระดับปานกลาง	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า	มกีารจดัการในการก�าจดัขยะ

มูลฝอย	 ในระดับมากที่สุด	 รองลงมาคือการจัดการเพื่อการลดปริมาณการเกิดขยะ	 โดยการจัดการการคัด

แยกขยะมูลฝอยมีการจัดการในระดับน้อยที่สุด

6.3		 ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน	จงัหวัดบรุรีมัย์	พบว่า	ปัญหาการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	โดยพบว่า	มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนอยู่

ในระดบัมาก	รองลงมาคือ	การจัดการทีพั่กอาศัยทีถ่กูสขุลกัษณะ	และการจดัการน�า้ดืม่	น�า้ใช้	ท่ีถูกสขุลกัษณะ	

ที่อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.3.1		ผลการวเิคราะห์ปัญหาการจัดการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้าน	ในด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	โดยเมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า	ปัญหาการจัดการสารเคมีภายในบ้าน	 ในระดับมากที่สุด	 รองลงมาคือปัญหาการจัดการการควบคุม

สัตว์พาหะ	และแมลงน�าโรคโดยมีค่าเฉลี่ย	3.56	ซึ่งอยู่ในระดับมาก	โดยการจัดการพื้นที่บริเวณรอบบ้าน	มี

การปัญหาจัดการในระดับน้อยที่สุด	

	 	 6.3.2		ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	ในด้านการจัดการที่การจัดการน�้าดื่ม	น�้าใช้	ที่ถูกสุขลักษณะ	ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 มีการการจัดการเก็บกักน�้าเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 อยู่ในระดับมาก
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รองลงมาคือการจัดการแหล่งน�้าดื่ม	และการจัดการน�้าเสียจากครัวเรือน	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.2.3		ผลการวเิคราะห์ปัญหาในการจัดการสิง่แวดล้อมชมุชนในด้านการจัดการขยะมลูฝอย

ในครัวเรือนและชุมชน	พบว่าอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	 มีปัญหาการจัดการคัดแยกขยะ

มูลฝอย	มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.09	รองลงมา	คือ	การจัดการในการก�าจัดขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย	4.03	การ

จัดการในการน�าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์	มีค่าเฉลี่ย	3.84	การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย	มีค่า

เฉลี่ย	3.79	และการจัดการเพื่อการลดปริมาณการเกิดขยะ	มีค่าเฉลี่ย	3.78	ตามล�าดับ

6.4		 ผลการศกึษาในด้านข้อเสนอแนะในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน	พบมีข้อเสนอแนะว่า	ควรพัฒนาความรู้	 ทักษะ	การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต้องแสวงหาร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัด

บุรีรัมย์	 พบว่า	 สภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาค่า

เฉลีย่เป็นรายด้าน	พบว่า	ในด้านการจัดการทีพ่กัอาศยัทีถ่กูสขุลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก	ส่วนในด้านการจดัการ

น�า้ด่ืม	น�า้ใช้	ทีถ่กูสขุลกัษณะ	และการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนและชุมชน	พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง	

ซึ่งสอดคล้องกับพีรพล	ศิริไพบูลย์	(2553	:	35)	ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข

ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน	กรณีศึกษา	เขตพญาไท	ผลการวิจัย	พบว่า	บทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาสาสมัคร

สาธารณสุข	ในด้านการจัดหาน�้าสะอาดและสุขาภิบาล	ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	อยู่ในระดับปานกลาง	

7.2		 ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จังหวัด

บุรีรัมย์	 พบว่า	 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยพบว่า	มปัีญหาด้านการจัดการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนและชมุชนอยูใ่นระดบัมาก	

รองลงมาคือ	 การจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ	 และการจัดการน�้าดื่ม	 น�้าใช้ท่ีถูกสุขลักษณะ	 ท่ีอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัญหาการขยะยังเป็นปัญหาส�าคัญในหลายพื้นที่	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ปรัชญา	ทวีกุล(2547	 :	68)	ที่ได้ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน	และแนวทางการจัดการ	 :	กรณี

ศกึษาในพ้ืนทีช่มุชน	เขตเทศบาลนครเชยีงใหม่	โดยพบว่า	สถานการณ์ปัญหาชุมชนทีม่คีวามรนุแรงมากท่ีสุด

คือ	ปัญหาการจัดการขยะและสอดคล้องกับทิวา	ประสุวรรณ(2559	:	52)	ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะแบบมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชมุชนในต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมอืงระยอง	จงัหวดัระยอง	พบ

ว่า	จ�านวนขยะมูลฝอยมีปริมาณมากแหล่งก�าเนิดขยะที่มีปริมาณมากที่สุดมาจากครัวเรือน

	 	 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	จงัหวดับรุรีมัย์โดยใช้ผลการศกึษาในด้านข้อเสนอแนะในการจดัการสิง่แวดล้อม

ชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	ท่ีพบมข้ีอเสนอแนะว่า	ควรพฒันาความรู	้ทักษะ	การปฏบัิติ

งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต้องแสวงหาร่วมมือกับชุมชน
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และภาคส่วนอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	 และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านประกอบกบัการศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง	

เหน็ว่าสภาพปัญหาทีเ่ป็นอยูจ่�าเป็นทีต้่องได้รบัการแก้ไขเนือ่งจากเป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบต่อชมุชน	ซึง่สภาพ

ปัญหาอาจจะเป็นเหตุจากเรือ่งของศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านทีย่งัขาดทักษะ	ความ

รู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	ท�าให้มีการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน้อยกว่าการปฏิบัติงาน

ด้านอืน่ๆสอดคล้องกบัการศกึษาของ	โกมาตร	จงึเสถียรทรพัย์	และปารณฐั	สขุสทุธ์ิ	(2550	:	273)	ทีไ่ด้ศึกษา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	 ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 :	 การสังเคราะห์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา	 พบว่า	 อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอยู่มีความสามารถในการท�างานให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ	

เช่น	การส�ารวจรวบรวมข้อมูล	การรณรงค์ป้องกันโรค	 ในขณะเดียวกัน	งานตามบทบาทของอสมที่จ�าเป็น

ต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นงานประเภทที่ต้องใช้ระยะเวลา	 เช่นการส่งต่อผู้ป่วย	 การให้บริการดูแล

สขุภาพของสมาชกิในชมุชน	งานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	จะเป็นงานท่ี	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน

ท�าเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่างานที่เสร็จเป็นครั้งคราว	 สภาพปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านอาจเป็นปัญหาเกีย่วกบัความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตนเองของอาสาสมคัร

สาธารณสุขในการจัดการ	รวมถึงทัศนคติในการปฏิบัติงาน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	คมสันต์	ธงชัยและ	

สุชาดามณี	บุญจรัส	(2560	:	214)	ที่ได้ศึกษาการปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านภายใต้

บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีคือเมืองกึ่งชนบทบ้านท่าบ่อ	 ต�าบลแจระแม	 จังหวัดอุบลราชธานีจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึของกลุม่	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	พบว่า	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

ส่วนใหญ่	 ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	 ขาดความมั่นใจในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพ	

ขาดความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน	 บางคนเกิดทัศนคติไม่ดีต่อการท�างาน	 เพราะคิดว่าเป็นงานที่ล�าบาก

และได้รบัค่าตอบแทนน้อยและพบว่าส่วนใหญ่ต้องได้รบัการพฒันาหรืออบรม	เพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน	

และ	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต้องได้รับการพัฒนาตนเองและท�าให้เกิดการท�างานที่มีความ

สอดคล้องกับชุมชนด้วย

	 ดงัน้ัน	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านจึงควรท่ีจะได้รบัการพฒันาศกัยภาพในการจัดการ

สุขภาพชมุชน	เพ่ือสร้างความรู	้ทกัษะ	เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที	่สอดคล้องกบัการ

ศึกษาของ	มินตรา	สาระรักษ์	(2553	:	46)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่าน	การจัดกจิกรรมการเสรมิสร้างศักยภาพในการปฏบัิตงิานให้กับ	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมูบ้่าน	ช่วยท�าให้	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	มศีกัยภาพในการด�าเนนิงาน	และมคีวามมัน่ใจใน

การท�าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ได้เป็นอย่างดี	 ในการเสริมสร้างความมั่นใจ	 และเพิ่ม

ศักยภาพในการท�างาน	 นั้น	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ควรมีการ

ระดมความคดิเหน็	และปรบักลยทุธ์หรอืแนวทางในการปฏบิตังิานด้านการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	โดยให้	

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 มี

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น	 และควรมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านในการปฏิบัติงาน

ของ	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 และยังท�าให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ประสบความส�าเร็จได้ด้วย	ทั้งนี้	 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น	นอกจากหน่วย
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งานทีเ่กีย่วข้อง	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านแล้วยงัจ�าเป็นทีต้่องอาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในชุมชน	 สอดคล้องกับการศึกษาของจ�าลอง	 โพธิ์บุญ	 (2550	 :	 167-168)	 ท่ีได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	คอืการทีป่ระชาชนในชมุชนมคีวามร่วมมอืร่วมใจกนัในการควบคมุการ

ใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่

การศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆที่มีในชุมชน	การหาสาเหตุของปัญหา	การก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	และ

แนวทางในการป้องกันปัญหา	 การตัดสินใจและการด�าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ซ่ึงต้อง

อาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการช่วยกันแก้ไขปัญหาหากการแก้ไขปัญหาและจัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบกับความส�าเร็จ	 ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

สมบูรณ์และสามารถน�าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 8.1.1		ควรมกีารส่งเสรมิหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญักบัแผนและนโยบายรองรบั

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในอนาคต

	 	 8.1.2		ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	

แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและประชาชน

	 	 8.1.3		ควรให้ผู้น�า	ชาวบ้านในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนให้มากขึน้

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรท�าการศกึษาเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนโดยให้

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรอิสระ	ชุมชน	ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

	 	 8.2.2		ควรมศีกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจดัการสิง่แวดล้อม

ชุมชน

	 	 8.2.3		ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสา 

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

	 	 8.2.4		ควรศกึษาการสร้างแรงจงูใจในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

ประจ�าหมู่บ้าน

9.  เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.	(2557).	คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน.	กรุงเทพมหานคร	:	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

โกมาตร	จงึเสถยีรทรพัย์	และปารณฐั	สขุสทุธิ.์	(2550).	ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ	บทบาทและบรบิท

ที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย.	วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข.	1(3).	268-279.



284

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

Vol.8 No.1 January - June 2019

คมสันต์	ธงชัย	และสุชาดามณี	บุญจรัส.	(2560).	การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านภาย

ใต้บริบทการเปลีย่นแปลงในพืน้ทีค่อืเมอืงกึง่ชนบทบ้านท่าบ่อ	ต�าบลแจระแม	จงัหวดัอบุลราชธาน.ี	

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.	9(3).	206-220.

จ�าลอง	โพธิบ์ญุ.	(2550).	การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.	วารสาร

การจัดการสิ่งแวดล้อม.	3(1).	141-174.

ทิวา	 ประสุวรรณ.	 (2559).	 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน	 

ในต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง.	วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์.	11(1).	45–61.

ปรัชญา	ทวีกุล.	 (2547). ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชน 

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่.	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ 

สิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พีรพล	 ศิริไพบูลย์.	 (2553).	 แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน	

กรณีศึกษา	เขตพญาไท.	วารสารวิทยบริการ.	21(2).	30–44.

มินตรา	สาระรักษ์.	(2553).	การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.).	วารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 12(2).	39–47.

ส�านักงานจังหวัดบุรีรัมย์.	(2559).	รายงานการประจ�าปี 2559.	บุรีรัมย์	:	โรงพิมพ์วินัย.

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.	 (2557). การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2557.	 

กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์.	 (2560).	 รายงานการปฏิบัติงานประจ�าปี 2560.	 บุรีรัมย์	 :	 

โรงพิมพ์วินัย.

Krejcie,	 Robert.	 V.,	 &	Morgan,	Daryle.	W.	 (1970). Determining	 Sample	 Size	 for	 Research	 

Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3).	607-610.

10. ค�าขอบคุณ

การศึกษาในคร้ังนี้ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก	 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	

จังหวัดปทุมธานีทุกท่านที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการท�าการวิจัยในครั้งนี้	 ขอขอบคุณอาสาสมัครประจ�า

หมูบ้่าน	จงัหวดับรุรีมัย์	ทกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามการวจิยั	ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ

เป็นอย่างสูง	 ณ	 โอกาสนี้	 ขอกราบขอบพระคุณบิดา	 มารดา	 และครู	 อาจารย์ที่เคารพยิ่งที่ได้ช่วยกันวาง

รากฐานการศึกษา	และศีลธรรมอันดี	ขอบคุณครอบครัวที่เป็นก�าลังใจที่ส�าคัญยิ่งของผู้วิจัยในการสนับสนุน

ผู้วิจัยในทุกๆ	ด้าน	จนประสบความส�าเร็จในวันนี้
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The Development of Self-directed Learning Model by using  

Online Learning to Enhance Knowledge Seeking and Responsibility  

of Phrathomsuksa 6 Students

หอมจันทร์	แสงเสดาะ1

Homjan	Sangsador1 

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560 

E-mail	:	Homjan2522	@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความสามารถในการแสวงหา

ความรู้และความรับผิดชอบ	 2)	 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบ	3)	ทดลองใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�า

ตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบ

และ	4)	ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความ

สามรถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบ	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	จ�านวน	

35	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย	1)	คู่มือรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียน

ออนไลน์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสรมิสร้างความรบัผดิชอบ	2)	บทเรยีนออนไลน์	 

3)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 4)	 แบบประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู้	 5)	 แบบสังเกตพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบ	6)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ	7)	แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ

จัดการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริม

สร้างความรับผดิชอบการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณโดยการหาร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ค่าทดสอบค่าที	(t-test)	และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

1 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1 Wat Burapha Phi Ram Municipal School, Roi-Et Municipality, Roi-Et Province

* ได้รบับทความ: 4 กมุภาพนัธ์ 2562; แก้ไขบทความ: 7 มนีาคม 2562; ตอบรบัการตพิีมพ์: 18 มนีาคม 2562
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ผลการวิจัยพบว่า

1.		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	 ผู้วิจัยน�ามาสังเคราะห์ได้รูปแบบการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 ได้แก่	 1)	 ขั้นวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน	 

2)	ขั้นก�าหนดเป้าหมายการเรียน	3)	ขั้นวางแผนการเรียนรู้	4)	ขั้นแสวงหาค�าตอบ	และ	5)	ขั้นประเมินผล	

2.		ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันา

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	อยู่

ในระดับมากที่สุด	 และครูผู้สอนมีความคิดเห็นรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างพฤตกิรรมความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	6	มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

3.		ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	นกัเรยีนมี

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่า	 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสรมิสร้าง

ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิด

ชอบเพิ่มขึ้น

4.		ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ดงัน้ี	(1)	ผู้เรียนมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูห้ลงัใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีน

ออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (2)	 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบหลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วย

บทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	(3)	ผูเ้รยีนมคีะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังใช้รปูแบบการ

เรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้าง

ความรับผดิชอบสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(4)	ผูเ้รยีนความพงึพอใจต่อการเรยีน

รู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบั

ผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ :	1.	การเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์	

ABSTRACT

The	purposes	of	this	study	were:	1)	to	study	and	analyze	the	data	of	the	develop-

ment	of	self-directed	learning	and	responsibility	2)	to	develop	the	development	of	self-



287

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

directed	 learning	model	 by	 using	 online	 learning	 to	 enhance	 knowledge	 seeking	 and	 

responsibility	 3)	 to	 experiment	 the	 development	 of	 self-directed	 learning	model	 and	 

responsibility	 and	4)	 to	 analysis	 the	effectiveness	of	 the	development	of	 self-directed	

learning	model	and	 responsibility.	 Simple	 random	sampling	 samples	were	35	 students	

studying	 in	Prathomsuksa	6,	 semester	1	of	academic	year	2017,	Wat	Burapha	Phi	Ram	

Municipal	School.	The	research	instruments	consisted	of:	1)	handbook	of	development	of	

self-directed	learning	model	by	using	online	learning	to	enhance	knowledge	seeking	and	

responsibility	2)	online	learning	3)	lesson	plan	4)	evaluation	form	for	self-directed	learning	

5)	evaluation	form	for	responsibility	behavior	6)	evaluation	form	for	learning	achievement,	

and	7)	questionnaire	for	students’	satisfaction	for	development	of	self-directed	learning	

model	 by	 using	 online	 learning	 to	 enhance	 knowledge	 seeking	 and	 responsibility	 of	 

Phrathomsuksa	6	students.	Percentage,	mean,	standard	deviation,	and	t-test	were	used	for	

the	quantitative	data	analysis	and	content	analysis	was	used	for	qualitative	data.	

The	results	of	this	study	indicated	that:

1.		The	results	of	basic	data	analysis	of	the	development	of	self-directed	learning	

model	 by	 using	 online	 learning	 to	 enhance	 knowledge	 seeking	 and	 responsibility	 of	 

Phrathomsuksa	6	students	consisted	of	5	steps:	1)	Need	Analysis	for	Learning	2)	Learning	

Goal.3)	Learning	Plan4)	Seeking	for	Answers,	and	5)	Learning	Assessment.

2.		The	 satisfaction	 level	 of	 experts	 toward	 the	 development	 of	 self-directed	 

learning	model	by	using	online	learning	to	enhance	knowledge	seeking	and	responsibility	

of	Phrathomsuksa	6	students	were	very	high.	The	satisfaction	level	of	teachers	toward	the	

development	 of	 self-directed	 learning	model	 by	 using	 online	 learning	 to	 enhance	 

knowledge	seeking	and	responsibility	of	Phrathomsuksa	6	students	were	very	high.

3.		After	using	the	development	of	self-directed	learning	model	by	using	online	

learning,	the	students	were	increased	to	enhance	knowledge	seeking	and	responsibility	 

than	 before	 using	 the	 development	 of	 self-directed	 learning	model	 by	 using	 online	 

learning	statistically	significant	at	the	.05	level.	

4.		Results	of	the	analysis	of	the	effectiveness	of	the	development	of	self-directed	

learning	model	by	using	online	learning	to	enhance	knowledge	seeking	and	responsibility	

of	Phrathomsuksa	6	students	showed	as	follow;	(1)	The	students’	knowledge	seeking	after	

learning	the	development	of	self-directed	learning	model	by	using	online	 learning	was	

increased	 statistically	 significant	 at	 the	 .05	 level.	 (2)	 The	 students’	 responsibility	 after	 

learning	the	development	of	self-directed	learning	model	by	using	online	 learning	was	

increased	statistically	significant	at	the	.05	level.	(3)	The	learning	achievement	score	after	
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learning	the	development	of	self-directed	learning	model	by	using	online	 learning	was	

increased	statistically	significant	at	the	.05	level.	(4)	The	satisfaction	level	of	students	toward	

the	development	of	 self-directed	 learning	model	by	using	online	 learning	 to	 enhance	

knowledge	seeking	and	responsibility	of	Phrathomsuksa	6	students	were	very	high.

Keyword :	1.	Self-directed	Learning	Model	by	using	Online	Learning

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	 2542	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2545 

และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	มาตรา	4	วรรค	1	ได้ระบุว่า	“การศึกษา”	หมายความว่า	กระบวนการเรียนรู้

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม	 โดยการถ่ายทอดความรู้	 การฝึก	 การอบรม	 การสืบสานทาง

วัฒนธรรม	การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ	การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ

แวดล้อม	สังคม	การเรียนรู้	 และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	และก�าหนดความ

มุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	 สติ

ปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขใน

กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส�านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ	หน้าที่	เสรีภาพ	ความเคารพกฎหมาย	ความ

เสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

และของประเทศชาติ	รวมทั้งส่งเสริมศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมของชาติ	การกีฬา	ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา

ไทยและความรู้อันเป็นสากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ	รู้จักพึ่งตนเอง	มีความริเริ่มสร้างสรรค์	 ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542	:	2-4)

ปัจจบุนัเป็นยคุทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้สามารถเข้าถึงข้อแหล่งข้อมลู

ข่าวสารและแหล่งความรู้ได้รวดเร็ว	มีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

มกีารเชือ่มโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ได้ทัว่โลก	รวมถงึประเทศไทยในยคุ	“ไทยแลนด์	4.0”	ซึง่เป็นวสิยัทศัน์

เชงินโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลในการบริหารประเทศ

บนวิสัยทัศน์ที่ว่า	 “ม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 และยั่งยืน”	 มีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง	 ๆ 

เพ่ือปรับแก้	 จัดระบบ	 ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและ 

ภัยคุกคามแบบใหม่	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่	21	“ประเทศไทย	4.0”	จึงเป็นความมุ่งมั่น

ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	“Value–Based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม”	โดยมีฐานคิดหลักคือ	เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	“โภคภัณฑ์”	ไปสู่สินค้าเชิง	“นวัตกรรม”	

เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์

และนวัตกรรม	เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นดังนั้น	ทักษะของเด็ก

ในศตวรรษที่	 21	 ที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยชีวิตมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง	 ๆ	
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ผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	การจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้นให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	เรียนรู้วิธี

การในการค้นหาข้อมลูแทนการรอรบัข้อมลู	รวมท้ังเสรมิสร้างทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการใช้ชีวติในยคุปัจจบัุน

ดังที่เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (Partnership	 for	 21st	

Century	Skills)	หรือเรียกย่อๆ	ว่า	เครือข่าย	P21	ได้สรุปทักษะที่เด็กในศตวรรษ	21	ต้องมี	3R	และ	4C	

3R	คือทักษะด้านการอ่าน(Reading)	การเขียน(Writing)	การค�านวณ	(Arithmetic)	ส่วน	4C	คือ	การคิด

วเิคราะห์	(Critical	thinking)	การสือ่สาร(Communication	skill)	การร่วมมอื(Collaboration)	และความ

คดิสร้างสรรค์(Creativity)	(เครอืข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่พฒันาทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21,	2555	

:	ออนไลน์)

จากการส�ารวจสภาพปัจจบุนัการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละ

เสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จากผู้เชี่ยวชาญและครูผู ้สอนรายวิชา

เทคโนโลยีและสารสนเทศสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	12	คน	พบว่า	 การพัฒนา

ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละความรบัผดิชอบมน้ีอย	ท�าให้การส่งเสรมิการแสวงหาความรูม้น้ีอย	

การเสริมสร้างความรบัผดิชอบก็มน้ีอยเช่นกนั	อกีทัง้ครยูงัขาดวิธกีารทีเ่หมาะสมในการพฒันาความสามารถ

ในการแสวงหาความรูแ้ละขาดการเสรมิสร้างความรบัผดิชอบแก่ผูเ้รยีน	หลกัการพฒันาความสามารถในการ

แสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้้วยตนเองด้วย

การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน	 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค�าตอบด้วย

ตนเองโดยอิสระ	 จัดหาสื่อ/นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 วิธีการจัดการเรียนรู้หรือ

กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบ	 ครูควรจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค�าตอบ	 วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ฝึกให้ผู้เรียนได้ตั้ง

ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้หาค�าตอบด้วยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

น�าเสนอความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกัน

การเรยีนรูแ้บบน�าตนเอง(Self-directed	Learning)	ซึง่เป็นกระบวนการแสวงหาความรูข้องผูเ้รียน	

โดยเป็นความพยายามในการที่จะเพิ่มความรู้และทักษะการเรียนรู้ของตนเอง	การเรียนรู้แบบน�าตนเอง

สามารถน�ามาใช้ได้ทกุช่วงวยั	ทกุระดับการศึกษา	และควรมกีารปลกูฝังตัง้แต่เดก็	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบั

ประถมศกึษา	ถ้าครผููส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มีส่วนร่วมรบัผดิชอบในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ของตนเอง

และได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผู้คอยรับความรู้มาเป็นผู้จักแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง(ลาวัณย์	ทองมนต์,	2550	:	32)	และ	เกียรติศักดิ์	วจีศิริ	 (2553	:	20)	กล่าวว่า	การเรียนรู้แบบน�า

ตนเองเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ตามความต้องการของผูเ้รยีนโดยเป็นความ

พยายามข้ันสูงในการทีจ่ะเพิม่ความรูแ้ละทกัษะการเรยีนรูข้องตนเองโดยใช้ทักษะการเรยีนในระดับสงู	ได้แก่	

การใช้เหตุผลการคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์โดยที่กระบวนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยความ

ต้องการในการเรียนรู้	การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการเรยีนรู	้เพือ่ให้บรรลตุามจดุมุง่หมายทีผู่เ้รยีนได้ก�าหนดไว้พร้อมทัง้การประเมนิผลงานการเรยีน

รู้ของตนเอง	จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบท

เรียนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้
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ประถมศึกษาปีที่	 6	มาพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้	 มีความรับผิดชอบและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

2.2		 พฒันารปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการ

แสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

2.3		 ทดลองใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถใน

การแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

2.4		 ประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันา

ความสามรถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		 ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เพือ่

น�าไปพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถในด้านอื่น	ๆ

3.2		 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรูต้ามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพือ่

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้และการด�าเนินชีวิต

3.3		 เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้กับสถานศึกษา

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	จ�านวน	35	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้	ประกอบด้วย	1)	คู่มือรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบ	2)	บทเรียนออนไลน์	3)	แผนการจัดการเรียนรู้	4)	แบบ

ประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู	้5)	แบบสงัเกตพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ	6)	แบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ	 7)	 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบท

เรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบการวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิปริมาณโดยการหาร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบค่าที	(t-test)	และข้อมลู

เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ขั้นตอนที่	1	ขั้นเตรียมการทดลอง

1.		ทดสอบก่อนเรียนเป็นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสรมิสร้าง

ความรับผิดชอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	โรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพา	ภิราม	จ�านวนนักเรียน	35	คน	

2.		ประเมนิความสามารถในการแสวงหาความรูก่้อนทดลอง	โดยใช้แบบประเมนิความสามารถใน

การแสวงหาความรู้	

3.		ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อนทดลอง	โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ	

4.		น�าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละพฤติกรรมความรบัผดิ

ชอบไปหาค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนที่	2	ด�าเนินการทดลอง	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

1.		ทดลองจัดการเรยีนรูรู้ปแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์ตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	

2.		รวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

5.  ผลการวิจัย 

5.1		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ผู้วิจัยน�ามาสังเคราะห์ได้รูปแบบการเรียนรู้	5	ขั้น	ได้แก่	1)ขั้นวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน	2)ขั้น

ก�าหนดเป้าหมายการเรียน	3)ขั้นวางแผนการเรียนรู้	4)ขั้นแสวงหาค�าตอบ	และ	5)ขั้นประเมินผล	

5.2		 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	อยู่ในระดับมากที่สุด	และครูผู้สอนมีความคิดเห็นรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

5.3		 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	นกัเรยีนมี

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบน�า

ตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่า	 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสรมิสร้าง

ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิด

ชอบเพิ่มขึ้น

5.4		 ผลการประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการเรยีนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
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6	ดงัน้ี	(1)	ผู้เรียนมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูห้ลงัใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีน

ออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (2)	 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบหลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วย

บทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	(3)	ผูเ้รยีนมคีะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังใช้รปูแบบการ

เรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้าง

ความรับผดิชอบสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(4)	ผูเ้รยีนความพงึพอใจต่อการเรยีน

รู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบั

ผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

6.  อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยที่สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

6.1		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ผูว้จิยัน�ามาสงัเคราะห์ได้รปูแบบการเรยีนรู้	5	ขัน้	ได้แก่	1)	ขัน้วเิคราะห์ความต้องการในการเรยีน	(Need	

Analysis	 for	Learning)	2)	ขั้นก�าหนดเป้าหมายการเรียน	 (Learning	Goals)	3)	ขั้นวางแผนการเรียนรู้

(Learning	 Plans)	 4)	 ขั้นแสวงหาค�าตอบ(Seeking	 for	 Answers)	 และ	 5)	 ข้ันประเมินผล	 (Learning	 

Assessment)

	 	 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ประกอบด้วย	การก�าหนดประเด็นในการสืบค้น	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ก�าหนดเรือ่งและขอบเขตของเรือ่งทีจ่ะค้นหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	แล้วน�าไปวางแผนการสบืค้นด้วยการระบุ

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการสืบค้นความรู้	 พร้อมท้ังก�าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการสืบค้น

หาความรู้ได้ด้วยตนเอง	แล้วด�าเนินการสืบค้นตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน

การเรยีนรูด้้วยตนเอง	สามารถวิเคราะห์ข้อมลู	จ�าแนกข้อมลู	จดัล�าดบัข้อมลูและวเิคราะห์องค์ประกอบของ

ข้อมูลได้ถูกต้อง	 ในการสรุปผลการสืบค้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการสืบค้นความรู้	 และ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการจดบันทึก	 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร	 โดยครูมีหน้าท่ีคอย

สนับสนุน	 แนะน�า	 และอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้	 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 ตลอดจน

สร้างแรงจงูใจและกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิค�าถามและต้องการหาค�าตอบ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกาญจนา	

จันทร์ประเสริฐ	(2554	:	136)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองโดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ	 4	 ประการ	 ได้แก	่ 

1)	หลักการของรูปแบบ	2)	วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	3)	กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย	

8	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การเตรียมผู้เรียน	 2)	 การเผชิญปัญหา	 3)	 การวิเคราะห์ปัญหา	 4)	 การวางแผนงาน	 

5)	การสืบค้น	6)	การสังเคราะห์	7)	การสรุปและ	8)	การประเมินการเรียนรู้	
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6.2		 ผลการพฒันารปูแบการเรียนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพ่ือพฒันาความสามารถ

ในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	พบว่า	กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ที่พัฒนาความสามารถในในการแสวงหาความรู้และ

ความรับผิดชอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ประกอบด้วย	ความเป็นมาและความส�าคัญ	หลักการและแนวคิดพื้นฐาน	

วัตถปุระสงค์	รูปแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหา

ความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี	 6	 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู	้

ประเมนิผลพฤติกรรมบ่งชีว่้าบรรลวัุตถปุระสงค์	และเงือ่นไขส�าคญัในการน�ารปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเอง

ด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	ไปใช้	โดยให้ผูเ้รยีนฝึกตัง้ค�าถามเพือ่น�าไปสูก่ารวางแผนการเรยีนรูแ้ละด�าเนนิการสบืค้น

เพื่อหาค�าตอบด้วยตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์	วจีศิริ	(2553	:	124)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองบนเว็บเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผล

สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนระดับประถมศึกษา	ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองบน

เว็บเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถม

ศึกษาประกอบด้วย	1)	การฝึกการใช้และการสื่อสารบนเว็บ	2)	การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน	3)	การ

เลือกและระบุกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้	 4)	 การก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้	 5)	 การวางแผนการเรียนรู	้ 

6)	การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้	7)	การสรุปผลการเรียนรู้	8)	การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและ	

9)	การประเมนิผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนและผลการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองบนเวบ็	

พบว่า	 1)	 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้

แบบน�าตนเองบนเว็บหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .05	 2)	 นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบน�า

ตนเองบนเวบ็มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนท่ี

เรียนรู้ในห้องเรยีนปกติอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.05	และ	3)	นกัเรยีนเหน็ด้วยอย่างมากกบัการเรยีน

รู้แบบน�าตนเองบนเว็บและเห็นว่าการเรียนรู้แบบน�าตนเองบนเว็บช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์ดีขึ้น

6.3		 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ 

เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่6	ซึง่ผู้เชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันา

ความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ว่ามี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	สามารถน�าไปพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และความรับ

ผิดชอบ	 เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการที่ส่ง

เสรมิให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ตามความต้องการ	และความสามารถในการแสวงหาความ

รู้และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการเรียนรู้	ประกอบกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ซึ่งเป็นวัยเด็ก

ตอนปลายหรือวัยเรียนเป็นวัยที่สามารถท�าสิ่งต่าง	ๆ 	ได้ด้วยตัวเอง	พึ่งผู้ใหญ่น้อยลง	มีความสนใจและอยาก

ลองกจิกรรมหลากหลาย	ดงันัน้	การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์	จงึ

เป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้คดิอย่างอสิระ	ได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายการเรยีนรูแ้ละวางแผนการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองน�าไปสูก่ารค้นหาค�าตอบด้วยการสบืค้นจากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย	ท้ังนีไ้ด้น�าทฤษฎแีละ

แนวคดิเกีย่วกบัการการพฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูก้ารเสรมิสร้างความรบัผดิชอบมาประยกุต์

	 	 ใช้ในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะกับวัยผู้เรียน

ประกอบด้วยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์	 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาชองเพียเจต	์

แนวคิดการเรียนรู้ของโนลส์	แนวคิดการเรียนรู้ของแฟร์	แนวคิดการเรียนรู้ของอิลลิช	และแนวคิดการเรียน

รู้ของเทย์เลอร์และเบอร์เกสมาก�าหนดเป็นรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันา

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	

ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้	5	ขั้น	คือ	ขั้นวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน	ขั้นก�าหนดเป้าหมายการ

เรียน	ขั้นวางแผนการเรียนรู้	ขั้นแสวงหาค�าตอบ	และขั้นประเมินผล

6.4		 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบการเรียนรู ้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ 

เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสรมิสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	6	

	 	 6.4.1	 ความสามารถในการแสวงหาความรู้หลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบท

เรียนออนไลน์เพ่ือพฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่	6	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้

แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีฝึ่กให้ผูเ้รยีนได้แสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง	 ฝึกให้ผู้เรียนได้ต้ังค�าถามซึ่งเป็นการกระตุ้นค้นหาค�าตอบด้วยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และ

นวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ได้แก่	บทเรียนออนไลน์	ซึ่งสอดคล้องกับ	ดาราวรรณ	เดชฉกรรจ์	และ	อรพิณ	

ศริสิมัพนัธ์	(2559	:	421)	ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง	การพฒันาผลการเรยีนรู้และทกัษะการแสวงหาความรูภ้มูปัิญญา

ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การวิจัยครั้งนี้มี	ผลการ

วิจัยพบว่า	 (1)	 ผลการเรียนรู้เรื่อง	ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	(2)	ทักษะการแสวงหา

ความรู้มีพัฒนาการสูงขึ้น	 (3)	 ทักษะการแสวงหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	และ	(4)	ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ

รู้อยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 	6.4.2		ความรับผิดชอบหลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทัง้นีเ้นือ่งจากรปูแบบการเรยีนรูแ้บบน�าตนเองด้วย

บทเรยีนออนไลน์ท่ีพฒันาขึน้เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีฝึ่กให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบในการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ของตน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริรัตน์	 บุตรสิงห์	 (2551	 :	 110)	 ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการสอนแบบร่วมมอืด้วยเทคนคิจกิซอว์	2	กบัการสอนผลการวจิยัพบว่านกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการสอนโดยการเรยีนแบบร่วมมอืด้วยวธิจีกิซอว์	2	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นักเรียนที่ได้
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รบัการสอนโดยการเรยีนแบบร่วมมอืด้วยวธิจีกิซอว์	2	มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การสอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 6.4.3		คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบท

เรียนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่	6	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้

แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น�าตนเองและเลือกวิธี

การเรียนด้วยตนเองซึ่งท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น	 อีกทั้งบทเรียนออนไลน์ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้	ท�าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	เกียรติศักดิ์	วจีศิริ	(2553	:	124)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

บนเวบ็เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการคิดวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัประถม

ศกึษา	ผลการวจิยัพบว่า	ผลการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองบนเวบ็	พบว่า	1)คะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้แบบน�าตนเองบน

เวบ็หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนัียส�าคัญทีร่ะดบั	.05	2)	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูแ้บบน�าตนเองบนเวบ็มคีะแนน

เฉลีย่ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนรูใ้นห้องเรยีนปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 6.4.4		ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นการจัดการ

เรยีนรูท้ีท่�าให้ผูเ้รยีนได้มอีสิระในการเรยีนรู	้สามารถคดิและวางแผนการเรยีนรูด้้วยตนเอง	มสีือ่และนวัตกรรม

ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู	้สามารถเรียนรูผ่้านคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็ท�าให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้ทุกท่ีทุกเวลาตาม

ความต้องการ	 ซึ่งนักวิชาการกล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรม	 เก่ียวกับจิตใจ	 อารมณ	์

ความรู้สึกทีบ่คุคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึง่	ไม่สามารถมองเหน็รปูร่างได้	นอกจากนีค้วามพงึพอใจเป็นความรูส้กึด้าน

บวกของบคุคล	ทีมี่ต่อสิง่ใดสิง่หนึง่	อาจจะเกดิขึน้จากความคาดหวงัหรอืเกดิขึน้กต่็อเมือ่สิง่นัน้สามารถ	ตอบ

สนองความต้องการให้แก่บุคคลได้	 ซึ่งความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและ

ประสบการณ์ของตัวบคุคล	เมือ่น�ามาใช้ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนครผููส้อนจะต้องมบีทบาทส�าคัญ

ในการจัดกิจกรรม	วิธีการ	สื่อ	อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ

ในการเรยีนจนบรรลวุตัถปุระสงค์ในการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อจัจมิา	บ�ารงุนา 

และทศพร	 แสงสว่าง	 (2557	 :	 34)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบ 

น�าตนเองวิชาคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ผลการวิจัยพบว่า	 การสอนผ่านเว็บด้วย

การเรยีนรู้แบบน�าตนเองวชิาคอมพิวเตอร์มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลีย่เท่ากับ	81.92/80.83	ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ	 10.40	 และมีค่า	
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S.D.	เท่ากับ	1.61	ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ	16.17	มีค่า	S.D.	เท่ากับ	1.11	มีค่า	t-test	ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียนเท่ากบั	17.60	ซึง่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	และความพงึพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อวิชาคอมพิวเตอร์หลังใช้การสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบน�าตนเองวิชาคอมพิวเตอร์

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.47	อยู่ในระดับมาก

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 สถานศึกษาก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ให้มจี�านวนเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนรู	้และมคีวามทนัสมยั	มรีะบบอนิเทอร์เนต็ทีค่รอบคลมุ

พื้นที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

7.2		 ข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการเรียนรู้

	 	 7.2.1	 ครูผู้สอนต้องได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาก่อนน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเอง

ด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสรมิสร้างความรับผดิชอบ	พร้อม

ทั้งจัดท�าคู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้

	 	 7.2.2		ครผููส้อนสามารถน�ารปูแบบการเรยีนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรยีนออนไลน์เพือ่พฒันา

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบไปสู่การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการแสวงหาความรู้	เสริมสร้างความรับผิดชอบ

7.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.3.1		ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบที่มีต่อการแก้ปัญหา

	 	 7.3.2		สามารถน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างความรับผิดชอบไปใช้กับการเรียนรายวิชาอื่น	ๆ	
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การวจิยัครัง้นีส้�าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้การสนับสนุนในการจัด

ท�าผลงานวิชาการครัง้นีข้อขอบคณุ	นางธนาพร	ชเูรอืง	ต�าแหน่งคร	ูวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาล

วัดสระทอง	นางสาววลิาวณัย์	บตุรพรม	ต�าแหน่งคร	ูวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาลวดัป่าเรไร	นาย

ปรเมนร์	พนัธมุาตย์	ต�าแหน่งคร	ูวทิยฐานะครชู�านาญการพเิศษ	โรงเรยีนอนบุาลร้อยเอด็	นายวชิยั	พ้องเสยีง	

ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	นางมัตติยากร	กลมพันธ์	

ต�าแหน่งครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการ

วิจัยครั้งนี้

คุณค่าความดีและประโยชน์อันพึงได้รับจากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน�าตนเองด้วยบท

เรียนออนไลน์เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่	6	นี้	ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่คุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุก

ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ	แนะน�าและสนับสนุนทุกท่าน
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ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  

ปีการศึกษา 2559

Basketball Skills of Mathayom Suksa 4 Students in Ubon Thani  
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บทคัดย่อ

การศกึษานีมี้ความมุง่หมายเพือ่ศึกษาทกัษะ	สร้างระดบัทักษะและเปรยีบเทียบทักษะบาสเกตบอล

ของนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ระหว่างอ�าเภอในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	ปีการศึกษา	

2559	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	ปีการ

ศึกษา	2559	จ�านวน	450	คน	เป็นชาย	150	คน	เป็นหญิง	300	คน	ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล	4	รายการ	คือ	แบบทดสอบทักษะการส่งลูก

บาสเกตบอลกระทบเป้า	 แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	 แบบทดสอบทักษะการยิง

ประตูเร็วและแบบทดสอบทักษะการเล้ียงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

เฉลีย่เลขคณติ	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	คะแนนท	ีวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวและเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่

ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะบาสเกตบอลของ

นักเรียนชาย	 ในการทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้า	 เท่ากับ	 56.08	 และ	 8.60	 คะแนน	

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	เท่ากับ	21.35	และ	3.43	คะแนน	ทักษะการยิงประตูเร็ว	 เท่ากับ	

5.99	และ	3.00	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวา	เท่ากับ	5.18	และ	2.13	คะแนน	

และทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนหญิง	 ในการทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้า	 เท่ากับ	

49.16	และ	8.77	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	เท่ากับ	18.48	และ	3.31	คะแนน	ทักษะ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1 Udon Thani Rajabhat University
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การยิงประตูเร็ว	เท่ากับ	4.60	และ	2.41	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวา	เท่ากับ	

4.16	และ	1.95	คะแนน	2)	ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชายและหญิง	ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่	

63	 ขึ้นไป	 ระดับสูงตรงกับคะแนนทีที่	 55-62	 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่	 46-54	 ระดับต�่าตรงกับ

คะแนนทีที่	38-45	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนทีที่	37	ลงมา	3)	ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชาย

และนักเรียนหญิงระหว่างอ�าเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ : 1.	ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	2.	เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

ABSTRACT

This	 study	aimed	 to	 investigate	develop,	 and	compare	basketball	 skills	 test	of	

Mathayom	Suksa	4	students	in	Ubon	Thani	Educational	Service	Area	in	the	academic	year	

2015.	The	subjects	comprised	450	Mathayom	Suksa	4	students	with	150	males	and	300	

female.	The	instrument	for	collecting	data	were	basketball	skills	test	including	goal	passing	

skill,	 speed	 shooting	 skill,	 and	dribble	 for	 left	 and	 right	 shooting	 skill.	 Then	data	were	 

analyzed	 and	 presented	 by	mean,	 standard	 deviation,	 T-score,	 one	 –	way	 analysis	 of	 

variance	and	Scheffe’s	test.

The	result	revealed	that:	(1)Mean	and	standard	deviation	of	male	basketball	skills	

test	on	goal	passing	skill	were	56.08	and	8.60,	on	dribble	skill	were	21.35	and	3.43,	on	

speed	shooting	skill	were	5.99	and	3.00	dribble	for	left	and	right	shooting	skill	were	5.18	

and	2.13	whereas	mean	and	8.77,	on	dribble	skill	were	18.48	and	3.31,	on	speed	shooting	

skill	were	4.60	and	2.41,	dribble	for	left	and	right	shooting	skill	were	4.16	and	1.95	(2)	When	

considered	with	T-score,	it	was	found	that	male	and	female	basketball	skills	at	a	very	high	

level	was	more	than	T-score	of	63,	a	high	level	was	T-score	of	55	–	62,	a	moderate	level	

was	T-score	of	46-54,	a	low	level	was	T-score	of	38-45,	and	a	very	low	level	was	lover	than	

T-score	of	37	(3)The	comparison	of	male	and	female	students’	basketball	skills	between	

districts	in	Udornthani	Educational	Service	Area,	signigicant	difference	at	.05	level.

Keywords : 1.	Basketball	Skills	of	Mathayom	Suksa	4	Students	2.	Ubon	Thani	Education	

Service	Area

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

บาสเกตบอลเป็นกฬีาชนดิหนึง่ในกจิกรรมทางพลศกึษาทีม่อีงค์ประกอบในการพฒันา	และส่งเสรมิ

ให้ประชากรได้มีการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกายและจติในมสีขุภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์	แข็งแรง	จติใจท่ีพร้อม

ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม	มีน�้าใจนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	ยึดมั่นในความสามัคคี	มีระเบียบวินัยประพฤติ
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สภาวะของสังคมได้เป็นอย่างดี	สาโรช	คุณีพงษ์	(2544	:	ค�าน�า)	ซึ่งสอดคล้องกับเฉลี่ย	

พิมพันธุ์	 (2529	 :	1)	ที่กล่าวว่า	กีฬาบาสเกตบอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งที่สามารถพัฒนาทาง

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคมและสติปัญญา	การเล่นบาสเกตบอลยังท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	

นอกจากนี้ลักษณะของกีฬาบาสเกตบอลยังเป็นสังคมย่อยๆ	ที่มีผู้เล่น	ซึ่งต้องด�าเนินไปตามขอบเขตของกฎ	

กติกา	 เป็นไปตามระเบียบที่ดี	 รวมทั้งจ่ายให้ผู้เล่นมีร่างกายแข็งแรง	สมบูรณ์	ทรหด	อดทน	ระบบอวัยวะ

ต่างๆ	ในร่างกายได้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฉฐัรส	บญัชาชาญชยั	(2540	:	2)	กล่าวว่า	การเรยีนการสอนรายวชิาบาสเกตบอลนัน้	จะเน้นทกัษะ

เบื้องต้นเป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลซึ่งได้แก่	 การรับ	 –	 ส่งลูกบาสเกตบอล	 การเลี้ยงลูก

บาสเกตบอล	และการยิงประตูบาสเกตบอล	 ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานที่ดีพอสมควร	และ

น�าทกัษะพ้ืนฐานไปใช้ผสมผสานในการเล่นเป็นทมีต่อไป	ผูส้อนต้องพยายามค้นคว้าหาวธิกีารสอนเพือ่พฒันา

นกัเรยีนให้สามารถเล่นบาสเกตบอลได้	และมบีรรยากาศทีส่นกุสนานด้วย	ตลอดจนการวดัผลเพือ่จะได้ทราบ

ว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่	 การวัดผลในการเรียนการสอนพลศึกษา	 จะวัดด้านความรู้	

ได้แก่	กติกา	มารยาทในการเล่นกีฬา	วัดด้านความสามารถ	ได้แก่	สมรรถภาพร่างกาย	และทักษะกีฬาใน

การวัดทักษะกีฬานั้น	 แบบทดสอบที่ใช้จะต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ

ทดสอบ	 ในการวัดผลการเรียนการสอนวิชาบาสเกตบอลนั้นผู้สอนจะต้องมีการทดสอบทักษะความถูกต้อง

จากการปฏิบัติของนักเรียนแต่ละคนโดยมีแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผล

การเรียนการสอน	ซึ่งสอดคล้องกับประโยค	สุทธิสง่า	(2541	:	3)	กล่าวว่า	โปรแกรมการวัดผลทางพลศึกษา

เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่	 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเดินทาง	 การวัดผลทางพลศึกษานอกจากจะท�าให้ 

ผู้สอนทราบถึงสิ่งที่ต้องการจะวัดแล้ว	 สิ่งจ�าเป็นที่ควรทราบอีกอย่างหนึ่ง	 คือ	 การวัดความสามารถ	 

(Performance	test)	การวดัวธินีี	้ผูร้บัการทดสอบจะต้องลงมอืปฏบิตัใินกจิกรรมทีผู่ท้ดสอบต้องการทราบ	

เพื่อที่จะดูความสามารถและการวัดความสามารถมีคะแนนมากกว่าการวัดผลทางด้านอื่นในวิชาพลศึกษา	

เช่น	 การวัดผลทักษะกีฬาหากต้องการทราบว่าผู้เรียนคนใดมีทักษะทางกีฬาใดก็ให้เขาได้ปฏิบัติในกีฬา	 

นั้น	ๆ	ซึ่ง	วิริยา	บุญชัย	 (2529	 :	257)	กล่าวว่า	ครูพลศึกษาหรือนักพลศึกษาสามารถทราบสภาพ	ความ

สามารถ	หรือข้อบกพร่องของนักเรียนได้	โดยการใช้แบบทดสอบทักษะทางกีฬาเป็นเครื่องมือในการด�าเนิน

การ	 ดังนั้นการวัดผลและการประเมินผลจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีขาดไม่ได้	 ซ่ึงข้อมูลหรือผลท่ีได้จากการทดสอบ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ	เช่น	เพือ่การจดัต�าแหน่งการวนิจิฉยัว่าเดก็เก่งหรอืไม่เก่งในวชิา

เรยีน	การเปรยีบเทยีบระหว่างเดก็แต่ละคนหรอืแต่ละห้องเรียน	การพยากรณ์ว่าเดก็ควรจะเรยีนอะไรจงึจะ

ส�าเร็จ	และเพื่อการประเมินค่าการเรียนการสอนของครูและนักเรียน	(ผาณิต	บิลมาศ,	2530	:	24)

บาสเกตบอลเป็นรายวชิาหน่ึงทีม่กีารจัดการเรยีนการสอนซึง่โรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานี

มกีารจดัการเรียนการสอนอยูใ่นช่วงชัน้ที	่4	เป็นส่วนใหญ่	เขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธาน	ีม	ี20	อ�าเภอ	ประกอบ

ด้วย	 อ�าเภอเมืองอุดรธานี	 อ�าเภอกุดจับ	 อ�าเภอหนองหาน	 อ�าเภอหนองแสง	 อ�าเภอหนองวัววอ	 อ�าเภอ

กมุภวาปี	อ�าเภอเพญ็	อ�าเภอโนนสะอาด	อ�าเภอบ้านผอื	อ�าเภอไชยวาน	อ�าเภอทุง่ฝน	อ�าเภอสร้างคอม	อ�าเภอ

ศรธีาต	ุอ�าเภอบ้านดงุ	อ�าเภอวงัสามหมอ	อ�าเภอน�า้โสม	อ�าเภอวบิลูย์รกัษ์	อ�าเภอนายงุ	อ�าเภอกูแ่ก้ว	อ�าเภอ

ประจกัษ์ศลิปาคม	มโีรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน	ีท่ีมกีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

บาสเกตบอลอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษาและพลศึกษาของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2544	

จ�านวน	10	 โรงเรียน	 ในแต่ละโรงเรียนมีปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปตาม

สภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรยีนและการทดสอบทกัษะบาสเกตบอลของแต่ละโรงเรยีนกใ็ช้แบบทดสอบ

ที่แตกต่างกัน	ท�าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนในโรงเรียนต่าง	ๆ	แตกต่าง

กันหรือไม่อย่างไร	

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทราบทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนและสร้างระดับ

ทกัษะบาสเกตบอลเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิทกัษะของนกัเรยีนและเปรยีบเทยีบทกัษะบาสเกตบอล

ของนกัเรยีนระหว่างอ�าเภอในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอดุรธานีเพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิทักษะบาสเกตบอล

และพัฒนาทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนให้สูงข้ึนและเป็นประโยชน์ในการศึกษาส�าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษา

ค้นคว้าต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือทราบทักษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี	4	ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธานี	

ปีการศึกษา	2559

2.2		 เพือ่สร้างระดับทกัษะบาสเกตบอลส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อุดรธานี	ปีการศึกษา	2559

2.3		 เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนชายและหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ระหว่าง

อ�าเภอในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	ปีการศึกษา	2559

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชายระหว่างอ�าเภอแตกต่างกัน	

3.2		 ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนหญิงระหว่างอ�าเภอแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานี	

ปีการศึกษา	2559

4.2		 ได้สร้างระดบัทกัษะบาสเกตบอลส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อุดรธานี	ปีการศึกษา	2559

4.3		 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนชาย-หญงิ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	

ระหว่างอ�าเภอในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	ปีการศึกษา	2559

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี	 

ปีการศกึษา	2559	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	4	ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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อุดรธานี	 ปีการศึกษา	 2559	 ซึ่งก�าลังศึกษาวิชา	 บาสเกตบอล	 1	 ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 

มีประชากรทั้งหมดจ�านวน	 1,813	 คน	 เป็นชาย	 641	 คน	 เป็นหญิง	 1,172	 คน	 ซ่ึงในเขตพื้นท่ีการศึกษา

อดุรธาน	ีมโีรงเรยีนมธัยมศึกษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาสเกตบอลอยูใ่นกลุม่สาระการเรยีนรู้

สขุศกึษาและพลศกึษาของหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2544	จ�านวน	10	โรงเรยีน	ประกอบด้วย	อ�าเภอ

เมือง	 ได้แก่	 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาคม	 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	 อ�าเภอบ้านผือ	 ได้แก่	 โรงเรียนอุดม

พฒันาการอดุรธาน	ีโรงเรยีนภพูระบาทวทิยา	อ�าเภอกมุภวาปี	ได้แก่	โรงเรยีนกมุภวาปีพทิยาสรรค์	โรงเรยีน

ห้วยเกิ้ง	อ�าเภอหนองหาน	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเชียง	โรงเรียนหนองหานวิทยา	อ�าเภอเพ็ญ	ได้แก่	โรงเรียน

เพ็ญพิทยาคม	โรงเรียนสุ่มเส้าพิทยาคาร	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

4	ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาอดุรธาน	ีปีการศกึษา	2559	จากการประมาณขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็

รูปของเครจซี่และมอร์แกน(Krejeie	and	Morgan)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2535	:	30)	ที่ประชากร	1,800	คน	

ได้กลุม่ตวัอย่างเท่ากับ	317	คน	แต่ในงานวจัิยครัง้น้ีผู้วจิยัใช้กลุม่ตวัอย่าง	450	คน	ได้มาโดยวธิกีารสุม่ตัวอย่าง

แบบแบ่งช้ัน(Stratified	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบทดสอบทักษะ

บาสเกตบอลส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีทั้งหมด	4	รายการ	โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกต้องและเหมาะสม	 ได้แก่	 แบบทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้าเร็ว	 แบบทดสอบทักษะ

การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	 แบบทดสอบทักษะยิงประตูเร็ว	 แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิง

ประตูด้านซ้ายและขวา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 คะแนนที	

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวและเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยใช้วธิขีองเซฟเฟ่

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชายช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	4	จากการทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้า	มีค่าเท่ากับ	56.08	และ	8.60	

คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	มีค่าเท่ากับ	21.35	และ	3.43	คะแนน	ทักษะการยิงประตู

เร็ว	มีค่าเท่ากับ	5.99	และ	3.00	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวามีค่าเท่ากับ	5.18	

และ	 2.13	 คะแนน	 ตามล�าดับ	 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทักษะบาสเกตบอลของ

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จากการทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้า	 มีค่าเท่ากับ	

49.16	และ	8.77	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	มีค่าเท่ากับ	18.48	และ	3.31	คะแนน	

ทักษะการยิงประตูเร็ว	มีค่าเท่ากับ	4.60	และ	2.41	คะแนน	ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและ

ขวา	มีค่าเท่ากับ	4.16	และ	1.95	คะแนน	ตามล�าดับ

6.2		 ระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เป็นดังนี้

	 	 6.2.1		ทกัษะการส่งลกูบาสเกตบอลกระทบเป้าของนกัเรยีนชาย	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนน

ดิบที่	69	คะแนนขึ้นไป	หรือตรงกับคะแนนทีที่	63	ขึ้นไป	ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่	61-68	คะแนน	หรือ

ตรงกับคะแนนที่	55-62	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	51-60	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนที่	46-54	

ระดบัต�า่ตรงกบัคะแนนเดิมท่ี	42-50	คะแนน	หรอืตรงกบัคะแนนทีท่ี	38-45	และระดบัต�า่มากตรงกบัคะแนน

ดิบที่	41	คะแนนลงมา	หรือตรงกับคะแนนทีที่	37	ลงมา	และทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้าของ
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นักเรียนหญิง	ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่	65	คะแนนขึ้นไป	หรือตรงกับคะแนนทีที่	67	ขึ้นไป	ระดับ

สูงตรงกับคะแนนดิบที่	55-64	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	56-66	ระดับปานกลางตงกับคะแนนดิบที่	

44-54	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	 45-55	ระดับต�่าตรงกับคะแนนดิบที่	 34-43	คะแนน	หรือตรงกับ

คะแนนทีที่	34-44	และระดับต�่าตรงกับคะแนนดิบที่	33	คะแนนลงมา	หรือตรงกับคะแนนทีที่	33	ลงมา

	 	 6.2.2		ทกัษะการเลีย้งลกูบาสเกตบอลซิกแซกของนกัเรยีนชาย	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนน

ดิบที่	28	คะแนนขึ้นไป	หรือตรงกับคะแนนทีที่	66	ขึ้นไป	ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่	24-27	คะแนน	หรือ

ตรงกับคะแนนทีที่	56-65	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	19-23	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	45-

55	ระดับต�่าตรงกับคะแนนดิบที่	16-18	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	35-44	และระดับต�่ามากตรงกับ

คะแนนดบิที	่15	คะแนนลงมาหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่34	ลงมา	และทกัษะการเลีย้งลกูบาสเกตบอลซกิแซก

ของนักเรียนหญงิ	ระดับสงูมากตรงกบัคะแนนดิบที	่24	คะแนนขึน้ไปหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่67	ขึน้ไป	ระดบั

สูงตรงกับคะแนนดิบที่	21-23	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	56-65	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	

16-20	คะแนนหรือตรงกบัคะแนนททีี	่45-55	ระดบัต�า่ตรงกบัคะแนนดบิท่ี	13-15	คะแนนหรือตรงกบัคะแนน

ทีที่	34-44	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนดิบที่	13-15	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่

	 	 6.2.3		ทกัษะการยงิประตูเร็วของนกัเรียนชาย	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนนดิบที	่11	คะแนน

ขึ้นไปหรือตรงกับคะแนนทีที่	68	ขึ้นไป	ระดับสูงเท่ากับ	8-10	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	57-67	ระดับ

ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	5-7	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	44-56	ระดับต�่าตรงกับคะแนนดิบที่	2-4	

คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	33-43	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนดิบที่	1	คะแนนลงมา	หรือตรงกับ

คะแนนทีที่	33-43	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนดิบที่	1	คะแนนลงมาหรือตรงกับคะแนนทีที่	32	ลงมา	

และทักษะการยิงประตูเร็วของนักเรียนหญิง	ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่	9	คะแนนขึ้นไปหรือตรงกับ

คะแนนทีที่	69	ขึ้นไป	ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่	7-8	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	57-68	ระดับปาน

กลาง	ตรงกบัคะแนนดิบที	่4-6	คะแนนหรือตรงกบัคะแนนทีท่ี	44-56	ระดบัต�า่ตรงกบัคะแนนทีท่ี	2-3	คะแนน

หรือตรงกับคะแนนทีที่	32-43	และระดับต�่ามาก	ตรงกับคะแนนดิบที่	1	คะแนนลงมาหรือตรงกับคะแนนที

ที่	31	ลงมา

	 	 6.2.4		ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวาของนักเรียนชาย	ระดับสูงมากตรง

กบัคะแนนดบิที	่9	คะแนนขึน้ไปหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่65	ขึน้ไป	ระดบัสงูตรงกบัคะแนนดบิททีี	่7-8	คะแนน

หรือตรงกับคะแนนทีที่	56-64	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	4-6	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	45-

55	ระดบัต�า่ตรงกับคะแนนดิบที	่2-3	คะแนนหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่36-44	และระดบัต�า่มากตรงกบัคะแนน

ดบิที	่1	คะแนนลงมาหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่35	ลงมา	และทกัษะการเลีย้งลกูบอลยงิประตดู้านซ้ายและขวา

ของนกัเรยีนหญงิ	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนนดบิที	่8	คะแนนขึน้ไปหรอืตรงกบัคะแนนทท่ีี	66	ขึน้ไป	ระดบั

สูงตรงกับคะแนนดิบที่	6-7	คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	56-64	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	4-6	

คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	45-55	ระดับต�่าตรงกับคะแนนดิบที่	2-3	คะแนน	หรือตรงกับคะแนนทีที่	

36-44	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนดิบที่	 1	คะแนนลงมาหรือตรงกับคะแนนทีที่	 35	ลงมาและทักษะ

การเล้ียงลูกบอลยงิประตดู้านซ้ายและขวาของนกัเรยีนหญงิ	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนนดบิที	่8	คะแนนขึน้

ไปหรือตรงกับคะแนนทีท่ี	 66	 ขึ้นไป	 ระดับสูบตรงกับคะแนนดิบท่ี	 6	 -	 7	 คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีท่ี	
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56-65	 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่	 3-5	 คะแนนหรือตรงกับคะแนนทีที่	 45-55	 ระดับต�่าตรงกับ

คะแนนดบิที	่1-2	คะแนนหรอืตรงกบัคะแนนททีี	่35-44	และระดบัต�า่มากตรงกบัคะแนนดบิที	่0	คะแนนลง

มาหรือตรงกับคะแนนทีที่	34	ลงมา

	 	 6.2.5		ทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนชาย	ระดบัสงูมากตรงกบัคะแนนททีี	่63	ขึน้ไป	ระดบั

สูงตรงกับคะแนนทีที่	55-62	ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่	45-54	ระดับต�่าตรงกับคะแนนทีที่	38-45	

และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนทีที่	37	ลงมา	และทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนหญิง	ระดับสูงมากตรง

กับคะแนนททีี	่63	ขึน้ไป	ระดับสงูตรงกบัคะแนนททีี	่55-62	ระดบัปานกลางตรงกบัคะแนนททีี	่46-54	ระดบั

ต�่าตรงกับคะแนนทีที่	38-45	และระดับต�่ามากตรงกับคะแนนทีที่	37	ลงมา

6.3		 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเลขคณิตทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชายและนักเรียน

หญงิชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	4	ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอดุรธานี	จ�าแนกตามอ�าเภอ	โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว	เป็นดังนี้	(1)ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้าของนักเรียนชายระหว่างอ�าเภอไม่แตก

ต่างกัน	ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	ทักษะการยิงประตูเร็ว	ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้าน

ซ้ายและขวา	 และทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชายระหว่างอ�าเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั	.05	(2)	ทกัษะการส่งลกูบาสเกตบอลกระทบเป้า	ทกัษะการเล้ียงลกูบาสเกตบอลซิกแซก	ทกัษะการ

ยงิประตเูรว็	ทกัษะการเลีย้งลกูบาสเกตบอลยงิประตดู้านซ้ายและขวา	และทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีน

หญิงระหว่างอ�าเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

6.4		 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นรายคู่	เป็นดังนี้

	 	 6.4.1	 ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้าของนักเรียนหญิงในอ�าเภอหนองหาน	 

แตกต่างกับนักเรียนหญิงทั้ง	4	อ�าเภออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

	 	 6.4.2		ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซกของนักเรียนชายในอ�าเภอเมืองมีความแตก

ต่างกับนักเรียนชายในอ�าเภอหนองหานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน	 และ

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซกของนักเรียนหญิงในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกับนักเรียนหญิงใน

อ�าเภอบ้านผืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

	 	 6.4.3		ทกัษะการยงิประตูเรว็ของนกัเรยีนชายในอ�าเภอเมอืงมคีวามแตกต่างกบันกัเรยีนชาย

ในอ�าเภอบ้านผือและนักเรียนชายในอ�าเภอหนองหาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทักษะการยิง

ประตเูร็วของนักเรยีนชายในอ�าเภอกมุภวาปี	มคีวามแตกต่างกบันกัเรยีนชายในอ�าเภอหนองหาน	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทักษะการยิงประตูเร็วของนักเรียนชายในอ�าเภอหนองหาน	มีความแตกต่างกับ

นักเรียนชายในอ�าเภอเพ็ญ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกนั้นไม่แตกต่างกัน	และทักษะการยิง

ประตูเร็วของนักเรียนหญิงในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกับนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผือและอ�าเภอ

หนองหาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทักษะการยิงประตูเร็วของนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผือ	

มีความแตกต่างกับนักเรียนหญิงในอ�าเภอกุมภวาปี	 และอ�าเภอเพ็ญ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

	 	 6.4.4		ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวาของนักเรียนชายในอ�าเภอเมืองมี

ความแตกต่างกบันักเรยีนชายในอ�าเภอหนองหาน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	นอกนัน้ไม่แตกต่างกนั 
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และทกัษะการเลีย้งลกูบอลยงิประตดู้านซ้ายและขวาของนกัเรยีนในอ�าเภอเมอืงมคีวามแตกต่างกบันกัเรยีน

หญิงในอ�าเภอบ้านผือและนักเรียนหญิงในอ�าเภอหนองหานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 นอกนั้น

ไม่แตกต่างกัน

	 	 6.4.5		ทกัษะบาสเกตบอลของนักเรยีนชายในอ�าเภอเมอืงแตกต่างกบัอ�าเภอหนองหาน	อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีนชายในอ�าเภอหนองหานแตกต่างกบัอ�าเภอ

เพญ็	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.05	นอกนัน้ไม่แตกต่างกนั	และทกัษะบาสเกตบอลของนักเรยีนหญงิ

ในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกบันกัเรยีนหญิงในอ�าเภอบ้านผอือย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ทกัษะ

บาสเกตบอลของนกัเรยีนหญงิในอ�าเภอบ้านผอื	แตกต่างกบัอ�าเภอเพญ็อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการศกึษาทกัษะสร้างระดับทกัษะและเปรยีบเทยีบทกัษะกฬีาบาสเกตบอลระหว่างอ�าเภอของ

นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอดุรธาน	ีปีการศกึษา	2559	ทัง้นกัเรยีนชายและนกัเรียน

หญิง	โดยใช้แบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลทีผ่่านการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	4	รายการ	คอื	แบบ

ทดสอบทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลกระทบเป้า	แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซก	แบบ

ทดสอบทักษะการยิงประตูเร็ว	 แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวา	ผลการวิจัย

พบว่า	(1)ทกัษะการเลีย้งลกูบาสเกตบอลซกิแซกของนกัเรยีนชายในอ�าเภอเมอืงมคีวามแตกต่างกบันกัเรยีน

ชายในอ�าเภอหนองหาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทักษะการยิงประตูเร็วของนักเรียนชายใน

อ�าเภอเมือง	มีความแตกต่างกับนักเรียนชายในอ�าเภอบ้านผือและนักเรียนชายในอ�าเภอหนองหาน	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทักษะการยิงประตูเร็วของนักเรียนชายในอ�าเภอกุมภวาปี	 มีความแตกต่าง

กบันกัเรยีนชายในอ�าเภอหนองหาน	อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทักษะการยงิประตเูรว็ของนักเรยีน

ชายในอ�าเภอหนองหาน	มคีวามแตกต่างกบันกัเรยีนชายในอ�าเภอเพญ็	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

(2)	 ทักษะการเลี้ยงลูกบอลยิงประตูด้านซ้ายและขวาของนักเรียนชายในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกับ

นักเรียนชายในอ�าเภอหนองหานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชาย

ในอ�าเภอหนองหานแตกต่างกับอ�าเภอเพ็ญ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และทักษะการส่งลูก

บาสเกตบอลกระทบเป้าของนักเรียนหญิงในอ�าเภอหนองหาน	แตกต่างกับนักเรียนหญิงทั้ง	4	อ�าเภออย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลซิกแซกของนักเรียนหญิงในอ�าเภอเมืองมี

ความแตกต่างกับนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผือ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ทักษะการยิงประตู

เร็วของนักเรียนหญิงในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกับนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผือและอ�าเภอหนองหาน	

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทกัษะการยงิประตเูรว็ของนกัเรยีนหญงิในอ�าเภอบ้านผอื	แตกต่างกบั

นกัเรยีนหญงิในอ�าเภอกมุภวาปี	และอ�าเภอเพญ็	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทักษะการเลีย้งลูกบอล

ยงิประตดู้านซ้ายและขวาของนกัเรยีนหญงิในอ�าเภอเมอืงมคีวามแตกต่างกบันกัเรียนหญงิในอ�าเภอบ้านผอื

และนักเรยีนหญงิในอ�าเภอหนองหานอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.05	ทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรยีน

หญิงในอ�าเภอเมืองมีความแตกต่างกับนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	
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ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนหญิงในอ�าเภอบ้านผือแตกต่างกับอ�าเภอเพ็ญ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

จากการวเิคราะห์พบว่า	ค่าเฉลีย่เลขคณติของนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิระหว่างอ�าเภอมคีวาม

แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในอ�าเภอเมืองและ

อ�าเภอเพ็ญต�่ากว่านักเรียนในอ�าเภอหนองหานและอ�าเภอบ้านผือ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยว

กับการเรียนการสอนวิชาบาสเกตบอล	 ในแต่ละอ�าเภอมีความพร้อมที่แตกต่างกัน	 โรงเรียนในอ�าเภอเมือง

และอ�าเภอเพ็ญมีจ�านวนนักเรียนในชั้นเรียนมากอาจเป็นเหตุให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถดูแลการเรียนการ

สอนได้อย่างทั่วถึง	แม้ว่าโรงเรียนในอ�าเภอเมืองจะมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อมมากกว่า

โรงเรียนในอ�าเภออื่น	 ๆ	 แต่ก็มีปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการใช้สถานท่ีคือ	 มีการใช้สนามบาสเกตบอลร่วมกับ

วอลเล่ย์บอล	 ตะกร้อและแบดมินตัน	 จึงท�าให้มีการฝึกทักษะบาสเกตบอลนอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนของ

นักเรียนไม่สามารถท�าได้เท่าที่ควร	 ประกอบกับนักเรียนในอ�าเภอเมืองมีสิ่งจูงใจจากความเจริญ	 เช่น	 ห้าง

สรรพสินค้า	สถานบันเทิง	หรือความสนใจในด้านวิชาการอื่น	ๆ	มากกว่า	ท�าให้นักเรียนขาดความสนใจที่จะ

ทบทวนการเรยีนการสอนวชิาบาสเกตบอลหรอือาจเป็นเพราะโรงเรยีนในอ�าเภอเมอืงและอ�าเภอเพญ็มกีาร

สนับสนุนกีฬาชนิดอื่นมากกว่าแตกต่างกับโรงเรียนในอ�าเภอหนองหานที่มีการสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล

อย่างเต็มที่	 จึงส่งผลให้ทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนในอ�าเภอเมืองและนักเรียนในอ�าเภอเพ็ญต�่ากว่า

นักเรียนในอ�าเภอหนองหาน	และนักเรียนในอ�าเภอบ้านผือ	ดังที่	อรุณ	วรทอง(2523	:	47)	กล่าวว่า	ความ

สามารถทางทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันอาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ	

เช่น	การจดัการเรยีนการสอน	อปุกรณ์และเครือ่งอ�านวยความสะดวก	กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	และบคุลากร

ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ครผูู้สอนแต่ละโรงเรยีน	ควรใช้แบบทดสอบและเกณฑ์ระดบัทกัษะบาสเกตบอลทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึ้นไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินทักษะบาสเกตบอลเพื่อจะได้ทราบความสามารถของผู้เรียน

8.2		 ครคูวรน�าผลวจิยัครัง้นีไ้ปปรบัปรงุส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนรายวชิาบาสเกตบอล

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะบาสเกตบอลที่สูงขึ้น

8.3		 ควรศึกษาระดับทักษะบาสเกตบอลและสร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลของนักเรียน

ในระดับต่าง	ๆ		

8.4	 ควรศึกษาเปรียบเทียบทักษะบาสเกตบอลระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขต	 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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10. ค�าขอบคุณ

การวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก	 รองศาสตราจารย์มงคล	 แฝงสาเคน	 

รองศาสตราจารย์ศิริศักด์ิ	 จันฤาไชย	 รองศาสตราจารย์สุรชา	 อมรพันธ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์	 

มานะศรีสุริยันต์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์	 สุพรรณฝ่าย	 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	 ณ	 ที่น้ี	 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยฉบับนี้ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม	 และ

วิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้

ขอน้อมร�าลึกพระคุณคุณพ่อบุญ	หาญธงชัย	คุณแม่บุดดี	หาญธงชัย	คุณค�าปุน	หาญธงชัย	ภรรยา	

นายบดินทร์	หาญธงชัย	บุตรชาย	นางปวีณ์	หาญธงชัย	บุตรสาว	ครู	อาจารย์	เพื่อน	ครู	อาจารย์	ที่ให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนช่วยก�าลังใจโดยตลอด	 ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามแก่ผู ้มีพระคุณทุกท่าน	 และขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

แนวคดิการสอนภาษาองักฤษให้กบัผู้เรยีนชาวไทยปัจจบัุน	ควรมุ่งเน้นส่งเสรมิการจัดการเรียนการ

สอนแนวสื่อสาร	และเป้าหมายสูงสุดของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	คือ	การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

ใช้ภาษาสือ่สารได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องปรับเปลีย่นวธิกีารสอนแบบดัง้เดมิทีเ่น้นเพยีง

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการใช้ภาษาไวยากรณ์ทีมุ่ง่เน้นเพยีงการท่องจ�าค�าศพัท์และโครงสร้างภาษา

แต่ผู้เรียนไม่สามารถพดูสือ่สารได้ให้เป็นชัน้เรียนภาษาองักฤษทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนด้วยวธิสีอนภาษา

แนวสื่อสารมีกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสาร	 (Communicative	Activities)	ตามความ

สนใจของผูเ้รยีนเป็นหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษทีย่ดึผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง	(Student-Centered	Curriculum)	

การสอนภาษาองักฤษทีเ่น้นภาระงาน	(Task-Based	Instruction)	ช่วยให้ผูเ้รยีนพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ

ทักษะการคิดการแก้ปัญหาและการท�างานร่วมกันผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ต่อยอดความรู้เดิมส่งเสริมการคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิง่ใหม่ๆนบัเป็นการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษแบบ	Active	Learning	และ

ยังเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาเชิง	Productive	Learning	ซึ่งสอดคล้องกับความจ�าเป็นทางสังคม

ที่ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆเพื่อสามารถด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่	21	ได้และสอดรับ

กับแนวคิด	Thailand	4.0	ที่ภาครัฐน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่	“ความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืน”	

ที่ต้องอาศัยหัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อนคือ	“คนไทย	4.0”	ในการสร้างนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ๆและมี

ทักษะความเป็นนานาชาติ	(Internationalization)	ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้การค้าขายและ
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ประสานร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเกิดความสัมพันธ์อันดีเข้าใจความแตกต่างของผู้คนต่างวัฒนธรรมมี

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ : แนวคิด	Thailand	4.0,	การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ABSTRACT

The	 concept	 of	 teaching	 English	 to	 current.	 Thai	 learners	 Should	 focus	 on	 

promoting	 the	 teaching	of	 communication.	 The	ultimate	 goal	of	 teaching	 English	 is	 to	 

develop	learners.	Modified	traditional	teaching	methods	that	emphasize	only	knowledge	

and	understanding	of	the	principles	of	grammatical	language	but	learners	cannot	speak.	

Communication	language	teaching	methods	There	are	learning	activities	that	encourage	

learners	to	use	communicative	language.	According	to	the	interests	of	the	learner,	is	an	

English	course	that	 is	centered	on	learners,	 teaching	English	that	 focuses	on	workload.	

Learners	develop	English	skills,	 thinking	skills,	problem	solving.	Create	new	knowledge,	

expand	knowledge,	promote	creativity,	innovation	and	Active	Learning	English	Language	

Teaching,	 Various	 skills	 to	 be	 able	 to	 live	 in	 the	 21st	 century	 and	 Thailand	 4.0.	 The	 

government	sector	used	to	develop	Thailand	into	“Security,	stability	and	sustainability”	

that	rely	on	the	key	to	driving	is	“Thai	4.0”.	Creating	innovation	and	new	products	and	

having	international	skills.	A	good	relationship,	understanding	the	differences	of	people,	

Different	cultures	have	critical	thinking	skills,	knowingly	information.

Keywords :	The	Period	of	Thailand	4.0,	English	Language	Learning	

1.  บทน�า

ปัจจุบันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญ	 เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการ

ใช้อย่างกว้างขวางในโลกยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ

สื่อสารภาษาอังกฤษมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกวิชาชีพ	 ท้ังต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยตรงและต่อการพัฒนา

ตนเองและวชิาชพีพยาบาลเป็นบคุลากรทีค่วรได้รบัการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษให้ดขีึน้ด้วยเช่นกัน	

แต่ในปัจจบุนั	พบว่า	บคุลากรทางการศกึษาเป็นบคุลากรกลุม่ทีย่งัขาดทกัษะและความมัน่ใจในการใช้ภาษา

อังกฤษ	โดยเฉพาะในด้านการพูดและการฟัง	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน

การเรียนรู้ภาษาเป็นทักษะที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่	 21	 เนื่องจากปัจจุบัน

เป็นโลกแห่งยคุข่าวสารสนเทศ	(Information	Literacy)	ยคุข่าวสารไร้พรมแดนและวทิยาการต่างๆมคีวาม

เจรก้ิาวหน้าไปอย่างรวดเรว็	ทศิทางของข้อมลูต้องปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา	ท�าให้ภาษามส่ีวนเกีย่วข้องกบั
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในศตวรรษที่	21	มากขึ้น	นอกจากนี้ภาษายังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารใน

ด้านการศกึษา	การแสวงหาความรู	้การประกอบอาชพี	สามารถน�าไปใช้เพือ่การพฒันาประเทศและประชากร

ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนั	ดงันัน้ผู้เ้รยีนในศตวรรษ	ที	่21	ต้องมทีกัษะการสือ่สารขัน้พืน้ฐาน

และความสามารถในการสื่อสารได้หลายรูปแบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในฐานะภาษา

เพื่อการสื่อสารที่ส�าคัญของโลก	ซึ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษานานาชาติ	เป็นภาษากลางของโลก	

เป็นภาษากลางของมนุษยชาติ	 เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก	 ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้

ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ�าชาติเมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ทางภาษาต่างวัฒนธรรมกัน	ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้

ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว	 ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลง

มาจากภาษาประจ�าชาติ	 เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ	 ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา

ตลอดชีวิต	(สมเกียรติ	อ่อนวิมล,	2559	:	ออนไลน์)

จากความส�าคญัดงักล่าว	กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ก�าหนดให้ผูเ้รยีนทกุคนเรยีนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ	ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	จนถงึระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวาม

สามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และความจ�าเป็นและกระทรวงศึกษาธิการได้เล็ง

เหน็ความจ�าเป็นในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	จงึจดัให้มกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษในสถานศกึษา	โดยมนี

โยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถหาประสบการณ์ในห้องเรียนไป

ใช้ได้	ดังนั้นจะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง	4	ทักษะคือ	การฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียน	ซึ่ง

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	ที่จะช่วยให้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน	(กรมวิชาการ,	2545	:	57)	ทั้งนี้เนื่องจากทักษะการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ยากและ

ซับซ้อนทีสุ่ดเป็นทักษะส�าคัญทีม่นษุย์ใช้ในการติดต่อสือ่สาร	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูเ้ขียนจะต้องมคีวาม

รู้ในการใช้เทคนิคการเขียนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของค�าในประโยคและไวยากรณ์	 มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

น�ามาพจิารณา	จงึจะท�าให้ผูอ่้านสือ่ความหมายได้อย่างเข้าใจ	แนวทางการแก้ปัญหาการเขยีนภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารนั้น	 มีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้หลายวิธี	 เช่น	 การใช้ชุดการเรียนรู้หรือชุดการสอน	 การใช้วิธีการ

สอนแบบต่างๆ	หรอืการใช้แบบฝึก	ซึง่ช่วยให้ครผููส้อนมองเห็นจดุเด่นหรอืปัญหาต่างๆ	ของผูเ้รยีนได้ชดัเจน	

และเป็นสื่อการสอนที่ช่วยลดภาระของครูผู้สอนอีกด้วย

2.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนยุค Thailand 4.0

การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นแตกต่างจากสาระการเรียนรู้อื่นๆ	เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษา

เพ่ือความรู้เก่ียวกับภาษาเท่านั้น	 แต่เรียนเพ่ือสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

ได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ	ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพ	(ส�าลี	รักสุทธี,	2544	:	57)	

กล่าวว่า	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 คือความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง	พูดอ่าน	 และเขียน

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและสถานการณ์การใช้โดยค�านึงถึงความเหมาะสมทั้งในด้าน

กาลเทศะ	และบุคคลเป็นส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ	(กรมวิชาการ,	2540	:	73)	ที่กล่าวว่า	การใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นความสามารถในการใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม	 สามารถสื่อความ

โดยใช้ภาษาองักฤษได้ถกูต้องตามหลกัภาษา	เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ	ดงันัน้การใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร
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จงึเป็นการใช้ภาษาระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร	ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้การสือ่สารนัน้ถกูต้องเหมาะสม	และ

เป็นทีย่อมรับในสงัคมทีใ่ช้ภาษานัน้การรูร้ปูแบบ	หน้าทีแ่ละความหมายของภาษาเพียงอย่างเดยีวจงึไม่เพยีง

พอ	นักเรยีนต้องสามารถน�าความรูด้งักล่าวไปใช้จรงิๆการทีผู่เ้รยีนใช้ภาษาได้ถกูต้อง	คล่องแคล่วและเหมาะ

สมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษาการเรียนภาษาท่ีดีผู้เรียนต้องมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากท่ีสุด

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร	 เป็นการ

จดัการเรียน	การสอนตามทฤษฎกีารเรยีนรู	้ซึง่มุง่เน้นความส�าคญัของตัวผู้เรยีนมกีารจดัล�าดบัการเรยีนรูเ้ป็น

ขัน้ตอน	ตามกระบวนการใช้ความคิดของผูเ้รยีน	โดยเริม่จากการฟังไปสูก่ารพดู	การอ่าน	และการจบัใจความ

ส�าคัญ	ท�าความเข้าใจจดจ�าแล้วน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้

Widdowson,	H.	G.	 (1997	 :	68-69)	ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรดังนี้	1)	ใช้เวลาในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมี	ความหมาย	2)	บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้	3)	ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้ตามธรรมชาติ	4)	ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน	5)	จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อความสัมพันธ์ของผู้เรียน	6)	

ครูและผูเ้รียนมสีมัพนัธภาพทีดี่ต่อกนัและ	7)	บรรยากาศในการสือ่สารใกล้เคยีงสถานการณ์จรงิ	จากแนวคดิ

นี้	 วิไลพร	ข�าวงษ์,	กมลรัตน์	 เทอร์เนอร์(2550	 :	23)	 ได้จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในวิชา

ภาษาอังกฤษ	3	ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	3	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จังหวัดนนทบุรีโดย

ใช้การเรียนการสอนทีห่ลากหลายและศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	และความพงึพอใจพบว่าผูเ้รยีนมคีวาม

พงึพอใจมากและมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดจีงึเสนอแนะว่าในการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษควรมกีาร

สอดแทรกกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

การน�าแนวคดิทฤษฎกีารสอนภาษาทีส่องหรอืภาษาต่างประเทศทีเ่หมาะสมมาใช้เป็นแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและสอดคล้องกับความจ�าเป็นของสังคมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้

ภาษาองักฤษส่ือสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้เป็นหนทางหนึง่อนัน�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและ

เตรียมพร้อมเด็กไทยให้สามารถด�าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 และสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ต่อไปใน

อนาคต

สังคมปัจจุบันก�าลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยบทบาทของเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นตัว

ขบัเคล่ือนจ�าเป็นอย่างยิง่ทีม่นษุย์ต้องมทีกัษะการด�าเนนิชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ทกัษะความเป็นนานาชาติ

เป็นอีกทกัษะหนึง่ทีส่�าคัญต่อการด�าเนนิชีวิตในศตวรรษท่ี	21	โดยหมายถึงเยาชนผูเ้รยีนมทัีกษะในการตดิต่อ

สื่อสารมีความรู้ความเข้าใจในบุคคลต่างวัฒนธรรมกันและสามารถปฏิบัติหรือร่วมงานกับบุคคลดังกล่าวได้

บทบาทของภาษาจึงมส่ีวนเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัทกัษะความเป็นนานาชาตใินฐานะเป็นเครือ่งมอืตดิต่อส่ือสาร

ระหว่างกันทักษะภาษาแม่และภาษาโลกถือเป็นส่วนหนึ่งของสาระวิชาหลักท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อท่ี

จะด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ได้เช่นกนัซึง่ทกัษะด้านภาษาแม่ในทีน่ีค้อืทกัษะภาษาไทยและทกัษะภาษาโลก

ในทีน้ี่คอืภาษาองักฤษซึง่จะเป็นตัวขับเคลือ่นส�าคญักับการทีไ่ทยเป็นสมาชกิของประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	

Economics	Community	-	AEC)	ซึ่งประเทศสมาชิกต้องใช้ทักษะความเป็นนานาชาติประสานความร่วม

มือกันในทุกๆด้านและใช้ภาษาอังกฤษจ�าเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันทุกมุมโลกด้วยดังนั้นการเรียน

รูภ้าษาองักฤษในฐานะภาษาสากลจึงเป็นสิง่จ�าเป็นทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้สาหรับผูเ้รียนทกุคนในยคุนีแ้ต่ทว่าปัญหา
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การเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รยีนไทยในปัจจุบนัพบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัค่อนข้างต�า่ดงัจะเหน็

ได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(Ordinary	National	Education	

Test	หรอื	O-NET)	ตัง้แต่ปี	2554-2558	คะแนนการทดสอบวชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีไ่ด้ผลคะแนนต�า่มา

โดยตลอดและหากพิจารณาไปถึงผลคะแนนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	โดยเฉลี่ยเป็นรายอ�าเภอ

พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในทุกอ�าเภอมีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ถึงร้อยละ	 25	 ยกเว้น

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	(2559	:	1-2)	ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษเรื่อง	Education	Reform	&	

Entrance	4.0	ว่าการศึกษาในยุค	Thailand	4.0	มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ

ให้ความรูก้บัคนเท่านัน้แต่เป็นการเตรยีมมนษุย์เป็นมนษุย์กล่าวคอืนอกจากให้ความรูแ้ล้วต้องท�าให้เขาเป็น

คนทีร่กัทีจ่ะเรยีนมคีณุธรรมและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้ด้วยนัน่กคื็อการสร้างคนให้มทีกัษะในศตวรรษที่	

21	 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลักในขณะเดียวกัน	 Thailand	 4.0	 คือการพัฒนาประเทศให้มี

ความทนัสมยัมรีายได้มากขึน้และก้าวพ้นจากกบัดกัประเทศทีม่รีายได้ปานกลางโดยจะต้องนวตักรรมใหม่ๆ

เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วยจากแนวคิด	 

Thailand	4.0	นี้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด�าเนินการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมทักษะ

ต่างๆที่จ�าเป็นให้กับเด็กไทยสอดคล้องกับแนวคิด	Thailand	4.0	อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านโดยเฉพาะ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยถือเป็นหัวใจส�าคัญของการยกระดับความสามารถสื่อสารกับ

นานาชาตแิละพฒันาทกัษะความเป็นนานาชาตทิัง้เพือ่การตดิต่อสือ่สารการแลกเปลีย่นความรูก้ารประสาน

ความร่วมมือและการค้าขายนอกจากการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารแล้วจาเป็นต้องส่งเสริม

เด็กไทยให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กัน	(Communication	and	Critical	Thinking	Skills)	

เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

สมพงษ์	จิตระดับ	สุอังคะวาทิน	และกมลวรรณ	พลับจีน	(2560	:	3)	กล่าวถึงหัวใจส�าคัญของการ

ขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0	 ก็คือ	 “คนไทย	 4.0”	 ท่ีต้องมีคุณลักษณะส�าคัญได้แก่การมีพ้ืนฐานรากทุนทาง

วัฒนธรรมความพอเพียงการรู้เท่าทันสื่อและการเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ได้เพื่อให้สอด

รับกับโลกในศตวรรษที่	 21	คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน	4	มิติคือ	1)	 เป็นคนไทยที่มีความรู้ทักษะ

และความสามารถทีส่อดรบักบัโลกศตวรรษที	่21	2)	เป็นคนไทยทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	3)	เป็นคนไทย

ทีม่อีตัลกัษณ์ของความเป็นไทยทีส่ามารถยนือย่างมศีกัดิศ์รใีนเวทสีากลและ	4)	เป็นคนไทยทีม่คีวามสามารถ

ในการใช้ดิจิทัลเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลทั้งนี้การพัฒนาคนไทยให้เป็น	“คนไทย	4.0”	จะต้องผ่าน

กระบวนการเรยีนรูใ้น	4	ประเดน็คอืการเรยีนรูท้ีส่ร้างเสรมิแรงบนัดาลใจให้มชีวีติอยูอ่ย่างมคีวามหมายการ

เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 การเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง 

จิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและการเรียนรู้เพื่อมุ่งการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

โชติกา	วรรณบุรี	 (2560	 :	19)	 ได้กล่าวว่า	ที่ผ่านมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยส่วน

ใหญ่ถึงร้อยละ	 90ไม่เน้นให้ผู ้เรียนสื่อสารได้วิชาเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งไม่มีการสอนบทสนทนา	 

(Conversation)หรือฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแม้แต่ช่ัวโมงเดียวจึงเป็นปัจจัยท่ีทาให้ผู้เรียนไม่สามารถพูด

สื่อสารภาษาอังกฤษได้อีกทั้งค่านิยมของคนไทยในการศึกษายังมุ่งเน้นให้ตนมีสถานะเท่ากับบุคคลอื่นใน
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

สงัคมมากกว่าความสามารถทีต่นจะได้รบัการศกึษาอย่างแท้จรงิเช่นเดยีวกบัการเรยีนภาษาองักฤษของเดก็

ไทยที่มุ่งเน้นการท�าข้อสอบให้ผ่านมากกว่าการเรียนภาษาเพื่อสามารถสื่อสารและน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้

สอดคล้องกับดัชนีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ	(English	Proficiency	Index)	ประจ�าปี	2556	ได้ท�า 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ใน

จ�านวน	60	ประเทศทั่วโลกพบว่านักเรียนไทยมีระดับความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในล�าดับที่	55	จัดอยู่ใน

กลุม่ทีม่ผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนภาษาองักฤษค่อนข้างต�า่ซึง่ผลการส�ารวจนีส้อดคล้องกบัผลการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	(PISA)	ที่นักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษลดลง

จากแนวคิดของ	Hymes,	D.H.	 (1972	 :	269)	นักภาษาศาสตร์เชิงสังคมชาวอเมริกันได้ให้ความ

ส�าคัญเก่ียวกับสมรรถนะทางการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนภาษาสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบับรบิททางสงัคมท�าให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูท้างภาษาและเกดิทกัษะทางภาษา

ไปในเวลาพร้อมๆกันได้นับเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสอนภาษาแนวสื่อสารในยุคนี้โดยเป้าหมายของการ

สอนภาษาทีส่องหรอืภาษาต่างประเทศตามแนวคดิการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารกค็อืผูเ้รยีนสามารถสือ่สาร

ภาษาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการสอนภาษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถส่ือสารตาม

สถานการณ์ในการใช้ภาษาจริงมากกว่ามุ่งเน้นการสอนรูปแบบหรือโครงสร้างภาษาเพียงอย่างเดียววิธีการ

สอนภาษาแนวสื่อสาร	(Communicative	Language	Teaching:	CLT)	เป็นวิธีสอนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้น

ในช่วงของการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ครัง้ส�าคญัของวงการสอนภาษาในศตวรรษที	่20	ซึง่แนวคดิเกีย่วกบั

วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันท้ังนี้วิธีการสอน

ภาษาองักฤษแนวสือ่สารเริม่เกดิขึน้เมือ่ประมาณปลาย	ค.ศ.	1960	เป็นจดุเปลีย่นส�าคญัของวงการการสอน

ภาษาในองักฤษ	(British	Language	Teaching	Tradition)	นกัภาษาศาสตร์ประยกุต์ชาวองักฤษต่างมคีวาม

เห็นว่าควรมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร	(Communicative	Proficiency)	มากกว่า

การสอนภาษาเพื่อความรอบรู้เฉพาะโครงสร้างทางภาษา	(Mastery	of	Structures)

Richards	&	Rodgers	(2002	:	235)	ได้น�าเสนอนิยามความหมายของภาษาเพื่อการใช้งานและ

การสื่อสาร	(Functional	or	Communicative	Definition	of	Language)	ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวสื่อสารและได้มีส่วนช่วยให้เห็นถึงความหมายของการ

สือ่สารทีแ่ท้จริงทีผู่เ้รยีนภาษาควรมคีวามเข้าใจและสามารถสือ่สารออกมาได้นอกเหนอืจากการเรยีนรูภ้าษา

ผ่านระบบของไวยากรณ์และค�าศัพท์แบบดั้งเดิมท�าให้แนวคิดเก่ียวกับวิธีการสอนภาษาแนวสื่อสารเป็นท่ี

ยอมรับกันอย่างรวดเร็วในวงการนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษและได้แผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งอังกฤษและ

อเมริกาโดยเรียกการสอนแนวนี้ว่าเป็นหลักการสอน	 (An	Approach)	 มากกว่าวิธีการสอน	 (A	method)	

และมีจุดมุ่งหมายส�าคัญของการสอนภาษา	 2	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 เพื่อสร้างสมรรถนะทางการสื่อสาร	 

(Communicative	Competence)	และ	(2)	เพื่อพัฒนากระบวนการสอนและวิธีการสอนภาษาทั้งสี่ทักษะ

โดยเชือ่มโยงความรูท้างภาษาและการสือ่สารเข้าด้วยกนั	หลกัการสอนภาษาองักฤษแนวสือ่สารนบัว่าเป็นการ

สอนภาษาอังกฤษที่เน้นในเรื่องของความหมาย	(Meaning)	มากกว่ารูปแบบทางภาษา	(Form)	เน้นการใช้

ภาษาเพือ่การสนทนาจากสถานการณ์จรงิโดยเลอืกใช้ภาษาได้เหมาะสมกบับรบิทเป็นส�าคญัไม่เน้นการท่อง

กฎเกณฑ์ทางภาษาหรอืไวยากรณ์แต่เรียนรูเ้พือ่ใช้ภาษาสือ่ความหมายเทยีบเท่ากบัการเรยีนรูโ้ครงสร้างเสยีง
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และค�าศัพท์มีการท�าแบบฝึกหัดทางภาษา	(Drill)	แต่ไม่ได้เน้นหนักมากเหมือนวิธีการสอนแบบตรง(Direct	

Method)	และแบบเน้นไวยากรณ์เน้นการออกเสยีงได้อย่างถกูต้องมากกว่าการพยายามออกเสยีงให้เหมอืน

กับเจ้าของภาษามีการฝึกการใช้ภาษาครบทั้งสี่ทักษะสื่อสารให้ความส�าคัญกับผู้เรียนด้านการสื่อสาร

คล่องแคล่ว	 (Fluency)	 มากกว่าความถูกต้องของการใช้ภาษา	 (Accuracy)	 มีการแก้ไขในเร่ืองของข้อผิด

พลาดการใช้ภาษาของผู้เรียน	 (Error	 Correction)	 โดยพยายามให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแก้ไขข้อผิด

พลาดทางภาษาด้วยตนเองผูส้อนจะกระตุ้นด้วยการสร้างสถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมต่างๆเพือ่ให้ผูเ้รยีน

ใช้ภาษาสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งกิจกรรมการสื่อสาร	(Communicative	Activities)	เป็นกิจกรรมที่

ผู้สอนน�ามาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษซึ่ง	 ธูปทอง	กว้างสวัสดิ์	 (2549	 :	 56)	 ได้แบ่งประเภทของกิจกรรม

สือ่สารออกเป็น	2	ชนดิ	ได้แก่	1)	กจิกรรมเพือ่การสือ่สาร	(Functional	Communication	Activities)	เป็น

กจิกรรมทีผู้่สอนฝึกให้ผูเ้รยีนพฒันาและใช้ภาษาองักฤษสือ่สารความหมายตามหน้าทีข่องภาษา	(Function)	

และ	2)	กจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ในสังคม	(Social	Interaction	Activities)	เป็นกิจกรรมทีผู้่สอนให้ผูเ้รยีนพฒันา

และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลในสังคมต่างๆ	เช่น	กิจกรรมการสนทนา	การโต้วาที	การอภิปราย	การ

แสดงละคร	สถานการณ์จ�าลองบทบาทสมมติ

การสอนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศแนวสื่อสาร	 (Communicative	 Approach)	 เป็นที่

ยอมรบักนัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนัและวธิกีารสอนภาษาทีรู่จ้กักนัดอีย่างกว้างขวางท่ัวโลกคอืวธิกีารสอน

รูปแบบ	3P	(PPP	Teaching	Model)	เป็นวิธีการสอนภาษาตามล�าดับขั้น	ได้แก่

ขัน้ที	่1	การน�าเสนอ	(Presentation)	ผูส้อนน�าเสนอเนือ้หาความรูก้ารใช้ภาษาใหม่ๆ	ให้กับผูเ้รยีน

ขั้นที่	2	การฝึกปฏิบัติ	(Practice)	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้รับในขั้นน�าเสนอมา

ฝึกปฏิบัติในลักษณะควบคุม	 (Controlled	Practice)	 เช่น	แบบฝึกหัดถามตอบสนทนาโต้ตอบผู้สอนคอย

สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติด�าเนินไปอย่างมีความหมาย

ขั้นที่	3	การน�าไปใช้	 (Production)	หลังจากผู้เรียนได้ฝึกฝนและเข้าใจการใช้ภาษาได้พอสมควร

แล้วผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าความรู้และทักษะภาษาที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างอิสระ	 (Free	

Practice)	ในกิจกรรมสื่อสารต่างๆ	เช่น	บทบาทสมมติสถานการณ์จ�าลองเกมส์ทางภาษาการส�ารวจการหา

ข้อมูลซึ่งรูปแบบการสอน	 3P	 นี้	 มีแนวคิดพื้นฐานว่าภาษาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารดังน้ันเป้าหมาย

ของการสอนภาษาคือให้ผู้เรียนภาษาสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่างๆทางสังคม	 (Social	

Context)	หรอืสถานการณ์สือ่สารในชวีติจรงิทีม่คีวามแตกต่างและหลากหลาย	(ธนกร	สวุรรณพฤฒ,ิ	2558	

:	 21)	 เมื่อตระหนักถึงปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้แม้จะมีความรู้หลักภาษาและโครงสร้าง

ทางภาษาเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารหรือใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์นั้นๆ

หลกัสูตรการเรยีนการสอนภาษาจงึมเีป้าหมายของการสอนให้ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารได้ในสถานการณ์ต่างๆ

เช่นการใช้ภาษาตามหวัเรือ่งและหน้าทีภ่าษา	(Notional-Functional	Language)	ซึง่เป็นหลกัสตูรเน้นความ

จ�าเป็นต้องใช้ภาษาของผู้เรียนในสถานการณ์ชีวิตจริงการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนและการใช้

ภาษาของผู้เรียนมีลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์สื่อสารที่เกิดขึ้นจริง	 (Authenticity)	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมแก่ผูเ้รียนในการใช้ภาษานอกชัน้เรยีนและฝึกใช้ภาษาส่ือความหมายโดยมปีฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่จนกระท่ัง

สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท	(Savignon,	1991	:	268-269)
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

อาทิตย์	อินต๊ะแก้ว	(2560	:	บทคัดย่อ)	เสนอแนวคิดว่า	วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน	

(Task-based	Instruction)	อาจเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษและเหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหาที่ผู ้เรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการสอนที่ตรงกับการเรียนรู้ภาษาแม่ซ่ึงผู ้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาจาก

สถานการณ์จริงวิธีการสอน	Task-Based	Instruction	หรือการสอนที่เน้นภาระงานนั้นมีองค์ประกอบของ

ภาระงานที่ส�าคัญคือ	 1)	 เป้าหมาย	 (Goal)	 หมายถึงผู้สอนก�าหนดเป้าหมายของภาระงานที่ท�าให้ผู้เรียน

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละขั้นได้	 2)	ข้อมูลป้อนเข้า	 (Input)	หมายถึงข้อมูลที่ได้รับจาก

การพดูหรอืจากสือ่การสอนต่างๆและประสบการณ์สอนของผูเ้รยีนในการปฏบัิตภิาระงาน	3)	บทบาท	(Role)	

หมายถึงบทบาทของครูและผู้เรียนในการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จ	 4)	 ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน	

(Procedures)	หมายถึงการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในภาระงานต่างๆและ	5)	ผลงาน	 (Outcomes)	

หมายถงึผลส�าเร็จของงานซึง่ประกอบด้วย	2	ประเดน็ได้แก่ผลผลติหรอืผลงานท่ีบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนด

และด้านกระบวนการคือรูปแบบกระบวนการที่ใช้และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

ระพีพรรณ	สุฐาปัญณกุล	และวิสาข์	จัติวัตร์	(2558	:	148-162)	ได้เสนอวิธีการสอนแบบโครงงาน	

(Project-based	Instruction)	ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากงานทีไ่ด้ปฏบิตัแิละเสนอว่าควรออกแบบกจิกรรม

ที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาได้

พัฒนากระบวนการคิดการจัดการการประยุกต์ความรู ้ในทักษะวิชาชีพและการใช้ภาษาควบคู่กันใน

ประสบการณ์จรงิทีผู่เ้รยีนต้องเผชญิได้เป็นการเรยีนรูท่ี้สามารถสร้างองค์ความรูจ้ากการปฏบัิตภิาระงานและ

ยังเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	(Social	 Interaction)	ผ่านกิจกรรมการท�างานร่วม

กันแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเกิดความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมเชิงความคิดและสามารถผลิตช้ินงานได้โดยทักษะ

การใช้ภาษาองักฤษจะสอดแทรกในการเรยีนเป็นการฝึกทกัษะความสามารถในการน�าเสนอผลงานในระดบั

สากล

3.  สรุป

การศึกษาของไทยในยุค	 Thailand	 4.0	 นั้น	 มีแนวคิดส�าคัญท่ีเก่ียวข้องอยู่หลายประการซ่ึงการ

ศึกษาในยุค	Thailand	4.0	มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กบัคนเท่านั้น

แต่เป็นการเตรียมมนุษย์เป็นมนุษย์กล่าวคือนอกจากให้ความรู้แล้วต้องทาให้เขาเป็นคนท่ีรักท่ีจะเรียนมี

คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่	21	โดยเน้นทักษะ

ในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก	และหัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน	Thailand	4.0	ก็คือ	“คนไทย	4.0”	ที่ต้อง

มีคุณลักษณะส�าคัญได้แก่การมีพื้นฐานรากทุนทางวัฒนธรรมความพอเพียงการรู้เท่าทันสื่อ	 และการเป็น

นวตักร	สร้างนวตักรรม	และผลผลติใหม่ได้เพือ่ให้สอดรบักบัโลกในศตวรรษที	่21	คนไทยจะต้องปรบัเปลีย่น

ตนเองใน	4	มิติคือ	1)	เป็นคนไทยที่มีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดรับกับโลกศตวรรษที่	21	2)	เป็น

คนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 3)	 เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมี

ศักดิ์ศรีในเวทีสากลและ	 4)	 เป็นคนไทยที่มีความสามารถในการใช้ดิจิทัลเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล	

ทั้งนี้การพัฒนาคนไทยให้เป็น	“คนไทย	4.0”	จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน	4	ประเด็น	คือ	การเรียนรู้
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ที่สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย	 การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์	 และ

ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

และการเรียนรู้เพื่อมุ่งการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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สองทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงกับทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของไทย

2 Decades of Changing and Thai Political Development Directions
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บทความชิน้นีเ้ป็นความพยายามท่ีจะสะท้อนมมุมองเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนในสงัคมไทย

ตลอดช่วง	2	ศตวรรษที่ผ่านมา	การเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนในสังคม	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	การเมอืง	การศกึษา	เทคโนโลยสีารสนเทศ	และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ผลประโยชน์และความ

ขัดแย้งที่แสดงออกมาผ่านสื่อในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ล้วนเป็นสิ่งท่ีใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มของ

ตนเองในขณะที่ครองอ�านาจ	 ส่วนกลุ่มที่เสียอ�านาจและผลประโยชน์ก็ยังคงพยายามทุกวิถีทางในการหวน

กลบัคนืสูอ่�านาจทีต่นเคยครอบครองโดยไม่ค�านงึถงึหลกักฎหมาย	คณุธรรม	จรยิธรรมและความต้องการของ

ประชาชน	 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเชิงผลประโยชน์และการต่อสู้กันแบบนอกกติกาได้เป็นเรื่อง

ธรรมชาติกลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 ได้ปรากฏให้เห็นหลายรูปแบบอย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมาได้สร้าง

กระบวนทัศน์ทางสังคมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเมืองและ

สังคมของไทยให้เข้ากับบริบทของตนเองอย่างน่าสนใจ

ค�าส�าคัญ : สองทศวรรษ,	การเปลี่ยนแปลง,	พัฒนาทางการเมือง

ABSTRACT

This	article	is	an	attempt	to	reflect	the	views	about	the	changes	that	have	occurred	

in	society	over	the	last	2	centuries.	The	changes	are	linked	to	several	sectors	in	society	

such	 as	 the	 economy.	 Society,	 education,	 information	 technology,	 politics,	 and	 

international	relations.	Benefits	and	conflicts	expressed	through	different	forms	of	media	

are	used	in	creating	legitimacy	to	a	group	of	their	own,	while	also	possessing	a	power.	The	

groups	that	lose	power	and	the	benefits	would	still	try	every	way	to	normalcy	return	to	
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the	powers-that-never	occupied.	Regardless	of	the	moral,	ethical	and	legal	principles	of	

public	needs.	A	political	movement-oriented	benefits	and	fighting	each	other	is	a	natural	

in	 social	 .	 Several	 strategies	 were	 visible	 in	many	 forms.	 However	 the	 changes	 have	 

created	 a	 social	 paradigm,	 in	 various	 forms	 and	 is	 also	 an	 interesting	 approach	 in	 the	 

development	of	the	political	system	and	the	society	of	Thailand	to	suit	their	own	contexts,	

really	interesting.

Keywords :	Two-decade,	Changes,	Political	development

1.  บทน�า

ราชอาณาจักรไทย	ได้มวีวิฒันาการทางประวตัศิาสตร์ในด้านต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่งตามปรากฏการณ์

ธรรมชาตแิละปรากฏการณ์ทีม่นษุย์สร้างขึน้ท่ีอยากให้เป็นไปในทศิทางทีส่งัคมต้องการ	ซึง่เป็นกระบวนการ

สรรสร้างโดยพระมหากษัตริย์	ขุนนาง	นักรบหรือไพร่ฟ้าประชาชน	เป็นต้น	ถึงแม้จะเป็นการสรรสร้างแบบ

มส่ีวนร่วมทางการเมอืงหรือแบบไม่มส่ีวนร่วมกต็าม	ซึง่เรากข็ดีเส้นทางประวตัศิาสตร์ทีเ่ริม่ต้นจากสมยัสโุขทยั	

กรุงศรอียธุยา	กรุงธนบรีุ	กรุงรตันโกสนิทร์	จนถงึปัจจบุนั	(วรเชษฐ์	โทอืน้,	2559	:	15)	การเปลีย่นแปลงของ

สรรพสิง่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้	ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวได้สอดคล้องกบัหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนา

ที่เรียกว่า	“ไตรลักษณ์”	ส่วนในเรื่องการแก้ไข	ป้องกันและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น	มีนักวิชาการ

หลายๆ	 ส�านักได้ค้นหาวิธีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 จนท�าให้เกิดแนวคิด	 ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 เช่น	

ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์	ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์	เป็นต้น	(ธรากร	จันทนะสาโร,	2557	:	1)	การเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ความเป็นโลกยคุใหม่ได้เริม่ขึน้ราวร้อยกว่าปีมานี	้โดยเริม่จากสงัคมตะวนัตกแล้วแพร่กระจายไปทัว่โลก

ในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงทีป่รากฏขึน้ชดัเจนหลายประการเช่นประชากรเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็สิง่แวดล้อม

ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมีผลผลิตทางวัฒนธรรมสมัยใหม่	ๆ	มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากทั้ง

ชนดิและปรมิาณการจัดระเบยีบทางสงัคมมคีวามซบัซ้อนมากขึน้มคีวามไม่เท่าเทยีมภายในสงัคมและระหว่าง

สงัคมเพิม่ขึน้(กนกวรรณ	พรมสอน	และคณะ,	2538	:	125)	ผูเ้ขยีนเองมองว่า	แนวโน้มทีก่�าลงัเป็นไปในขณะ

นี้มาจากการแพร่กระจายของเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า	“ยุคโลกาภิวัตน์”	การเปลี่ยนแปลง

ในสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ที่ว่า	“ภาวะทันสมัย”	ในประเด็น

นี้	ผู้เขียนจะขอน�าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง	4	ด้านคือ	1)	การเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านเศรษฐกิจ	2)	การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการศึกษา	3)	การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	และ	4)	

การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยจะมุง่ศกึษาประเดน็ดงักล่าวว่าได้ส่งผลกระทบต่อทิศทาง

การพัฒนาการเมืองของไทยในประเด็นใดบ้างจากปี	2540–	ปัจจุบัน(2561)

ในปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวย่างสู่ปีที่	86	ของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย	(2475)	เรา

มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร	และมีรัฐบาลชุดใหม่ที่แม้จะมิได้มาตามครรลองประชาธิปไตย	แต่

ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาในระยะแรกดูจะเป็นท่ีถูกอกถูกใจของสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนในสังคมไทย	

พร้อมกนันัน้	การด�าเนนินโยบายการคงไว้ซึง่กฎอยัการศกึในหลายพืน้ทีแ่ละการปรบับทบาทเป็นผูคุ้ม้ครอง
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รัฐบาลใหม่ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	 (คสช)	 ก็นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีสังคมไทยมิได้

แสดงปฏกิริยิาต่อต้านหรือขดัขนืแต่อย่างใด	แต่ประเดน็ทีผู่เ้ขยีนสนใจ	คอื	บทบาทการด�าเนนิงานของรฐับาล

ภายใต้การน�าของ	พล.อ.ประยทุธ์	จันทร์โอชา	จะสามารถน�าพาประเทศชาตไิปสูแ่นวทางการพฒันาทีเ่หมาะ

สมและยัง่ยนืตามทีไ่ด้สญัญาไว้กบัประชาชนหรอืไม่และทีส่�าคญัจะเป็นรฐับาลทีส่ร้างความสมานฉนัท์ให้เกดิ

ขึ้นได้จริงหรือไม่	 ขณะที่ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมาย	 ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศและรัฐบาลซึ่งจะต้องเรียกความน่าเชื่อถือให้คืนกลับมาสู่

ประเทศชาตใิห้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถกระท�าได้	ซึง่เป็นโจทย์ท่ีส�าคัญของรัฐบาลและเป็นโจทย์ทางวชิาการ

ของนักรัฐศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไปในการศึกษาและการตีความทางอรรถปริวรรตศาสตร์

2.  แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

Karl	 Marx	 มีความเชื่อว่า	 การเปลี่ยนแปลงของทุกๆ	 สังคม	 จะมีขั้นตอนของการพัฒนาทาง

ประวัติศาสตร์	5	ขั้น	โดยแต่ละขั้นจะมีวิธีการผลิตที่เกิดจากความสัมพันธ์ของอ�านาจของการผลิต	ซึ่งได้แก่	

การจัดการด้านแรงงาน	ที่ดิน	ทุน	และเทคโนโลยีกับความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิต	ซึ่งได้แก่	เจ้าของ

ปัจจัยการผลิตและคนงานที่ท�าหน้าที่ผลิต	แต่ในระบบการผลิตแต่ละระบบจะมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้น

ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกับผู้ใช้แรงงานในการผลิต	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็น

โครงสร้างส่วนล่างของสงัคมและเมือ่โครงสร้างส่วนล่างมกีารเปลีย่นแปลงจะมผีลท�าให้เกดิการผนัแปรและ

เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างส่วนบนของสังคมซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม	 เช่น	 รัฐบาล	 ครอบครัว	 การศึกษา	

ศาสนาและรวมถึงค่านิยม	ทัศนคติ	และบรรทัดฐานของสังคม	(อ้างถึงใน	วชิรวัชร	งามละม่อม,	2558	:	1)

Nisbet	กล่าวว่า	การเปลี่ยนแปลง	หมายถึง	ความแตกต่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งของ

องค์กรหนึ่งซึ่งยังคงตัวอยู่ได้	(อ้างถึงใน	สนิท	สมัครการ,	2542	:	2) 

สนทิ	สมคัรการ	(2538	:	28)	อธบิายว่า	การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	หมายถงึ	การเปลีย่นแปลงใดๆ	

ที่มีผลท�าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว	การเปลี่ยนแปลง

นั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตามย่อมถือได้ว่าเป็นเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ทั้งสิ้น

นิเทศ	ตนิณะกลุ	(2546	:	26-27)	กล่าวว่า	การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	คอืกระบวนการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นในระดับโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม	มักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือของรูป

แบบของความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมซ่ึงเก่ียวข้องกับบทบาท	 ระเบียบแบบแผน	 ค่านิยม

และวัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากและเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ	 ใน

โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากรวมท้ังความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีไม่ใช่ทางสังคมด้วย	 เช่น	

การเปลี่ยนแปลงทางนเิวศวทิยา	ประชากรและเทคโนโลย	ีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเกิดขึ้นได้หลายระดบั	

ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกทฤษฎีพื้นฐานท่ีใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบ่งออกได้หลาย

ทฤษฎี	 เช่น	 ทฤษฎีวิวัฒนาการใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแบบค่อย

เป็นค่อยไป

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง	 ๆ	 ใน

ปัจจบุนัมกัไม่ใช่เป็นเรือ่งภายในของประเทศหนึง่ประเทศใดเท่านัน้แต่เป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสงัคมโลก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

ที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจโลกและสังคมโลก	ซึ่งเป็นระบบที่ท�าให้ประเทศต่าง	ๆ	ผูกพันกันจนกลายเป็น

สงัคมเดยีวกนันัน่กค็อื	“ระบบสงัคมโลก”	ผูเ้ขยีนตัง้ข้อสงัเกตประการหนึง่ว่า	สงัคมไทยทีก่�าลงัเปลีย่นแปลง

ไปสู่ความทันสมัยนั้นมักพบกับลักษณะบางประการท่ีเรียกว่า	 “ทวิลักษณ์”	 คือการมีสภาวะท่ีแตกต่างกัน

ด�ารงอยู่คู่กันในเวลาเดียวกัน	เช่น	ด้านเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน

แต่มีความไม่เสมอภาคกันและรายได้มีความแตกต่างกันมากรัฐบาลมักจะเอาใจใส่หรือเอื้อประโยชน์ต่อนัก

ธุรกิจมากกว่าเกษตรกร	 และนักธุรกิจมักได้รับชัยชนะเหนือเกษตรกรเสมอในเรื่องความขัดแย้งเพื่อแย่ง

ทรพัยากรน�า้	ทีดิ่น	และป่าไม้ส่วนด้านการเมอืงกม็ทีวลิกัษณ์คอื	ด้านหนึง่คนเมอืงและชนช้ันกลางซึง่มจี�านวน

เพิ่มขึ้นจะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น	สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นกระแสหลักที่

ถกูผลักดันให้เกดิขึน้เพือ่รองรบัระบบธรุกจิตลาดเสรแีต่ในอกีด้านหนึง่เกษตรกรในชนบทยงัคุน้เคยกบัระบบ

อ�านาจแบบอปุถมัภ์และวถิชีวีติแบบประเพณที�าให้สงัคมมรีปูแบบของระบบการเมอืงแบบประชาธปิไตยแต่

มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์	 มีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกลุ่มผลประโยชน์	 ฝ่ายชนบทกับฝ่ายคน

เมือง	 เช่น	 กรณีการเมืองในประเทศไทยซึ่งคนชนบทกับคนเมืองมีความคาดหวังต่อนักการเมืองและผล

ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

3.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความเป็นองค์

อนิทรย์ีทางสงัคมในตวัเอง	ซึง่ผูเ้ขยีนมองว่า	ถงึแม้เราจะมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตหิรอืแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลแต่ละสมัยเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสังคมและการพัฒนา

ประเทศก็ตามและท่ียิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรง

พระราชทาน	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	และทรงท�าให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เองด้วยซ�้า	แต่ก็ดู

เหมือนว่าสังคมไทยส่วนมากยังเข้าไม่ถึงแก่นของหลักปรัชญาที่พระองค์ทรงได้สร้างขึ้น	ส่วนนักวิชาการก็มี

แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการในปรากฏการณ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น	เช่น	แนวคิดไทยแลนด์	4.0	หากเราย้อนไป

ดวูกิฤตเศรษฐกจิเมือ่ปี	2540	จะอยูใ่นช่วงคาบเกีย่วกนัหรอืเชือ่มโยงกบั	3	นายกรฐัมนตรแีละ	3	รฐับาล	คอื	

(1)	พล.อ.ชวลิต	ยงใจยุทธ	ที่เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2539	(2)	นายชวน	หลีกภัยเข้ารับ

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อในช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2540	และ	(3)	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	หัวหน้าพรรค

ไทยรักไทยทีไ่ด้รบัเสยีงข้างมากจากการเลอืกต้ังเมือ่ปลายปี	2543	และพ้นจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรเีพราะ

ถกูรัฐประหารเม่ือวนัที	่19	กนัยายน	2549	ภายหลงัจากการด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรสีมยัที	่2	ได้ไม่นาน	

และสาเหตุของวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย	2540	สาเหตุหลักส�าคัญที่คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะ

มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการระบบการเงนิของประเทศ	(ศปร.)	สรปุการเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ	

2540	มีดังนี้	

1)		การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมีการขาดดุลมาตั้งแต่ปี	2530	และเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง	จน

กระทั่งในปี	2539	ไทยต้องประสบปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง	14,350	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ซึ่งเป็น

ผลมาจากการส่งออกทีห่ดตัวลง	1.9%	จากทีเ่คยขยายตวัสงูในปีก่อนหน้าถงึ	24.82%	สะท้อนให้เหน็สถานะ

รายได้ของประเทศทีพึ่ง่พาการส่งออกในระดบัสงูอนัเป็นผลสบืเนือ่งจากการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นการผลติ
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เพื่อการส่งออกเป็นส�าคัญ

2)		ปัญหาหนีต่้างประเทศ	การเปิดเสรทีางการเงนิเมือ่ปี	2532-2537	ท�าให้ไทยสามารถพึง่พาเงนิ

ทุนจากต่างประเทศได้สะดวกโดยไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 เนื่องจากค่าเงินที่ก�าหนดไว้ที่	 25	

บาทต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐ	ท�าให้ผู้กู้ยืมสามารถยืมเงินและคืนเงินกู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้ในอัตราดัง

กล่าว	ซึง่เป็นผลจากการทีไ่ทยประกาศรบัพันธะสญัญาข้อที	่8	ของกองทนุการเงินระหว่างประเทศในปี	2533	

เพื่อเปิดระบบการเงินของไทยสู่สากล	และในเดือนเมษายน	2534	ประกาศผ่อนคลายการปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศ	 เดือนกันยายน	 2535	 รัฐบาลอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจไทย

(Bangkok	International	Banking	Facilities	:	BIBF)	ธนาคารพาณิชย์	46	แห่งได้รับมอบใบอนุญาตให้

ด�าเนนิการได้เมือ่เดอืนมนีาคม	2536	ท�าให้เกดิการขายตวัของระบบการเงนิของประเทศทีส่่งผลต่อการเกดิ

หนี้ด้อยสภาพมากขึ้น	ปลายปี	2540	หนี้ต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นในระดับสูงถึง	109,276	ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	โดยเฉพาะหนีต่้างประเทศระยะสัน้ทีม่สีดัส่วนถึง	65%	ของหนีต่้างประเทศรวมและสดัส่วนเงนิส�ารอง

ต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับต�่าเพียง	70.40%	

3)		การลงทนุเกนิตัวและฟองสบูใ่นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ตบิโตขึน้อย่างมากในช่วงปี	2530-2539	

เนื่องจากผู้ประกอบการมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อมาลงทุนใน

โครงการอสังหาริมทรพัย์ทัว่ประเทศ	นอกจากน้ันแล้ว	ราคาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเนือ่งท�าให้เกิดความ

ต้องการเก็งก�าไร	ซึ่งได้ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาลงทุนในธุรกิจอย่างมากจนกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่

4)		ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของสถาบันการเงินปลายปี	 2539	 เกิดปัญหาความไม่เช่ือมั่น

อย่างรนุแรงต่อสถาบนัการเงนิในประเทศทัง้ทีเ่ป็นธนาคารพาณชิย์และบรษิทัเงนิทนุธนกจิทัง้หลาย	รฐับาล

สั่งปิดสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	18	แห่ง	ปิดธนาคารพาณิชย์	3	แห่ง	และกระทรวงการ

คลังมีค�าสั่งให้สถาบันการเงินเพิ่มทุนอีก	10	แห่ง	ในเดือนมีนาคม	2540	รัฐบาลใช้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาสถาบนัการเงนิซึง่เป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าสนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืทางการ

เงินแก่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่าง	ๆ	สิ้นเงินไปมากกว่า	6	แสนล้านบาท	แต่สุดท้าย

ต้องสั่งปิด	16	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	 เมื่อวันที่	 27	มิถุนายน	2540	และปิดอีก	42	บริษัท	 เมื่อวันที่	 5	

สิงหาคม	2540	รวมเป็น	58	สถาบันการเงิน

5)		ความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนินโยบายทีใ่ห้มีการจดัตัง้กิจการวเิทศธนกจิเมือ่ปี	2536	ที่

อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือการก�ากับดูแลอย่างมี

ประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงใช้ระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ีอยู่	 ท�าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจของ

ประเทศไม่มีเสถียรภาพปริมาณเงินในระบบได้สูงข้ึนจากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ	 เมื่อแบงก์ชาติ

พยายามดูดซับสภาพคล่องโดยการขายพันธบัตร	ยิ่งท�าให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้วไม่ลดลง	ยิ่งท�าให้เกิดมี

เงินทุนไหลเข้ามามากยิ่งขึ้น	

6)		การโจมตีค่าเงนิบาท	ปัญหาเศรษฐกจิทีส่ัง่สมมานานดังกล่าว	ท�าให้นกัลงทนุต่างชาติถือโอกาส

โจมตีค่าเงินบาทของไทย	 ซึ่งเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนสถาบันที่ระดมทุนมาเก็งก�าไรค่าเงินโดย

ตั้งเป็นกองทุนมีชื่อเรียกว่า	Hedge	Funds	เช่น	Quantum	Fund	ซึ่งดูแลโดย	George	Soros	และนักเก็ง

ก�าไรที่คอยผสมโรงรายอื่นๆ	นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศก็เป็นอีกกลุ่มที่แสวงหาก�าไร
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จากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน	(วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย	พ.ศ.	2540	:	ออนไลน์)

จากที่กล่าวมาผู้เขียนมองว่า	การที่ประเทศไทยไม่มีเกราะป้องกันตัวทางเศรษฐกิจที่ดี	การบริหาร

งานด้านการเงินและการคลังที่ล้มเหลวของรัฐบาล	 การเอื้อประโยชน์กันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มนักธุรกิจ	

สถานภาพการไร้วินัยทางการเงินและพฤติกรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย	 ผสมผสานกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจโลกท�าให้สังคมไทยต้องเสียอิสรภาพทางด้านการเงิน	 การคลังและผลประโยชน์ของชาติให้กับ

สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศอีกครั้ง	นับเป็นการถูกจองจ�าที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องก้มหน้ารับกรรม

จากการกระท�าของกลุม่นกัธรุกจิ	กลุม่นกัการเมอืงและการบรหิารประเทศของคณะรัฐบาลทีผ่่านมา	ผลลพัธ์

แห่งการกระท�ากลับลงมาสู่มวลชนรากหญ้าและเป็นการกระทบที่รุนแรงมาก	ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	

สงัคมและการเมอืงของไทยท�าให้ประชาชนได้รบัผลกระทบอย่างถ้วนหน้าอย่างเป็นวงกว้าง	สถานการณ์ดงั

กล่าวได้สอดคล้องกับคติพจน์ที่	รัตนศิริ	กิตติก้องนภางค์	ได้บรรยายกลอนที่ว่า	“ผีเสื้อขยับปีกคู่บาง	ขอบ

ฟ้าสางเริ่มปรากฏฝน	เพียงเด็ดดวงดอกไม้มายล	ฟ้าเบื้องบนกลับกระเทือนถึงดวงดาว”	(รัตนศิริ	กิตติก้อง

นภางค์	:	ออนไลน์)	อนึง่	หลกัธรรมค�าสอนทางศาสนา	หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	วถิชีวีติและวฒันธรรม

อันดีงามแบบไทย	ๆ 	กลับถูกมองข้าม	ถูกละเลยรวมทั้งการไม่เห็นความส�าคัญของประเทศชาติได้กลายเป็น

สิ่งที่มีค่าแต่คนในสังคมไม่เห็นความส�าคัญ

4.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษา

การปรบัตัวของไทยด้านสังคมและวฒันธรรมยคุกระแสโลกาภวิตัน์และระเบียบโลกใหม่ทีเ่น้นเรือ่ง

การค้าเสรีส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกมคีวามเชือ่มโยงกนั	การแพร่ขยายอทิธพิลทางการค้าของบรรษทัข้าม

ชาติต่าง	ๆ	ได้เข้ามาท�าลายธุรกิจขนาดย่อมภายในประเทศ	สภาวการณ์ดังกล่าวท�าให้ไทยต้องปรับตัวเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพแห่งการแข่งขนัและการปรบัตวัทางสงัคมและวฒันธรรมของไทยทีส่�าคญัต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติ

ของประชาชน	ดังนี้

1)		การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	

ที่แสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาที่หันมาให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนและมียุทธศาสตร์ที่

ส�าคัญคือเน้นการพัฒนาคนโดยถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของชาติที่เรียกว่า	“ทรัพยากรมนุษย์”	การ

รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 การส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	 การกระจายอ�านาจจาก

ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น	 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรท้องถิ่น	 การสร้างประชารัฐโดยมุ่งประสานรัฐ

กบัประชาชนให้เป็นหนึง่เดยีวกนั	การสร้างสงัคมท่ีร่วมกนัแก้ปัญหาทกุอย่างแบบบรูณาการในรปูเบญจภาคี	

ประกอบด้วย	(1)	ชุมชน	(2)	รัฐ	(3)	นักวิชาการ	(4)	องค์กรท้องถิ่น	และ	(5)	เอกชนหรือองค์กรธุรกิจโดยให้

ความส�าคัญกับคนในท้องถ่ิน	 การพัฒนาจะต้องเกิดจากความต้องการของชาวบ้านเพื่อประโยชน์ของชาว

บ้านมหีลักการส�าคญั	5	ประการ	คอื	(1)	หลกัการพึง่ตนเอง	ซึง่มีหลกัการส�าคญัคอืการพออยูพ่อกนิ	(2)	การ

ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตจากเพื่อการพาณิชย์มาเป็นการผลิตเพื่อยังชีพ	 (3)	 การพัฒนาบนพื้นฐานของ

วฒันธรรมชมุชน	(4)	การให้ความส�าคญักบัภมูปัิญญาชาวบ้าน	และ	(5)	การรวมกลุม่เพือ่จดัต้ังองค์กรชมุชน

หรือองค์กรชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอ�านาจต่อรองของภาคประชาชน
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2)		การปรับตัวของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 9	 (พ.ศ.2545-2549)	

ทีน่�าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิติัคอืการด�าเนนิการในทางสายกลางให้ก้าวทนัโลก	ความพอเพยีง

ที่เน้นการผลิตและการบริโภคบนพื้นฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล	 ความสมดุลและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 เป็นการผลิตอย่างเป็นองค์รวมมีความสมดุลระหว่างการแข่งขันจากกระแสโลกาภิวัตน์

และกระแสท้องถิน่นิยม	มคีวามหลากหลายในโครงสร้างการผลติ	มกีารใช้ทนุท่ีมอียูใ่นสงัคมให้มปีระสทิธภิาพ

สูงสุด	ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ไม่ท�าลายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดี	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	

รู้เท่าทัน	ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและเสริมสร้างจิตใจให้

เป็นคนดี	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีสติปัญญา	ความเพียร	ความอดทนและรอบคอบ

3)		การปฏิรูปการศึกษา	 การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	 

เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันโลก	การปรับตัวทางด้านการศึกษาที่ส�าคัญคือ	(1)	การก�าหนด

สิทธิด้านการได้รับการศึกษาของประชาชน	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	 มาตรา	 43	 ได้

ก�าหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	

ปี	ทีรั่ฐบาลจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	(2)	การออกพระราชบัญญัตกิารศึกษา

ชาติ	พ.ศ.	2542	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตคนให้สอดคล้องกับทิศทาง

การพฒันาประเทศ	ผลติคนให้มคีวามรูแ้ละมทีกัษะเฉพาะด้านทีส่�าคญัคอื	ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ฝึกให้คิดเป็น	ท�าเป็น	และแก้

ปัญหาเป็น	โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีคนเก่งและมคีวามสขุ	สามารถปรบัตวัเข้ากบัสงัคม	

สิ่งแวดล้อม	รู้เท่าทันโลกและอยู่ได้อย่างมีความสุข	(ผจงจิตต์	อธิคมนันทะ,	2543	:	18-21)

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาในยุคนี้	เป็นผลที่สืบเนื่องต่อมา

จากวิกฤติเศรษฐกิจ	ปี	2540	และมีการน�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	และ	ฉบับที่	9	

ทีเ่น้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแม่บทในการพฒันาคนและพฒันาประเทศโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ผลิตคน

ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	ผลิตคนให้มีความรู้และมีทักษะเฉพาะด้าน	มีความเชื่อมโยงกัน

ในกลุ่มประเทศอาเชี่ยนหลายประเด็น	เช่น	ด้านการศึกษา	ภาษา	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และสังคม	เป็นต้น	

โดยเฉพาะการศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาษาอังกฤษ	ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้

เรียนเป็นส�าคัญ	 การใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ท�าลายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดี	 มี

ภูมิคุ้มกันที่ดี	รู้เท่าทัน	ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว	และเสริม

สร้างจิตใจให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีสติปัญญา	ความเพียร	ความอดทน

และรอบคอบ

5.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง

การปรับตัวของไทยทางด้านการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่ีมากข้ึนมีการส่งเสริม

การค้าเสรี	การเคารพสทิธมินษุยชน	การพทิกัษ์สิง่แวดล้อม	สิง่เหล่านีเ้ป็นแรงบีบคัน้ให้ประเทศไทยต้องปรบั

ตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์การปรับตัวทางการเมืองที่ส�าคัญคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	

พ.ศ.	2540	และการปฏิรูประบบราชการ	ดังนี้
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1)		รัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2540	 ถือเป็นการปรับตัวทางการเมืองครั้งใหญ่	 สาระส�าคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อก�าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 การ

ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ	ประสิทธิภาพ	และคุณภาพ	โดยก�าหนดให้มีมาตรฐานทาง

คณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรฐั	และเพือ่ป้องกนัการประพฤติ

มิชอบโดยการก�าหนดให้มีองค์กรอิสระท�าหน้าที่ควบคุม	 ก�ากับ	 และตรวจสอบการท�างานของนักการเมือง

และข้าราชการประจ�า	ได้แก่	(1)	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(2)	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	 (3)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 (4)	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 (5)	 ศาลรัฐธรรมนูญ 

(6)	ศาลปกครองและ	(7)	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(ธีรวุฒิ	โศภิษฐิกุล,	2543		:	28)

2)		วันที่	19	กันยายน	พ.ศ.	2549	ได้เกิดการรัฐประหารน�าโดย	พล.อ.สนธิ	บุญยรัตกลิน	โดยอ้าง

จากเหตุการณ์ความแตกแยกทางการเมืองในขณะน้ันอย่างไรก็ดี	 แม้รัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2550	 จะได้

เปิดพื้นที่ทางการเมืองภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น	แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ตามเจตนาที่ตั้ง

ไว้	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้างสถาบันทางการเมืองเพื่อลดเงื่อนไขและ

เปิดโอกาสการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้แก่ภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น	แต่

ภายหลังจากการประกาศใช้และมีการเลือกต้ังในปลายปี	 พ.ศ.	 2550	 ผลการเลือกตั้งไม่สามารถลดปัญหา

ความขัดแย้งลงได้	 เนื่องจากกลุ่มคนในสังคมยังมีความเห็นท่ีแตกต่างในเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลใน

การบริหารประเทศ	ท�าให้สถานการณ์ทางการเมอืงกด็�าเนนิไปเช่นเดยีวกับช่วงก่อนการรัฐประหาร	(วรเชษฐ์	

โทอื้น,	2559	:	159)

3)		ในประวติัศาสตร์ทางการเมอืงการปกครองของไทยได้เกดิการรฐัประหารหลายครัง้	โดยเหตผุล

ทีใ่ช้สร้างความชอบธรรมในการรฐัประหารแต่ละครัง้มกัจะมกีารกล่าวอ้างถึงการทุจรติคอร์รปัช่ันของรฐับาล	

การลม้ล้างระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และการรฐัประหารครัง้ล่าสุดเมือ่วนั

ที	่22	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	กม็กีารกล่าวอ้างถงึเหตผุลข้างต้นเช่นเดยีวกนั	ซึง่ผูเ้ขียนขอสรปุประเดน็ทางการ

เมืองและวิเคราะห์สาเหตุของการรัฐประหาร	ปี	2549	และ	ปี	2557	ดังนี้

	 3.1)		การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูปี	2550	ว่าด้วยทีม่าและคณุสมบตัขิอง	ส.ว.จากการที	่ส.ส.	

พรรคเพือ่ไทยเสนอให้มกีารแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูว่าด้วยทีม่าและคณุสมบตัขิอง	ส.ว.	โดยให้	ส.ว.มาจาก

การเลอืกตัง้ทัง้หมดและยกเลกิ	ส.ว.	ทีม่าจากการสรรหาน�าไปสูค่วามขดัแย้งโดยได้ฟ้องร้องให้ศาลรฐัธรรมนญู

เป็นผู้ชีข้าดว่าการกระท�าของคณะรฐับาลขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่	ซึง่ผลการวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูคอื

การกระท�าดังกล่าวขัดต่อมาตราที่	68

	 3.2)		โครงการรับจ�าน�าข้าวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดวิกฤติความชอบธรรมของรัฐบาล

นางสาวยิง่ลักษณ์	ชนิวตัร	ในการบรหิารประเทศเนือ่งจากการทจุรติในโครงการรบัจ�าน�าข้าวและเมือ่รฐับาล

ได้ประกาศยุบสภาจึงท�าให้รัฐบาลรักษาการไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาได้	จน

น�าไปสู่ความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งกลายเป็นข้อโจมตีรัฐบาลของกลุ่ม	 กปปส.	 และยังเป็นสาเหตุท่ีท�าให้

เกิดการรัฐประหารของ	คสช.

	 3.3)		พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเกิดจากการที่นายวรชัย	เหมะ	ส.ส.พรรคเพื่อไทย	เสนอร่าง	พ.ร.บ.	

นิรโทษกรรมเข้าสู่สภานิติบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายความปรองดองของรัฐบาลโดยท่ีเนื้อหามี
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เจตนารมณ์เพือ่นริโทษกรรมให้กบัประชาชนทีต้่องคดเีกีย่วกบัการชมุนมุทางการเมอืงและความผดิทางการ

เมืองเท่านั้น	ซึ่งต่อมาเมื่อมีการแปรญัตติท�าให้เนื้อหาของร่าง	พ.ร.บ.	 เปลี่ยนแปลงไปด้วย	โดยมีการขยาย

ระยะเวลาและผูท้ีไ่ด้รบัการนริโทษกรรม	อกีทัง้ยงันริโทษกรรมคดทีีน่อกเหนอืความผดิทางการเมอืงจนกลาย

เป็นชนวนของความแตกแยกทางความคิดซึ่งท�าให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมและลดความน่าเชื่อถือใน

สายตาของประชาชน

	 3.4)		การยดึสถานทีร่าชการและการแทรกแซงสือ่ของผูช้มุนมุประท้วงแสดงให้เหน็ถงึความไร้

ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง	 เมื่อสถานที่ราชการไม่

สามารถบริการให้กับประชาชนได้	ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป	อีกทั้งการที่รัฐบาล

ไม่สามารถดแูลสือ่ให้ปราศจากการแทรกแซงได้ท�าให้รฐับาลเริม่หมดความชอบธรรมให้การบรหิารประเทศ

	 3.5)		ความขดัแย้งทางความคิดทางการเมอืงอย่างรนุแรงเนือ่งจากประชาชนมมีมุมองเกีย่วกบั

ประชาธิปไตยที่แตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	1)	ประชาชนที่มองประชาธิปไตยที่ต้องมาจากการ

เลอืกตัง้เท่าน้ัน	2)	ประชาชนทีม่องประชาธปิไตยว่าต้องมผีูน้�าทีม่คีณุธรรมไม่จ�าเป็นต้องมาจากการเลอืกตัง้

ก็ได้	 ท�าให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทย	 ซึ่งสื่อมีบทบาทที่ส�าคัญในการกระตุ้น

ให้ความขดัแย้งน้ีเกดิความรนุแรงมากขึน้	โดยสือ่น�าเสนอข้อมลูท่ีท�าให้เกดิความแตกแยกในสงัคมซ่ึงเป็นการ

ขยายความรุนแรงไปทั่วประเทศและคนที่อยู่ต่างประเทศด้วย

	 3.6)		การยบุสภาและส.ส.พรรคประชาธปัิตย์ลาออกการท่ีรฐับาลมองว่าการยบุสภาจะสามารถ

ยตุคิวามขดัแย้งท่ีผ่านมาได้แต่ดเูหมอืนว่าการตดัสนิใจของรฐับาลในครัง้นีส้ายเกนิทีจ่ะแก้ไขปัญหาดงักล่าว	

ซ่ึงในทางกลับกันการยบุสภาท�าให้รฐับาลหมดความชอบธรรมในการบรหิารประเทศ	จะเหน็ได้ชัดเจนว่าหลงั

จากรัฐบาลได้ท�าการยุบสภาแล้ว	 รัฐบาลรักษาการก็ไม่สามารถใช้อ�านาจได้เต็มท่ีในการบริหารประเทศ

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องข้อก�าหนดทางกฎหมาย

	 3.7)		การเลอืกต้ังวนัที	่2	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2557	พรรคประชาธปัิตย์ท�าการบอยคอต	(boycott)	

ทางการเมืองโดยการไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง	 สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ

ทางการเมอืงและการเดินเกมการเมอืงนอกสภาโดยได้ไปเข้าร่วมกบักลุม่	กปปส.ซึง่มจีดุประสงค์เพือ่ต้องการ

ให้เกิดการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง	 น�าไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองและการขัดขวางการเลือกตั้ง	

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2	 กุมภาพันธ์.พ.ศ.2557	 เป็นโมฆะ

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาขัดต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	108	วรรค	2	เพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งภายใน

วนัเดยีวทัว่ประเทศได้	และส่งผลให้ไม่สามารถจัดรฐับาลชุดใหม่เข้ามาบรหิารประเทศจนท�าให้เกดิสญุญากาศ

ทางการเมืองและความวุ่นวายไม่จบสิ้น

	 3.8)		ตุลาการภิวัฒน์	สืบเนื่องจากวันที่	30	กันยายน	2554	นายกรักษาการได้มีค�าสั่งโยกย้าย

นายถวิล	 เปลี่ยนศรี	 จากต�าแหน่ง“เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ”ไปเป็น“ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี” 

ต่อมานายถวลิ	เปลีย่นศรไีด้ฟ้องต่อศาลปกครอง	จนในทีส่ดุศาลได้มคี�าพพิากษาให้คนืต�าแหน่งแต่กย็งัไม่สิน้

สุดเพียงเท่านี้	 เนื่องจากนายไพบูลนิติตะวัน	 ส.ว.	 สรรหาได้ท�าการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา

ว่าการย้ายคร้ังน้ีขัดต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ผลสดุท้ายศาลรฐัธรรมนญูได้พพิากษาให้ความเป็นนายกรกัษาการ

และรัฐมนตรอีกี	9	คนสิน้สดุลง	อนัน�าไปสูภ่าวะสญุญากาศทางการเมอืงในท่ีสดุ	จะเหน็ได้ว่า	“อ�านาจตลุาการ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

มอี�านาจก้าวก่ายอ�านาจขององค์กรอืน่และเป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ากระบวนการยตุธิรรม

ขาดความเป็นกลางไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้”	จนน�าไปสู่การอ้าง

ความชอบธรรมในการรัฐประหารให้คณะรัฐประหารเข้ามาท�าการรัฐประหารในที่สุด

	 3.9)		การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของทหารก่อนการรัฐประหาร	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	

2557	 ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการเรียกร้องให้ทหารออกมาเคล่ือนไหวหา

ทางออกให้ประเทศ	ยตุิความรนุแรงและปกปอ้งประชาชน	ทหารจงึมโีอกาสอาศัยอ�านาจกฎหมายตามพระ

ราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พ.ศ.2457	 เพื่อยุติความรุนแรงและเป็นคนกลางในการหาทางออกให้แก่ประเทศ	

ส่งผลให้ทหารมีอ�านาจเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกติจนท�าให้ทหารมีอ�านาจเหนือกว่าสถาบันทางการเมือง	 มี

การเรียกประชุมผู้น�า7	ฝ่าย	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	พรรคการเมือง	กลุ่มผู้ชุมนุม	กกต.	ส.ว.	และรัฐบาล	เมื่อที่

ประชุมหาทางออกไม่ได้	 ทหารซ่ึงมีความชอบธรรมจากประชาชน	 มีอ�านาจตามกฎหมายและมีอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ในมอืเป็นขมุก�าลงั	ทหารจงึยตุปัิญหาการเมอืงด้วยการรฐัประหารอกีครัง้	(วกิพิเีดยี	สารานกุรม

เสรี	:	ออนไลน์)

	 กล่าวได้ว่า	การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยยังคงเป็นแบบ	วนๆ	 เวียนๆ	อยู่กับวัฏจักร

เดิม	ๆ	คือ	ความขัดแย้งทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์	(ตาอินกับตานา)	และมีทหาร	

(ตาอยู่)	 เข้าบริหารจัดการความขัดแย้งหรืออาจเป็นผู ้สร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เสียเองนับตั้งแต่

ประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตย	ตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	2475	จวบจนกระทัง่ถงึปัจจุบนั(2561)	เวลาได้ล่วงเลยไปถงึ	85	ปี	แต่วฏัจกัรหรอืวงัวนน�า้เน่าทางการ

เมืองไทยกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่ันก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการซ้ือตัว	 ส.ส.	 มีการหาเสียงใส่ร้ายป้ายสี

สาดโคลนคู่แข่ง	 มีการทุ่มเงินซื้อเสียงสารพัดวิธีโกงการเลือกตั้งทุกรูปแบบ	หลังเลือกต้ังนักการเมืองจับมือ

กันตั้งรัฐบาลก็เริ่มถอนทุนคืนด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่น	พอโกงกินมาก	ๆ	ก็มีเสียงเรียกร้องให้ทหารออกมา

ปฏิวัติรัฐประหาร	 แล้วก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งและยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วังวนเดิม	 ๆ	 คือ

การเลอืกตัง้โดยนกัการเมอืงหน้าเดิม	ๆ 	น�าเงินทีท่จุริตมาใช้ซือ้เสยีงเพือ่ทีจ่ะกลบัเข้าไปเป็นรฐับาลแล้วกอบ

โกยใหม่วนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

6.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทที่ส�าคัญในทุกวงการ	ดังนั้นจึงมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองได้เป็นอย่างมาก	 จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม	เศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืงมลีกัษณะเป็นสงัคมโลกมากข้ึน	ท�าให้สงัคมเปลีย่น

จากสังคมอตุสาหกรรมมาเป็นสงัคมสารสนเทศการด�าเนนิธรุกจิใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวางจนเกดิค�าใหม่

ว่า	“ไซเบอร์สเปซ”	(Cyberspace)	ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลก

ระทบต่อประเทศอืน่ๆ	อย่างรวดเรว็และกว้างขวาง	ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้

เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญหลายด้าน	 แนวโน้มท่ีส�าคัญท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท่ีส�าคัญและเป็นท่ี

กล่าวถึงกันมากมีหลายประการ	ดังนี้ 1)	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื่องจากเทคโนโลยีท�าให้สังคมเปลี่ยน

จากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ	ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น	มี
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การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท�างานต่าง	ๆ	การด�าเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง	เกิด

ค�าใหม่ว่า	 “โลกไซเบอร์สเปซ”(Cyberspace) 2)	 เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย

สัมผัสและการตอบสนองตามความต้องการที่รวดเร็ว	 เป็นวิถีทางที่เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในการด�ารง

ชวิีตและการท�างานทกุด้านเพราะเทคโนโลยมีพีฒันาการทีก้่าวหน้าจนสามารถน�าระบบสือ่สารมาตอบสนอง

ตามความต้องการของมนษุย์ได้ 3)	เทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้เกดิสภาพทางการท�างานแบบทกุสถานทีแ่ละ

ทุกเวลา	 เมื่อการสื่อสารแบบสองทางก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น	 การบริการจะกระจายมากยิ่งขึ้นจนถึงที่

บ้าน 4)	เทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้ระบบเศรษฐกจิเปลีย่นจากระบบแห่งชาตไิปเป็นเศรษฐกจิโลก	เทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วนเอื้ออ�านวยให้การด�าเนินการมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งข้ึน	 ระบบเศรษฐกิจของโลกจึง

ผูกพันกับทุกประเทศและเชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น

กล่าวได้ว่า	เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกดิการวางแผนการด�าเนนิการระยะยาวขึน้	อกีทัง้ยงัท�าให้

วิถีการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น	แต่เดิมการตัดสินปัญหาอาจมีหนทางให้เลือกได้น้อย	เช่น	

มคี�าตอบเดยีว	“ใช่”	และ	“ไม่ใช่”	แต่ด้วยการมข้ีอมลูข่าวสารทีส่นบัสนนุการตดัสนิใจมากขึน้	ท�าให้วถิคีวาม

คิดและการตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป	ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกได้มากขึ้น	มีความละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหา

ได้ดีขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทท่ีส�าคัญในทุกวงการอนึ่งผู้เขียนมองว่าถึงแม้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัจะมคุีณอนนัต์ต่อมวลมนษุยชาตเิพยีงใดกต็าม	หากเราใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในทางที่ไม่ชอบด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมแล้วไซร้	 สิ่งท่ีเป็นคุณอนันต์ก็จะกลายร่างเป็น

โทษมหนัต์ต่อมวลมนุษยชาติได้ในขณะเดียวกนั	ดังนัน้	การท่ีมนษุย์มหีลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	ด้านการสือ่สาร	

การเคารพผู้อื่น	 การมีกฎหมายควบคุมระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	จึงเป็นระบบและกลไกที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างกันและกันของคนในทุกสังคม

7.  แนวทางการพัฒนาการเมืองของไทย

จากการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีผ่านมาดังกล่าว	 ท�าให้สามารถน�ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยให้มีความมั่นคง	 ในประเด็นแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย

ของไทยในอนาคต	ดังนี้	

1.		การพฒันาด้านประชาชน การพฒันาจติส�านกึและอดุมการณ์ทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย	

การปกครองแบบประชาธปิไตยจะด�าเนนิไปอย่างม่ันคงเพราะประชาชนของประเทศนัน้ๆ	มกีารเข้าสูส่ภาพ

ทางการเมืองมีจิตส�านึกและมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและมีการด�าเนินวิถีชีวิตแบบ

ประชาธปิไตยด้วย	ดงันัน้	การพฒันาด้านประชาชนจงึต้องมีเป้าหมายทีก่ารเปลีย่นแปลงค่านยิม	อดุมการณ์	

และวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการสร้างความเช่ือมั่นว่าการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีและพึงปรารถนา	 รวมท้ังต้องสร้างวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นการที่จะสร้างอุดมการณ์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้นั้นจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องท�าให้เกิดตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยที่สุดในสังคม	คือ	ระดับบุคคล	ครอบครัว	โรงเรียน	ชุมชน	สถาน

ทีท่�างานและสงัคมในระดับทีก่ว้างขึน้	เพราะแท้จรงิแล้วการเปลีย่นแปลงดงักล่าวต้องใช้เวลาและการด�าเนนิ

การอย่างต่อเนื่อง
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

	 การพฒันาด้านการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน	การพฒันาจติส�านกึทางการเมอืงกบั

การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นเงื่อนไขที่เกื้อหนุนกันและกันและจะต้องท�าไปพร้อมกันเพราะการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะได้ผลก็ต่อเมื่อประชาชนมีจิตส�านึกมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ

สร้างความเคยชนิแบบประชาธปิไตย	การพฒันาการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงนัน้สามารถท�าได้	เช่น	(1)	การก

ระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจ	เห็นความส�าคัญของการเลือกตั้งและการไปลงคะแนน

เสียงการเลือกตั้งอย่างสุจริตและมีเหตุผล	 (2)	 การสร้างความตื่นตัวทางการเมือง	 (3)	 การสนับสนุนให้

ประชาชนมโีอกาสตรวจสอบและควบคมุการด�าเนนิงานขอรฐับาล	สถาบนัทางการเมอืง	ระบบราชการและ

การด�าเนนิธรุกจิทีม่ชิอบของกลุม่นายทนุด้วยวธิกีารต่าง	ๆ ตามกฎหมาย	(4)	การสนบัสนนุให้ประชาชนรูจ้กั

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่าง	ๆและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมและบทบาทของกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ 

ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่มองว่าเป็นการก่อความวุ่นวายทางการเมือง

2.		การพัฒนาสถาบันทางการเมือง การพัฒนาระบบรัฐสภา	 ซ่ึงกระท�าได้โดยการสร้างกลไกให้

รัฐสภาสามารถควบคุมการท�างานของรัฐบาลและการท�าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวม

ทั้งการให้ความรู้และการให้การศึกษาแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เพื่อให้ยึดมั่นในอุดมการณ์และตระหนัก

ในเรือ่งบทบาทหน้าท่ีของตนว่า	ต้องสนใจปัญหาระดบัชาตใิห้มากขึน้และควรตระหนกัว่าหน้าทีข่องสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร์นั้นคือ	 การเป็นตัวแทนในการต่อสู้	 เรียกร้องและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนท้ัง

ประเทศ การพัฒนาฝ่ายบริหาร	 ซึ่งกระท�าได้โดยการพัฒนาขีดความสามารถในการก�าหนดนโยบาย	 การ

สร้างวสัิยทศัน์และการควบคมุการท�างานของข้าราชการทัง้ฝ่ายพลเรอืนและทหารการพัฒนาความสามารถ

ในการให้ข่าวสารเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี	รัฐบาลต้องกล้าเปิดเผยถึงปัญหา	อุปสรรคต่าง	ๆ	ในการท�างานให้

ประชาชนเข้าใจหรือพร้อมที่จะต้องสร้างผลงานให้เป็นท่ีเช่ือถือและเรียกศรัทธาจากประชาชน การพัฒนา

ความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืง	เช่น	การจัดองค์กรของพรรคทีเ่ป็นระบบไม่ยดึตดิกบัตวับคุคล	การแสวงหา

คนด	ีมคีวามสามารถและการด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงอย่างต่อเนือ่ง	พรรคการเมอืงต้องเป็นองค์กรทีท่�า

หน้าทีค่วบคมุวนิยัของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร์	ท�าหน้าทีใ่ห้ความรูพ้ร้อมทัง้พฒันาอดุมการณ์ทีพ่งึประสงค์

ให้แก่นักการเมืองเหล่านั้น	

3.		การปฏรูิปโครงสร้างทางสงัคมและเศรษฐกจิ การปฏิรปูโครงสร้างทางสงัคม	ได้แก่	การขจดัค่า

นยิม	ความเชือ่และวฒันธรรมทางการเมอืงท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตย	เน้นการพฒันาคณุภาพ

ชวีติ	การพฒันาสงัคมและส่งเสริมให้ประชาชนรูจั้กการรวมกลุม่จดัตัง้องค์กรมากข้ึนการปรับปรงุกระบวนการ

ผลติและการแบ่งสรรผลประโยชน์จากการผลติ	การกระจายรายได้และทรพัย์สนิให้มปีระสทิธภิาพและเป็น

ธรรมมากขึ้น	เช่น	การเผยแพร่แนวคิดการพฒันาทางเลือกใหม่	การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปญัหา

ความเหลื่อมล�้าของผู้คนในสังคม	 การเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและความเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจาก

ระบบทุนนิยมและรัฐวิสาหกิจผูกขาดมาเป็นระบบสหกรณ์และบริษัทมหาชนท่ีประชาชนถือหุ้นข้างมาก	

เป็นต้น (พรอัมรินทร์	พรหมเกิด,	2556:	389)
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8.  สรุป

เมื่อพิจารณาจากกรอบระยะเวลา	2	ทศวรรษ	ที่ผ่านมาจากมุมมองการเปลี่ยนแปลงทั้ง	4	ด้านจะ

พบว่า	 เป็นปัญหาหลักของประเทศที่มีความเป็นพลวัตต่อกันและเราจะเดินหน้าประเทศไทยอย่างไร	 

ในประเด็นนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอแนวทางด้านหนึ่งคือกระบวนการพัฒนาด้านการเมือง	 การพัฒนาทางการ

เมอืงในทีน้ี่	หมายถงึ	ผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าระหว่างองค์ประกอบทางการเมืองซึง่การกระท�านีก่้อให้เกดิ

ผลเป็นการเปลีย่นแปลงจากสิง่เดิมๆ	ไปสูส่ิง่ใหม่ๆ	และสิง่ใหม่ทีเ่กดิข้ึนนีต้้องดกีว่าเดมิในการพฒันาการเมอืง

นั้นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่มีความส�าคัญต่อกระบวนการทางการเมืองซึ่งต้องกระท�าร่วมกัน	 ได้แก	่ 

1)	ประชาชนและกลุ่มของประชาชน	2)	สังคมการเมือง	3)	หลักการหรือระเบียบ	(รัฐธรรมนูญ)	4)	กลไก

หรือเครื่องมือของรัฐ	และ	5)	เศรษฐกิจและสังคม	ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง	5	นี้	ประชาชนและกลุ่มของ

ประชาชนมคีวามส�าคัญต่อการพฒันาทางการเมอืงมากทีส่ดุ	ทัง้นีเ้พราะประชาชนภายในรฐัจะเป็นตวัทีท่�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎ	กติกาทางการเมืองหรือรัฐธรรมนูญได้	

วัฒนธรรมทางการเมืองที่ควรเป็นไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองของไทย	คือ	 วัฒนธรรมที่

น�าไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง	เพราะเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของ

การพัฒนาทางการเมืองซ่ึงเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐจะเกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืนคือการสร้างความเป็น

ประชาธปิไตย	การพฒันาทางการเมอืงของไทยทีค่วรจะด�าเนนิเป็นเบือ้งแรกคอืการสร้างวัฒนธรรมทางการ

เมืองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยทั่วไป	ซึ่งควรประกอบด้วย	2	แผนแม่บทที่ส�าคัญ	คือ	(1)	แผน

เค้าโครงหรือแม่บทเกี่ยวกับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในทุกมิติ	 (2)	 แผนเค้าโครงวิธีการหล่อหลอม

ทางสังคมเพื่อให้เกิดการน�าแผนต่าง	ๆ	ตามที่จะมีขึ้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการจะพัฒนาทางการเมืองจึง

ควรเร่ิมต้นด้วยการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยการให้การศึกษาและการพัฒนาทักษะการสร้าง

วัฒนธรรมนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนแล้วจึงน�าไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ	 เพื่อการพัฒนาการ

เมืองต่อไปพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนาการเมืองไทยบรรลุเป้าหมายก็คือ	 การที่ประชาชนในชาติมี

ความรู้	ความเข้าใจ	ตระหนักรู้	และมีจิตส�านึกในประชาธิปไตย	ยึดถือหลักประชาธิปไตยเป็นกรอบในการ

ด�าเนนิชวีติหรอืมวีถิชีวีติตามวถิปีระชาธปิไตย	ซึง่การไปสูจ่ดุหมายดงักล่าวนีน้ัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายเป็นเรือ่งจ�าเป็น

ทีท่กุฝ่ายจะต้องให้ความสนใจและหันมาร่วมกันด�าเนนิกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เกดิข้ึนในสังคมการให้การศกึษา

ทางการเมืองกับประชาชนทุกระดับ	 ดังนั้น	 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยนั้นไม่จ�ากัดอยู่ที่

สถาบันใดสถาบันหนึ่ง	คือ	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย	พรรคการเมือง	และการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางการ

เมืองก็ไม่ใช่การออกแบบหลักสูตรให้กับองค์กรดังกล่าว	แต่เป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจาก

ปรากฏการณ์ทางการเมือง	 ประเด็นปัญหาสาธารณะจากประสบการณ์และชีวิตจริง	 ผู้เขียนมีความเชื่อมั่น

ว่าหากประเทศไทยมีกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองหรือการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี	 มีผู้น�าที่มี

ภาวะผูน้�าทีด่	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรมทีดี่	สงัคมมคีวามเข้าใจในบรบิทของความเป็นไทยบนวถีิแบบไทย	มรีะบบ

เศรษฐกจิทีพ่อเพยีงอย่างยัง่ยนืและหนัมาปฏบิตัติามค�าสอนทีพ่่อหลวงรชักาลที	่9	ท่านทรงสร้างไว้และทรง

ปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วไซร้	 ประเทศชาติ	 สังคม	 และความเป็นไทยคงรักษาไว้ได้ซึ่ง	 “ความเป็นไทย

อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
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บทคัดย่อ

ความไม่เท่าเทยีมกนัทางการเงนิในสงัคมไทย	ยงัเป็นอปุสรรคปัญหาส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ

ระดบัฐานราก	ท�าให้กระทรวงการคลงัต้องเร่งเข้าไปจดัระเบยีบและหากลไกในการแก้ปัญหา	ยิง่เมือ่รฐับาล

โดยการน�าของ	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีมนีโยบายสนบัสนนุให้ประชาชนมบีตัรสวสัดิการ

แห่งรัฐ	 ยิ่งเป็นการตอกย�้าว่าสัญญาณความเหลื่อมล�้าในช่วงที่ผ่านมาน่าจะลดลง	แต่ความเหลื่อมล�้าด้าน

สินทรัพย์ทางการเงินของสังคมไทยนั้น	ไม่ได้สะท้อนจากรายได้ของประชาชนเท่านั้น	แต่	“การเข้าถึงแหล่ง

เงิน”	ยังเป็นอีกตัวช้ีวัดหนึ่งที่บอกว่าคนจนยังขาดโอกาสท่ีเท่าเทียม	 เมื่อข้อเท็จจริงขณะนี้ก็คือ	 ผู้มีฐานะดี

หรือภาคธุรกิจ	 ยังคงได้เปรียบในการหาต้นทุนทางการเงินที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าคนที่ไร้หลักประกัน

นโยบายของรฐับาลภายใต้การน�าของ	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ยงัคงสานต่อแนวทางเดมิในการใช้ธนาคาร

ของรฐัอดัฉดีเงนิให้แก่ประชาชนฐานราก	พร้อมทัง้เพิม่เตมินโยบายใหม่	“บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั” ซึง่ถกูจบัตา

ว่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการเงินการคลังลูกใหม่หรือไม่
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ABSTRACT

The	 financial	 asset	 inequality	 in	 Thailand	 remained	 a	 significant	 obstacle	 to	 

develop	the	country’s	grass-root	economy,	and	it	encouraged	the	country’s	Fiscal	Ministry	

urgently	to	deal	with	and	attempt	to	solve	the	problems	with	its	financial	mechanism.	

When	the	government	led	by	H.E.	Gen	Prayut	Chan-o-cha,	Prime	Minister	of	Thailand,	had	

issued	 the	welfare	 smart	 card	polity	 to	assist	Thai	people,	 this	became	 to	ensure	 the	 

decrease	 of	 the	 country’s	 financial	 asset	 inequality.	 However,	 the	 financial	 asset	 

inequality	was	not	reflected	only	from	people’s	income	but	also	from	‘access	to	funding	

resources’	which	was	seen	an	important	index	for	the	poor’s	unequal	opportunities.	As	

the	matter	of	fact,	the	richer	or	business	sectors	took	advantages	to	access	more	financial	

resources	and	 to	have	 less	spending	 than	 the	poor	without	any	financial	guarantee	or	

social	security.	The	government	led	by	Prime	Minister	Prayut	Chan-o-cha	held	its	original	

held	its	original	policy	to	distribute	money	to	the	grass	roots	through	the	latest	project	

‘Welfare	Card,’	which	was	seen	to	become	the	country’s	new	fiscal	time	bomb	or	not.	

Keywords :	Inequality,	Financial	Asset

1.  บทน�า

สถานการณ์ความเหลือ่มล�า้ทางการเงินของประเทศไทยยงัไม่ดขีึน้	และก�าลงักลายเป็นสาเหตสุ�าคญั

ต่อภาวะไร้เสถยีรภาพทางสงัคมไทย	ในการสมัมนาทัง้ภาควชิาการและภาคเอกชน	ได้มกีารกล่าวถึงประเดน็

นี	้และได้เสนอแนวทางแก้ไขอย่างกว้างขวาง	โดยนางปราณ	ีทนิกร	ศาสตราจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้กล่าวว่า	 การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมของประเทศไทย

ท�าให้ความยากจนของประชาชนลดลง	 แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวจะสูงขึ้น	 แต่ยังมีความเหลื่อมล�้าที่สูงอยู่ทั้ง

ด้านรายได้และทรัพย์สิน

การแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้เชงิโครงสร้าง	สามารถใช้กลไกรฐัเข้าแก้ไข	อาท	ิการใช้มาตรการภาษ	ี

การกระจายอ�านาจรัฐสู่ท้องถิ่น	และการดูแลระบบสวัสดิการสังคมทั้งด้านการศึกษา	ประกันสุขภาพและที่

อยู่อาศัย	 นอกจากนี้ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจยังมาจากความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองสินทรัพย์	

สามารถลดความเหลื่อมล�้าด้วยการใช้มาตรการภาษี	 ซึ่งภาครัฐได้เริ่มด�าเนินการแล้วในส่วนของภาษีที่ดิน	

แต่ควรครอบคลุมภาษีตราสารการเงินด้วย	 ปัจจุบันทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้ถูกกระจายภายในระบบ

ทุนนิยมการเมือง	 จึงมีมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะสร้างภาระหนี้

สาธารณะ	 จึงควรเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ระบบมากกว่าการอุดหนุนโดยตรง	 นางสาวลักษมณ	 

อรรถาพิชเศรษกร	ธนาคารพฒันาเอเชยี(เอดีบ)ี	ประจ�าประเทศไทย	กล่าวว่า	การลดความเหล่ือมล�า้ทางราย

ได้	 ต้องท�าให้เศรษฐกิจเติมโตอย่างทั่วถึงด้วยการกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ิน	 เพื่อให้ท้องถ่ินก�าหนดแนวทาง

การพฒันาตามความต้องการของตนเอง	รวมถงึการกระจายด้านสขุภาพและการศกึษา	นอกจากนี	้ต้องเพิม่
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ความสามารถในการเข้าถงึบรกิารด้านการเงนิ	ไม่เฉพาะสนิเชือ่แต่รวมถึงบรกิารด้านการออม	ประกนัสงัคม	

และที่ต้องให้ความส�าคัญคือ	ระบบบ�านาญ	ทั้งนี้เพราะสังคมไทยก�าลังเข้าสู่สังคมวัยชรา	หากแรงงานในวัน

นีท้ีย่งัสามารถท�างานได้ต้องปลดเกษียณออกไปจะไม่มรีายได้รองรบั	ในทีส่ดุจะกลายเป็นคนจน	ยิง่จะท�าให้

เกิดความเหลื่อมล�้ามากขึ้น	ดังนั้น	จึงต้องเร่งแก้ไขใน	3	ประเด็นต่อไปนี้

1.		ต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยด้ีานการเกษตร	เพราะขณะนีค้นจนจ�านวน	5.3	ล้าน

คน	ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และอยู่ในภาคการเกษตร	การแก้ไขความยากจน

ของประชาชนต้องแก้ให้ตรงจุดช่วยเหลือโดยการให้เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง	เช่น	การจัดท�าระบบการ

ชลประทานให้ดีขึ้น

2.		การปฏิรูปการศึกษาทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 ลดช่องว่างทางความรู้เพื่อเปิดโอกาส

ให้คนในสังคมได้พ้นจากความยากจน

3.		จดัให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงนิมากข้ึน	เพือ่วางแผนการเงนิหลงัเกษยีณออก

จากงาน	มีความรู้ด้านการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน	

2.  ความหมายของความเหลื่อมล�้า

วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร	(2561	:	ออนไลน์)	กล่าวว่า ความเหลื่อมล�้า(inequality)	หมายถึง	ความ

ไม่เท่าเทียมกัน	ซึ่งเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันปรากฏในทุก	ๆ	เรื่อง,	ในทุก	ๆ	พื้นที่,	ในทุก	ๆ	ภาคส่วน	

และในทุก	ๆ	กาลเวลา	ดังนั้น	จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจจะขจัดให้หมดสิ้นไปได้

นิธิ	เอียวศรีวงศ์	(2553	:	ออนไลน์)	เห็นว่า	ความเหลื่อมล�้าอาจเกิดได้	4	ด้านด้วยกัน	คือ	เหลื่อม

ล�า้ทางสิทธโิอกาส	อ�านาจ	และศกัดิศ์รไีม่จ�าเป็นว่าความเหลือ่มล�า้ทัง้สีด้่านนี	้ต้องเกดิขึน้จากกฎหมายเพียง

อย่างเดียว	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแนวทางการปฏิบัติ	 หรือพูดให้กว้างกว่านั้นคือเกิดในทาง	 “วัฒนธรรม”	

มากกว่า	เช่น	คนที่ไม่มีหลักทรัพย์ย่อมเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ยากไม่มีกฎหมายใดบังคับว่าธนาคารต้องให้กู้ได้

เฉพาะผู้ที่มีหลักทรัพย์แต่ธนาคารกลัวเจ๊งจึงเป็นธรรมดาท่ีต้องเรียกหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ในขณะ

เดียวกันธนาคารไทยไม่เห็นความจ�าเป็นจะท�าไมโครเครดิตกับคนจนเพราะแค่นี้ก็ก�าไรพอแล้วจึงไม่มีท้ัง

ประสบการณ์และทักษะที่จะท�าแม้รู้ว่าจะมีลูกค้าจ�านวนมหึมารออยู่ก็ตามนี่คือโลกทัศน์ทางธุรกิจของนาย

ธนาคารไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	“วัฒนธรรม”

“ความเหลื่อมล�้า”	 ทางเศรษฐกิจนั้น	 มีอยู่จริงและจริงจนน่าวิตกด้วยเพราะมันถ่างกว้างขึ้นอย่าง

น่าตกใจตลอดมาแต่เป็นหนึ่งใน	“ความเหลื่อมล�้า”	ด้านโอกาส	ด้านอ�านาจ	ด้านสิทธิจนท�าให้คนส่วนใหญ่

ด้อยศักดิ์ศรีไม่ใช่เร่ืองจน-รวยเพียงด้านเดียว	 หรือในทางกลับกันเพราะมีอ�านาจน้อยจึงถูกคนอื่นแย่งเอา

ทรพัยากรทีต่วัใช้อยูไ่ปใช้หรอืต้องค�าพพิากษาว่าท�าให้โลกร้อนต้องเสยีค่าปรบัเป็นล้านท�ามาหากินด้วยทักษะ

ทีต่วัมต่ีอไปไม่ได้จงึหมดปัญญาหาส่งลกูเรยีนหนังสอืในทีส่ดุกจ็นลงทัง้โคตรสทิธก็ิยิง่น้อยลง	โอกาสกย็ิง่น้อยลง 

อ�านาจก็ยิ่งน้อยลง	และศักดิ์ศรีก็ไม่มีใครนับขึ้นไปอีก

อกีด้านหนึง่ทีล่มืไม่ได้เป็นอนัขาดทเีดยีวกค็อื	“ความเหลือ่มล�า้”	เป็นความรูส้กึไม่ใช่ไปดวู่าแต่เดมิ

เอ็งเคยได้เงินแค่วันละ	50	เดี๋ยวนี้เอ็งได้ถึง	200	แล้วยังจะมาเหลื่อมล�้าอะไรอีกก็ตอนได้	50	มันไม่รู้สึกอะไร

นี่ยังคิดอยู่ว่าชาติก่อนท�าบุญมาน้อยชาตินี้จึงต้องพอเพียงแค่	50	คิดแล้วก็สบายใจแต่เดี๋ยวนี้ความคิดอย่าง
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

นั้นหายไปหรืออ่อนก�าลังลงเสียแล้ว	 จะด้วยเหตุใดก็ตามท่ีเถิดได้วันละ	 200	 แต่ได้เห็นใครต่อใครเขามั่งมี

ศรีสุขกันเต็มไปหมดแม้แค่มือถือมือสองมือสามเครื่องละไม่กี่ร้อยจะซื้อให้ลูกยังต้องผัดวันประกันพรุ่งจะให้

ไม่รู้สึกเหลื่อมล�้าเลยได้อย่างไร	 มีเหตุผลร้อยแปดท่ีท�าให้ความพอใจในตนเอง(Self	 Contentment)	 ของ

แต่ละคนหายไปจะดแูต่รายได้ทีเ่ป็นตวัเงนิอย่างเดยีวกไ็ม่มวีนัเข้าใจเพราะความพอใจในตนเองนัน้มเีงือ่นไข

ทางสังคม-วัฒนธรรมก�ากับอยู่ด้วยเสมอยกเว้นแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นท่ีอยู่ในโลกแต่เหนือโลกผมเป็นแค่

กรรมกรโรงงานเท่านั้น	

ความเหลื่อมล�้านี้	มีผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า	มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและวิวาทะสาธารณะ

ในกรอบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้แก่เสรีนิยมความยุติธรรมทางสังคมและสมรรถภาพของมนุษย์	

(สฤณี	อาชวานันทกุล,	2554	:	ออนไลน์)	เมื่อกล่าวถึงความเหลื่อมล�้าแล้วบางแห่งอาจใช้ค�าว่า	ความแตก

ต่าง	ความไม่เท่าเทียม	ความไม่เสมอภาค	หรือการที่กลุ่มในสังคมมีบางอย่างที่ไม่เท่ากันก็ได้	(อานันท์ชนก	

สกนธวัฒน์,	2558	:	ออนไลน์)

ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต(ิ2558	:	ออนไลน์)	กล่าวว่า	ความ

เหลือ่มล�า้	หมายความถงึ	ความแตกต่างความไม่เท่าเทยีมกนัของการกระจายทรพัยากรและฐานะความเป็น

อยูข่องประชากรในประเทศหรอืสถานการณ์ทีบ่คุคลหนึง่ได้รบับางอย่างทีค่นอืน่ไม่ได้รบัโดยความเหลือ่มล�า้

และความไม่เป็นธรรมมคีวามเกีย่วเนือ่งครอบคลมุทกุมติิของสงัคมโดยรายงานของส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	คือ

1.		ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาความเหลื่อมล�้าความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายความ

มั่งคั่งรายได้และด้านทรัพย์สินการถือครองที่ดิน

2.		ด้านสังคม	 มุ่งเน้นพิจารณาความเหลื่อมล�้าทางโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะการจัดสรร

และกระจายทรัพยากรและบริการของภาครัฐเช่นการศึกษาสาธารณสุข

3.		ด้านความยุติธรรม	 เป็นการพิจารณาความไม่เท่าเทียมกันทางสิทธิและโอกาสการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชน

4.		ด้านการเมือง	 เป็นความเหลื่อมล�้าของอ�านาจต่อรองทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจทางการเมืองและก�าหนดนโยบาย

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมทัว่ไปสามารถแบ่งออกได้หลายมติเิช่นความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิความ

เหลือ่มล�า้ทางการศึกษาความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาตแิละความเหลือ่มล�า้ในการรับบรกิาร

สาธารณะ	 โกวิทย์	 กังสนันท์	 (2559	 :	 ออนไลน์)	 ได้กล่าวถึงประเภทของความเหลื่อมล�้าออกเป็น	 3	กลุ่ม

ใหญ่ๆ	 คือ	 ความเหลื่อมล�้าด้านสังคม-การเมือง	 (Social-political	 inequalities)	 ความเหลื่อมล�้าทาง

เศรษฐกิจ	 (Economic	 inequalities)	 และความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ	 (Health	 inequalities)	 ซึ่งความ

เหลื่อมล�้าทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

สรปุได้ว่า	ความเหลือ่มล�า้	(Inequality)	หมายถึง	ความไม่เท่าเทยีมกันของประชาชนในการเข้าถงึ

แหล่งทรัพยากรและการบริการสาธารณะ	 ตามนโยบายของรัฐซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีอธิบายปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคม	 (Economic	 and	 Social	 Problem)	 ถึงสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม	

หรือประชาชนในหน่วย	(Unit)	ที่พิจารณา	ที่มีความแตกต่างกัน	อันมีพื้นฐานมาจากหลายปัจจัย	เช่น	การ
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ศกึษา	การลงทนุ	การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	และปัญหาด้านสขุภาพและการศกึษา	เป็นต้น	ทกุสงัคม	ทกุชมุชน	

มีความเหลื่อมล�้าด้วยกันทั้งนั้น	 ไม่มีสังคมใดที่กินดีอยู่ดี	 มีความเท่าเทียมกันทุกคน	 ยกเว้นสังคมอุดมคติ

(Idealized	Society)	อย่างไรกต็าม	การพยายามลดความแตกต่างระหว่างชวีติความเป็นอยูค่อืความท้าทาย

หลักของเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ทั้งน้ี	 บ่อยครั้งท่ีมีความสับสนระหว่างความเท่าเทียมกับความเท่ากัน	 ความเท่าเทียม	 (Equity)	

แสดงถงึความเหมาะสมของทรพัยากรทีถ่กูจดัสรรแต่กลุม่คนทีม่คีณุภาพชวีติหรอืสภาวะทางเศรษฐกจิและ

สังคมที่แตกต่างกัน	ตัวอย่างของลักษณะผู้มีรายได้น้อยมีความสามารถในการช�าระภาษีต�่า	เป็นต้น	ขณะที่

ความเท่ากนั	(Equality)	แสดงถงึการให้	การได้รบั	การปฏบิตั	ิการถกูปฏบิตัทิีไ่ม่มคีวามแตกต่างกนั	ปรมิาณ

เท่ากนั	ทศิทางเดยีวกนั	ตัวอย่างของลกัษณะความเท่ากนั	เช่น	รฐับาลสนบัสนนุกล่องทวีดีาวเทยีมให้ทกุครวั

เรอืน	จ�านวน	2,000	บาท	เท่ากนัทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐ	ีชาวบ้าน	คณุคร	ูหรอื	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	เป็นต้น	

ดังนั้น	ความเหลื่อมล�้าต้องแก้ด้วยความเท่าเทียมไม่ใช่ความเท่ากัน

3.  ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าด้านทรัพย์ทางการเงิน

ความเหลื่อมด้านทรัพย์สินทางการเงิน	อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง	แต่ในที่นี้พอสรุปถึงปัจจัยที่

ให้เกิดความเหลื่อมด้านทรัพย์ทางการเงินได้ดังนี้

3.1		 ระบบโลกาภิวัตน์	หรือ	Globalization	ที่ท�าให้การค้าขายและการลงทุนไม่มีพรมแดน	เงิน

ออมจากประเทศหนึง่สามารถน�าไปลงทนุในอกีประเทศหนึง่ได้อย่างเสร	ีขบัเคลือ่นโดยนโยบายเปิดเสรด้ีาน

การค้าและการลงทุน	 พัฒนาการนี้น�าไปสู่การไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศในจ�านวนมหาศาล	

และน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าที่มากขึ้น	ทั้งในมิติเศรษฐกิจโลก	และในมิติของประเทศที่เงินทุนไหลเข้า	กล่าว

คือในมิติเศรษฐกิจโลก	การเปิดเสรีได้น�าไปสู่การเติบโตของการลงทุนข้ามพรมแดน	ท�าให้นักลงทุนที่ลงทุน

ในต่างประเทศสามารถเสาะหาผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ

ของประเทศของตนเอง	 น�าไปสู่ความแตกต่างในการเติบโตของรายได้ระหว่างคนท่ีน�าเงินไปลงทุนต่าง

ประเทศ	 กับคนในประเทศที่ท�างานและรายได้เติบโตใกล้เคียงกับการขยายตัวเศรษฐกิจ	 รวมถึงเทียบกับ

คนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนข้ามพรมแดน	นี่คือ	กลไกที่อธิบายว่าท�าไมโลกาภิวัตน์มีผล

ให้ความเหลื่อมล�้าในเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น	เพราะให้ประโยชน์กับคนกลุ่มต่างๆ	ไม่เท่ากัน

	 	 อกีมติิกค็อื	ประเทศทีเ่งินทนุต่างประเทศไหลเข้า	เช่น	ประเทศไทยทีค่นท้องถ่ินทีไ่ด้ประโยชน์

จากการไหลเข้าของเงินทุน	 ก็จะจ�ากัดอยู่เฉพาะกับผู้ที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนที่เงินต่างประเทศเข้ามา

ลงทุน	เช่น	หุ้นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่ได้ประโยชน์จากเงินทุนต่างประเทศไหลเข้า	ท�าให้ผลตอบแทน

จากการลงทุนที่เป็นรายได้ของคนกลุ่มนี้ขยายตัวในอัตราท่ีสูงกว่ารายได้ประชาชาติหรือรายได้ของคนส่วน

ใหญ่	 คนกลุ่มนี้มักเป็นผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้ว	 ท�าให้คนท่ีมีฐานะยิ่งมั่งคั่งมากข้ึนจากรายได้ท่ีเติบโตสูงกว่าราย

ได้ของคนส่วนใหญ่	น�ามาสูค่วามเหลือ่มล�า้ทีม่ากขึน้	กรณขีองประเทศไทยกค็ล้ายกนั	เช่น	ปีทีแ่ล้ว	เศรษฐกจิ

โตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์	แต่ผลตอบแทนจากการลงทุน	เช่น	หุ้นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	15

3.2		 ทีห่นนุให้ความเหลือ่มล�า้ในเศรษฐกิจโลกมมีากข้ึนก็คือ	นโยบายทีอ่าจเอือ้สร้างการเตบิโตให้

กับรายได้จากการลงทนุมากกว่ารายได้จากการท�างานโดยไม่ตัง้ใจ	ตวัอย่างเช่น	มาตรการควิอ	ีทีอ่ดัฉดีสภาพ
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

คล่องเข้าระบบการเงินเพื่อฟื้นเศรษฐกิจในจ�านวนมหาศาล	 สภาพคล่องเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกน�าไปใช้

ประโยชน์ในรูปของการขยายสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ	แต่ถูกน�าไปลงทุนในตลาดการเงินเพื่อหาผลตอบแทน	

ผลกัดนัราคาสนิทรพัย์ทางการเงนิ	เช่น	หุน้ให้ปรบัสงูขึน้	สร้างผลตอบแทนให้กบัการลงทนุในอตัราทีส่งูมาก

ขึ้นไปอีก	 เทียบกับเศรษฐกิจ	 อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ	 มาตรการภาษีก็มักจะเก็บภาษีจากรายได้ท่ีมาจากการ

ลงทุนในรูปแบบที่ผ่อนปรนกว่าภาษีที่เก็บจากการท�างาน	หรือค่าจ้างเงินเดือน	ท�าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทุน	มัก

จะมภีาระภาษน้ีอยกว่าคนท�างานทีม่รีายได้จากเงนิเดอืน	ทีต้่องเสยีภาษเีตม็	และถ้าระบบภาษไีม่มกีลไกลด

ความเหลื่อมล�้า	เช่น	ภาษีมรดก	ความเหลื่อมล�้าในสังคมก็ยิ่งมากขึ้น

3.3		 ทีท่�าให้ความเหลือ่มล�า้มมีากขึน้	กค็อื	คนท่ีร�า่รวยทีเ่ป็นเจ้าของทนุสามารถทีจ่ะใช้อ�านาจเงนิ

ที่มีอยู่สร้างการเข้าถึงโอกาสทั้งในการท�าธุรกิจ	การลงทุน	และอ�านาจทางการเมือง	 เพื่อปกป้องหรือขยาย

โอกาสความมั่งคั่งของตนได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีฐานะ	 รวมถึงคนท่ีม่ังค่ังจากการท�าผิดกฎหมาย	 ท่ีสามารถใช้

อ�านาจเงินสร้างการเข้าถึงอ�านาจการเมือง	เพื่อคุ้มครองตนเอง	เช่น	เสียภาษีไม่ถูกต้องมาตลอด	หากินกับ

การทจุรติคอรปัชนั	สร้างการผกูขาดทางธรุกจิโดยอาศัยนโยบายรัฐ	วิง่เต้นสมัปทานต่างๆ	โดยไม่มกีารแข่งขัน	

สิ่งเหล่านี้ท�าให้ความมั่งคั่งยืนอยู่ได้	 หรือต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งที่มากขึ้นส�าหรับคนบางกลุ่ม	 ท�าให้ความ

เหลื่อมล�้าในเศรษฐกิจยิ่งมากขึ้น

4.  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านทรัพย์ทางการเงิน

ส�าหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านสินทรัพย์ทางการเงินนั้น	 ส�านักนโยบายพัฒนา

ระบบการเงินภาคประชาชน	วางไว้	3	แนวทางคือ	

1.	 เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	และช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงิน	เหมือนในต่างประเทศที่มีผลิต

ภณัฑ์ใหม่ๆเข้ามาใช้	ให้คนเข้าถงึตัวแหล่งเงนิในการประกอบอาชพีได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ขณะทีป่ระเทศไทย	

ล่าสุดบางแบงก์	เช่น	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ใช้วิธีให้เพื่อนค�้าประกันเพื่อนได้	เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากหลักเกณฑ์	ส่วนธนาคารทีเอ็มบีก็เปิดให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคล	ดอกเบี้ยแค่	10%

2.			แก้ปัญหาเงินนอกระบบ	ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	 จะออกกฎกติกาให้

บุคคลที่ให้กู้	เช่น	พวก	อาบัง	อาเฮีย	มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้กู้ในระบบ	คือพวกนี้เดิมเราเรียกว่า	เงินกู้แบบ	

Loan	Shark	(ปลาฉลาม)	ก็เปลี่ยนมาเป็น		Dolphin		(ปลาโลมา)	อาจเปิดให้คิดดอกเบี้ยสูงได้	แต่อย่าแพง

จนผิดกฎหมาย	และสิ่งที่คนกลัวเรื่องการทวงหนี้	เมื่อก่อนอยู่ดีๆ	มีวินมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อคเข้ามาท

วง	อย่างนี้เราก็จะออกกฎหมายก�ากับการทวงหนี้	คนที่มีหน้าที่ทวงหนี้ต้องมาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการ

คลังด้วยเหมอืนกันรวมถงึตอนนีเ้ราก�าลงัจ้างนกัวชิาการท�าการส�ารวจความต้องการเข้าถึงแหล่งการเงินและ

การเข้าถึงของผู้ให้บริการใน	7	จังหวัด	ที่มีการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบมากที่สุด	เพื่อสร้างฐานข้อมูล

ขึ้นมาว่าสมมติฐานที่กระทรวงการคลังคิดนั้นถูกต้องหรือไม่	เพื่อปลดล็อคปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน

3.		การพัฒนาเร่ืองการคลังชุมชน	 ที่ปัจจุบันมีการระดมเงินฝากแล้วให้คนในหมู่บ้านกู้ไปเพื่อ

ประกอบอาชีพ	 อีกส่วนไปจัดสรรเป็นสวัสดิการของชุมชน	 ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่า	 ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องค่า

สวัสดิการที่เป็นรายจ่าย		เช่น	การเดินทางไปรักษาพยาบาลในอ�าเภอ	จังหวัด	ต้องเหมารถ	ปิ๊กอัพซึ่งเสียค่า

ใช้จ่ายมาก	 แม้การรักษาพยาบาลจะฟรีก็ตาม	 ดังนั้น	 ระบบสวัสดิการชุมชนจะเป็นตัวเติมเต็มในช่วงท่ี
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สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง	 ส่วนเร่ืองหมอหนี้	 หรือ	 บัญชีครัวเรือน	 ต้องเดินหน้าต่อ	 ซึ่งธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ท�าแผนไว้แล้ว	และเชื่อว่าจะเดินหน้าได้ต่อไป

ไม่เพียงเท่านั้น		การแก้ปัญหาจะใช้นโยบายกึ่งการคลัง	ให้แบงก์เฉพาะกิจของรัฐท�าหน้าที่เปลี่ยน

นโยบายการคลัง	มาใช้วงเงนิของแบงก์รฐั		เพราะจากผลส�ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย	และส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ	พบว่า	31%	ของประชากร	สามารถใช้บริการแบงก์พาณิชย์และแบงก์เฉพาะกิจได้	เท่ากับว่า

ยังมีโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้อีก	69%	ซึ่ง	ในจ�านวนนี้พบว่ามีจ�านวน	10%	ที่ยังไม่เคย

ใช้บริการแบงก์ใดเลย	แต่เมื่อย้อนถามถึงความพร้อมของบริการทางการเงินฐานราก	เราพบว่ามีการส�ารวจ

จากหน่วยงานในต่างประเทศคือ	Economist	intelligence	Unit	พบประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	50	จาก

ทั้งหมด	 54	 อันดับ	 แต่เชื่อว่าเรายังมีโอกาสที่จะไต่อันดับข้ึนไปได้อีกมาก	 โดยเฉพาะเมื่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทยออกแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิฉบบัที	่2	ทีเ่น้นการพฒันาไมโครไฟแนนซ์	ซึง่มุง่ให้สนิเชือ่

แก่ฐานรากโดยแนวทางของธปท.เปิดให้เอกชนท�าไมโครไฟแนนซ์ได้	หมายถึง	การบริการทางการเงินให้แก่

คนกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสเพราะไม่มีหลักประกันทางการเงิน	จากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด	ขณะที่สินเชื่อ

บุคคลหรือเพอร์ซัลนัลโลนในปัจจุบัน	คิดดอกเบี้ยสูงถึง	28%	เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภค	

5.  สรุป

ปัญหาความเหลื่อมล�้านั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มาจากปัจจัยหรือเงื่อนไขส�าคัญ	คือ	อ�านาจที่

ไม่เท่าเทียมทั้งในทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม	ซึ่งอ�านาจดังกล่าวเกิดจากความสามารถใน

การเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรธรรมชาต	ิทรัพยากรทางเศรษฐกจิทรพัยากร

ทางสงัคม	และทรพัยากรทางการเมอืงของกลุม่ประชาชนทีแ่ตกต่างกนั	และในขณะเดยีวกนัการทีป่ระชาชน

แต่ละกลุ่มมีอ�านาจท่ีแตกต่างกันก็ยิ่งท�าให้ความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ

ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้านั้นควรมุ้งเน้น

การเพิ่มความเท่าเทียมของโอกาส	 (Equality	 of	 Opportunity)	 ในการเลื่อนฐานะทางสังคม	 (Social	 

Mobility)	 โดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างใน	 5	ประเด็นคือ	 การปฏิรูประบบภาษี	 การปฏิรูปที่ดินการปฏิรูป

ระบบสวสัดกิาร	การปฏริปูระบบการศกึษา	และการปฏริปูระบบการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ซึง่การด�าเนนิ

การจ�าเป็นต้องก�าหนดกลไกเคร่ืองมือ	(Mechanism	Design)	ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายบรบิทของพืน้ท่ี	

และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารทรัพยากร	 จึงจะสามารถลดความเหลื่อมล�้า	 สร้าง

ความ	เป็นธรรม	และเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาสได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

6.  เอกสารอ้างอิง

โกวิทย์	กังสนันท์.	(2559).	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการลดความเหลื่อมล้า.	ในการประชุมวิพากษ์

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น.	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.	 สืบค้นเมื่อ	 12	 มีนาคม	

2562.	 จาก	 https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/

view/91310/71727
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เรื่อง หลวงพ่อทองวัดโบสถ์

(Laung Pho Thong Wat Bhot)

เขียนโดย นายทวี วรคุณ
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         วิจารณ์โดย
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	 	 	 	 	 	 	พระมหาดาวสยาม	วชิรปัญโญ,	ผศ.ดร.2

	 	 	 	Phramaha	Daosayam	Vajiranano,	Asst.Prof.Dr.	2

Email	:	pipisit@hotmail.com

1.  บทน�า

1.1	 เบื้องหลังหนังสือ :	 หนังสือเรื่อง	 “หลวงพ่อทองวัดโบสถ์”	 เป็นหนังสือที่เป็นนักประพันธ์

วรรณกรรมองิพระพทุธศาสนผูห้นึง่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามผีลงานการประพนัธ์ทีด่เีด่น	โดยได้รบัรางวลัจาก	

ยู.เนส.โก.	ใน	พ.ศ.	2510	ซึ่งผลงานของท่านทุกเรื่อง	มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นหลักธรรมและคติธรรมในพระพุทธ

ศาสนาด้านต่างๆ	ท�าให้คนที่ได้อ่านผลงานของท่านเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา

กันมากขึ้น	เป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ซ�้าหลายครั้ง	ผู้ประพันธ์คือ	คุณทวี	วรคุณ	ได้เขียนบอกเล่าให้เห็น

จุดส�าคัญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของเราว่า	 การเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีเล่าเร่ืองและแทรกธรรมะ

อันจะท�าให้คนเราน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันนั้น	 ยังเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยัง

ไม่มีความรู้ทางศาสนา	มีการสอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา	และเหตุการณ์ในสังคมตลอดจน

ให้คุณค่าด้านค�าสอน	การศึกษา	วัฒนธรรม	และประเพณี

1.2		ภูมิหลังผู้แต่ง : นายทวี	วรคุณ	เกิดเมื่อวันที่	26	เมษายน	พ.ศ.	2470	ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	

เป็นบุตรชายคนเดียวของนายแม้น	และนางฮง	วรคุณ	อาชีพเดิมคือท�าสวนและค้าขาย
1 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
1 Doctor of Buddhist Studies students Department of Buddhism Mahachulalongkorn 

rajavidyalaya University Khon Kaen Compus
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Compus

* ได้รับบทความ: 19 ธันวาคม 2561 ; แก้ไขบทความ: 18 มกราคม 2562; ตอบรับการตีพิมพ์:  

25 กุมภาพันธ์ 2562

Received: December 19, 2018; Revised: January 18, 2019; Accepted: February 29, 2019



341

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

	 การศึกษาได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนจ�านงค์ศึกษา	 และในระดับมัธยมศึกษาที่

โรงเรียนเทพศิรินทร์	กรุงเทพมหานคร	และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	แต่ไม่จบเพราะบิดามารดาถึงแก่กรรม	

	 ปี	2483	ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรทีว่ดัเชงิเลน	ต�าบลบางช้าง	จงัหวดันครปฐม	พออายคุรบ	

20	ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระมหาทวี	โชติญาโณ	ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์	จนถึงปี	2498	จึงได้ลาสิกขา	

รวมอายุพรรษาเป็นสามเณร	8	ปี	และอุปสมบทได้	8	พรรษา

	 ด้านอาชีพการงาน	 หลังจากลาสิกขาบทแล้ว	 จึงเข้ารับราชการในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์	และธุรการฝ่ายสงฆ์	ที่โรงพยาบาลสงฆ์	นาน	7	ปีจึงได้ลาออกในปี	พ.ศ.	2505	ต่อมาในปี	

2506	เข้าท�างานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจ�ากัด	และลาออกในปี	พ.ศ.	2522	เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์

	 ผลงานด้านวรรณกรรม	มีผลผลงานทีแ่พร่หลายและได้รบัรางวลัดเีด่นอยูห่ลายเรือ่ง	ดงัต่อไปนี ้

1)	หลวงพ่อทองวัดโบสถ์	(ยู.เนส.โก.	ใน	พ.ศ.	2510)	2)	บันทึกของพ่อ	(รางวัลที่	1	ประเภทวรรณกรรมไทย	

ของธนาคารกรุงเทพจ�ากัด	ใน	พ.ศ.	2519)	3)	แม่พริ้งผู้ใจบุญ	4)	หมอชีวกโกมารภัจจ์และ	5)	วัดดอนบุญ

	 1.3	โครงสร้างของหนงัสอื :	หนงัสอืเล่มนีม้ขีนาดประมาณครึง่กระดาษ	A4	พมิพ์ครัง้ท่ี	1	เมือ่

เดือนมกราคม	พ.ศ.	2541	โดยส�านักพิมพ์	สร้างสรรค์บุ๊ก	มีความหนา	231	หน้า	ปกหน้าเป็นภาพวาดพระ

ภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	

2.  เนื้อหา

เรื่องหลวงพ่อทองวัดโบสถ์จึงเป็นวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนา	แต่งในลักษณะร้อยแก้วประเภท

บนัเทงิคด	ีซ่ึงผูป้ระพนัธ์ได้พรรณนาโทษของกเิลสและคณุธรรมสลับกนัท�าให้ผูอ่้านได้รบัทัง้ความเพลดิเพลนิ

และข้อคิดความจริงของชีวิต	มีเนื้อหาทั้งหมด	28	ตอน	ดังนี้

ตอนที่	1	แม่กิมเฮียง-บ้านหมู่

ตอนที่	2	เจ้าเผื่อน

ตอนที่	3	นายแดง

ตอนที่	4	แม่ส้มลิ้ม

ตอนที่	5	พระม่วง

ตอนที่	6	ครูสมพงษ์

ตอนที่	7	ทิดโถม

ตอนที่	8	ตาใจ-เมียสาว

ตอนที่	9	ปลัดบุญช่วย	(ตอนที่	1)

ตอนที่	10	ปลัดบุญช่วย	(ตอนที่	2)

ตอนที่	11	ปลัดบุญช่วย	(ตอนที่	3)

ตอนที่	12	ปลัดบุญช่วย	(ตอนที่	4)

ตอนที่	13	ปลัดบุญช่วย	(ตอนจบ)

ตอนที่	14	ตาหร�่า

ตอนที่	15	จอม-แมว
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ตอนที่	16	ผู้ใหญ่จวง

ตอนที่	17	ลุงจอน

ตอนที่	18	เบญจเพส	(ตอนที่	1)

ตอนที่	19	เบญจเพส	(ตอนที่	2)

ตอนที่	20	สงบเวร	(ตอนที่	1)

ตอนที่	21	สงบเวร	(ตอนที่	2)

ตอนที่	22	บุญทิ้ง

ตอนที่	23	สด	(ตอนที่	1)

ตอนที่	24	สด	(ตอนที่	2)

ตอนที่	25	แม่วน

ตอนที่	26	ห้าว

ตอนที่	27	หมื่นเรืองฯ

วรรณกรรมองิพระพทุธศาสนาเรือ่งหลวงพ่อทองวดัโบสถ์	มกีลวธิกีารด�าเนนิเรือ่งคอื	ใช้วธิเีล่าเรือ่ง

ย้อนหลงัในตอนต้นของเรือ่งเพือ่ปพูืน้ให้เหน็ภาพการด�าเนนิชวีติของพทุธศาสนกิชน	โดยอาศยัเค้าโครงเรือ่ง

ที่ผูกอยู่กับความรัก	 ความหลง	 ความเกลียด	 ความหึง	 ความเจ็บปวด	 ความพยาบาท	 ความอาฆาตแค้น	

อารมณ์เหล่านี้เป็นรากฐานอารมณ์แห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่นิรันดร์	จึงน�ามาเป็นปมปัญหาให้เรื่องด�าเนิน

ไปได้ตัง้แต่ต้นจนจบเรือ่ง	ด้วยการบรรยายท่ีหมดจดงดงามอย่างผูเ้ข้าใจโลกเข้าใจชวีติ	สอดแทรกหลกัธรรม

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเป็นแกนร้อยอยูต่ลอดเรือ่ง	เค้าโครงเรือ่งท่ีเร้าใจมีความตืน่เต้น	จงึชวนให้ตดิตาม

จนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง	เมื่อตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีความรักเป็นอารมณ์หนึ่งของปุถุชน	กลวิธีการน�าความ

รกัมาเป็นปมปัญหาให้เรือ่งด�าเนนิไปได้ต้ังแต่ต้นจนจบเรือ่ง	จงึเป็นกลวธิทีีส่ามารถสมัผสัใจของผูอ่้านได้โดย

ง่ายเหนือเนื้อหาที่เกิดจากอารมณ์อื่นใด	 และเป็นการด�าเนินเรื่องท่ีสมจริงกับการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ใน

สังคม

ในส่วนทีเ่ป็นการด�าเนนิเรือ่งมกีารเล่าเรือ่งโดยตวัละครหลายตวัผลัดกนัเล่า	มกีารแทรกอารมณ์ขัน

เพื่อคลายความเครียดของเนื้อเรื่อง	 และกลวิธีให้ตัวละครพูดโต้แย้งกันเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความคิดที่หลาก

หลายเป็นต้น	แก่นเรือ่งจงึเป็นสิง่เชือ่มโยงเรือ่งทัง้หมดเข้าด้วยกนั	ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นโครงเรือ่ง	

ตัวละคร	บทสนทนา	ฯลฯ	จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดที่ผู้แต่งต้องการทั้งสิ้น	เรื่องหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	

สาระที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อมายังผู้อ่านก็คือ	 เพื่อให้เป็นหนังสือนิทานธรรมท่ีให้ความเพลิดเพลิน	 และยัง

ให้ความรู้เก่ียวกับค�าสอนของพระพุทธศาสนา	ทัง้นีก้เ็พราะความลกึซึง้ในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาของ

ผู้ประพันธ์ท�าให้เห็นถึงคุณูปการอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าท่ีมีต่อโลก	 ผู้ประพันธ์จึงจ�าลองชีวิตจริงของ

พทุธศาสนิกชนออกมาเป็นตวัละครแล้วป้ันแต่งตัวละครเพือ่ถ่ายทอดความประทบัใจ	ความในใจนัน้ออกมา

โดยแสดงให้เห็น	โดยสอดแทรกหลักค�าสอนในพุทธศาสนาไว้ในเรื่องอย่างแยบคาย	จึงเป็นงานที่เขียนอย่าง

มศีลิปะทีส่ร้างสรรค์ขึน้เพือ่ศาสนกิชนรุน่หลงัได้ร�าลกึถงึคณุงามความดทีีพ่ระพทุธเจ้าได้สร้างไว้ในพระบวร

พุทธศาสนาอันส่งผลถึงหลาย	ๆ	ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยให้ได้พบกับความสุขสงบเย็น
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3.  บทวิจารณ์

การด�าเนินเรื่องมีการเล่าเรื่องโดยตัวละครหลายตัวผลัดกันเล่า	 มีการแทรกอารมณ์ขันเพื่อคลาย

ความเครยีดของเน้ือเร่ือง	และกลวิธใีห้ตัวละครพดูโต้แย้งกนัเพ่ือให้ผูอ่้านได้เหน็ความคดิท่ีหลากหลายเป็นต้น	

แก่นเรือ่งจงึเป็นสิง่เชือ่มโยงเรือ่งทัง้หมดเข้าด้วยกนั	ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นโครงเรือ่ง	ตวัละคร	บท

สนทนา	 ฯลฯ	 จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดที่ผู้แต่งต้องการท้ังสิ้น	 เรื่องหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	 สาระท่ีผู้

ประพันธ์ต้องการสื่อมายังผู้อ่านก็คือ	เพื่อให้เป็นหนังสือนิทานธรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน	และยังให้ความรู้

เก่ียวกบัค�าสอนของพระพทุธศาสนา	ทัง้น้ีกเ็พราะความลกึซึง้ในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาของผูป้ระพนัธ์

ท�าให้เห็นถึงคุณูปการอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าท่ีมีต่อโลก	 ผู้ประพันธ์จึงจ�าลองชีวิตจริงของพุทธศาสนิกชน

ออกมาเป็นตวัละครแล้วป้ันแต่งตัวละครเพือ่ถ่ายทอดความประทบัใจ	ความในใจนัน้ออกมาโดยแสดงให้เหน็	

โดยสอดแทรกหลกัค�าสอนในพทุธศาสนาไว้ในเร่ืองอย่างแยบคาย	จงึเป็นงานทีเ่ขยีนอย่างมศีลิปะทีส่ร้างสรรค์

ขึน้เพือ่ศาสนิกชนรุ่นหลงัได้ร�าลกึถงึคณุงามความดทีีพ่ระพทุธเจ้าได้สร้างไว้ในพระบวรพทุธศาสนาอนัส่งผล

ถึงหลาย	ๆ	ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยให้ได้พบกับความสุขสงบเย็น

จุดเด่นในด้านเนื้อหาของวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่องหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	เรื่องหลวงพ่อ

ทองวัดโบสถ์	เปิดเรือ่งด้วยสถานทีแ่รกเป็นชนบทในประเทศไทย	เป็นการเร่ิมต้นนิยายเร่ืองนีไ้ด้ด	ีเพราะเป็น

สถานทีใ่กล้ตวัผูอ่้านและผูอ่้านส่วนใหญ่มคีวามคุน้เคย	จงึสร้างอารมณ์ให้ผูอ่้านเหน็หรอืรูส้กึตามได้เป็นอย่าง

ดี	 เนื้อเรื่องอันเป็นเรื่องราวชีวิตของหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	 ที่อยู่บนฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

มีการสร้างศาสนสถาน	บ�ารุงศาสนบุคคล	และสืบทอด	ศาสนธรรม	การด�าเนินเรื่องชีวิตของตัวละครที่ต้อง

ผจญกบัสุขทกุข์	มลีาภเสือ่มลาภ	ได้ยศเสือ่มยศ	พบกบัการถกูสรรเสรญิการถกูนนิทา	ท�าให้วรรณกรรมเรือ่ง

นี้มีลักษณะสมจริงและมีอุทาหรณ์ให้คิดว่า	แท้ที่จริงแล้ว	ในชีวิตคนเราไม่อาจสมปรารถนาได้เสมอไป	ด้วย

อ�านาจและชีวิตเป็นสิง่ทีไ่ม่ยัง่ยนื	ความสขุอนัเป็นโลกยีะทัง้มวลน�าไปสู่ความทกุข์	จงึไม่ควรท้อแท้สิน้หวงัใน

ชีวิตจนเกินไป	หากต้องประสบกับความทุกข์	ควรรู้จักปล่อยวางไม่ยึดถือในเรื่องต่าง	ๆ	ให้มากนัก	ก่อเกิด

ความประทับใจแก่ผู้อ่านในความดีมุ่งมั่นกระท�าไว้ในพระพุทธศาสนา	ความต่อเนื่องในการเล่าเรื่องได้ฉาย

ภาพหลวงพ่อทองวดัโบสถ์	ห้แจ่มชดัในความรูสึ้กของผูอ่้าน	ความเป็นไปของตัวละครอืน่	ๆ 	ทีผ่กูอยูก่บัความ

รัก	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกับชีวิตใคร	ๆ	ก็ได้	จึงท�าให้ตัวละครดูเหมือนมี

ชวีติชวีา	ฉากต่าง	ๆ 	สามารถบรรยายให้ผูอ่้านรูส้กึเหมอืน	“เหน็ด้วยตา”	และ	“ได้ยนิด้วยหู”	ซึง่มาจากการ

สงัเกตหาจดุเด่นของสิง่ต่าง	ๆ 	แล้วดใูห้ตดิตา	จนน�ามาใช้บรรยายฉากได้ดีถงึขนาด	บทสนทนาทีไ่พเราะช่วย

ให้น่าสนใจอ่าน	ภาษาที่งดงามควรแก่การจดจ�า	ส�านวนที่สละสลวย	ความคิดที่คมคายลุ่มลึก	อุปมาโวหาร

ที่สื่อให้เข้าใจความหมายได้อย่างเฉียบคม	 และลึกซึ้งด้วยคติธรรมที่แนบเนียนกับเนื้อเรื่อง	 ล้วนเป็นกลวิธี

ทางวรรณศิลป์อันเป็นผลให้อ่านได้เพลิดเพลินมีความบันเทิงใจ	โดยมีหลักธรรมได้สอดแทรกไว้ตลอด	เช่น	

ผู้ประพันธ์ได้บรรยายว่า	หลวงพ่อทองได้กล่าวอบรมนายเผื่อนซึ่งได้ฆ่าเมีย	เพราะความหึงหวง	มี

ความว่า	 “หญิงและชายถ้ายังไม่อิ่มในกามคุณกิเลสตัณหา	 ไม่อิ่มในกามคุณ	จนฝ่าฝืนประเพณี	 อย่างนี้เรา

ต้องหักใจ	 แล้วปล่อยเขาไปตามสันดาน	 เพราะเขาหมดรักเราแล้ว	 จะร่วมกับคนหลายใจนั้นมันเดือดร้อน	

เราต้องเดือดร้อนเพราะไปท�าลายเขา	อย่างที่เอ็งได้ฆ่านางขวัญ”	(Thawee	Worakun,	1998	:	30)
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 แม้มีผู้ตักเตือนหลงมัวเมาไปกับกิเลสตัณหา	 แต่ไม่เชื่อฟังยังคง
มวัเมาหน้ามดืตามัว	ย่อมได้รับผลร้ายเพราะคนพาลจะชกัน�าไปในทางทีไ่ม่ถกูไม่ควรจงึน�าความทกุข์มาสูต่น	
กล่าวโดยสรปุ	ผูท้ีม่กีเิลสตัณหา	ในทีส่ดุกจ็ะรบัเอาความเหน็ผดิทัง้หลายตามคนพาลไปด้วย	เพราะเป็นเรือ่ง
ธรรมดาที่กิเลสตัณหาย่อมมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัย	ความประพฤติ	และความรู้สึกนึกคิดของคนเราไม่มาก
กน้็อย	การคบกับคนพาลเกดิเป็นความหายนะ	ตดัเสยีซึง่ประโยชน์ในชาตปัิจจบุนัและประโยชน์ในชาตหิน้า	
จึงควรละเสียซึ่งกิเลสตัณหา	ไม่พึงเข้าไปใกล้	ต้องระลึกไว้เสมอว่า	เราก�าลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตราย

กล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักกรรม มีดังนี้	เมื่อปลัดบุญช่วย	ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการล้อมจับโจรร้าย
ที่ชื่อเสือผ่อง	โดยทราบตอนหลังว่า	เสือผ่องเป็นพ่อผู้ให้ก�าเนิดตนเอง	แต่พลัดพรากจากกัน	เมื่อมีทราบดัง
นั้น	ปลัดบุญช่วยมีอาการเสียใจอย่างหนัก	หลวงพ่อทองได้สั่งสอนโดยพูดขึ้นว่า	“เท่าที่ปลัดท�าไป	เป็นการ
ท�างานตามหน้าท่ี	และมไิด้พยาบาทกับเสอืผ่องโดยส่วนตวัมาก่อน	การตายของเสอืผ่องถอืว่าเป็นกรรมลขิติ
ของเขาเอง	 เพราะเขาประพฤติตนเป็นเสือ	จึงต้องตายอย่างเสือ	บาปกรรมที่เขาได้ฆ่าผู้อื่นมามากได้สนอง
แก่เขาท�าให้เข้าต้องพบจุดจบท�าให้สาสมกัน”	(Thawee	Worakun,	1998	:	127)

สรุปได้ว่า	จุดเด่นของวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1.		เนื้อเรื่อง เน้นธรรมะในชีวิตประจ�าวัน	 อาจเป็นเรื่องสมมุติเพื่อสร้างเหตุการณ์ที่ควรประพฤติ

ปฏบัิต	ิน�าเหตกุารณ์ของสงัคมเข้ามาประกอบเพือ่ด�าเนนิเรือ่งไปสูธ่รรมะเนือ้เร่ืองกระจายไปสูค่นหลายอาชีพ
มากขึ้น	เช่น	ธรรมะในการเป็นครู	ธรรมะในการเป็นนักปกครอง	ปรัชญาของคนยากจน	เป็นต้น

2.		จุดมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องปลอบประโลมใจคนท่ีก�าลังอยู่ในภาวะของสังคมอันมีแต่ความ
สับสนวุ่นวายเช่นทกุวนันี	้ใช้เป็นข้อสัง่สอนและเสยีดสเียาะเย้ยถากถางบคุคลทีก่�าลงักระท�าผดิศลีธรรม	และ
สร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคม	 ใช้ส�าหรับยกระดับจิตใจของบุคคลให้สูงข้ึน	 และใช้เป็นส่ิงเตือนใจในการ
ประกอบกิจการงานทั่วไป

3.		แนวคิด มักเสนอแนวคิดอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องค่านิยมของสังคมพรหมลิขิตศาสนา	บาป
บุญมีจริงหรือไม่	แก่นแท้ของศาสนาคืออะไร	และแสดงความคิดความเชื่อ	อย่างมีเหตุผลมากขึ้นพรหมลิขิต
ศาสนา	บาปบญุมจีรงิหรอืไม่	แก่นแท้ของศาสนาคอือะไร	และแสดงความคดิความเชือ่อย่างมเีหตผุลมากขึน้

4.		รูปแบบและการด�าเนินเร่ือง รูปแบบในการแต่งมีท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองในส่วนท่ีเป็นร้อย
แก้วนั้น	มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะและปรัชญาในพระพุทธศาสนา	นอกจากนั้น	ยังมีข้อเขียนสั้นๆ	 เพื่อแสดง
แง่คิดทางปัญญา	การด�าเนินเรื่องมุ่งไปที่ใจความมากกว่าศิลปะในการใช้ค�า	ในส่วนที่แต่งเป็นร้อยกรองนั้น	
เป็นร้อยกรองส้ันๆ	ซึง่อยูใ่นรปูแบบของกลอนและโคลงเป็นส่วนมาก	แต่ไม่นยิมยกคาถาบาลแีทรกไว้ในเรือ่ง
เช่นแต่ก่อน

5.  คุณค่าของหนังสือ
จากวรรณกรรมหลวงพ่อทองวัดโบสถ์	ผลงานของนายทวี	 วรคุณ	ผู้ประพันธ์	ก�าลังปลูกฝังทัศนะ

คติที่ดี	ใช้วิธีการกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์	โดยใช้วิธีการอธิฐานขอพรจากพระ	ขอไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็ตาม	
ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีปัญญาและมีความรู้ควบคู่ไปกับมีศีลธรรมประจ�าใจ	นั่นเพราะสุนทรภู่ให้ความส�าคัญเก่ียว
กบัการศกึษาและการประพฤตตินเป็นคนดอีย่างมาก	ท่านจงึย�า้ไว้ในวรรณกรรมของท่านเสมอ	จะเหน็ได้ว่า	
ชีวิตกับการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกันได้	 เพราะชีวิตก็คือกระบวนการศึกษาเล่า
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เรยีน	เพือ่น�าไปสูก่ารเข้าใจตนเอง	เข้าใจสงัคม	เป็นโลกทีไ่ร้พรมแดน	ไม่จ�ากดัการเวลา	ไม่จ�ากดัเพศวยั	หรอื

ชนชั้นวรรณะ	สุดแต่ว่าใครจะเอาใจใส่และสนใจที่จะแสวงหาความรู้มาก	กว่ากันเท่านั้นเอง

ในทศันะทางพระพทุธศาสนา	ได้กล่าวถงึกระบวนการและสาระส�าคญัของการศกึษาเอาไว้ว่า	การ

ศกึษาทีถ่กูต้องนัน้จะต้องเป็นไปเพือ่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติของตนเองให้ดข้ึีน	และจะต้องเป็น

มรรควิธีที่จะน�าชีวิตไปสู่ความเบิกบานสะอาด	สว่าง	สงบ	และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง	นั่นคือจะต้อง

ด�าเนินไปตามหลักไตรสิกขา	3	ประการ	คือ	พัฒนาศีล	สมาธิ	และปัญญา	คือ

อธิสีลสิกขา คือ	 ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูงหรือ	 เป็นกระบวนการ

ศึกษาที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 งดเว้นจากการ

ประพฤติในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม	และให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นอยู่เสมอ

อธิจิตตสิกขา คือ	 ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูงหรือ	

กระบวนการศกึษาทีเ่ป็นไปเพือ่การพฒันายกระดบัจติใจของตนเองให้สงูขึน้	โดยมุง่เน้นทีจ่ะสร้างความเข้ม

แข็ง	ความเชื่อมั่น	ความหนักแน่น	และ	ความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

อธิปัญญาสิกขา คือ	ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง	

หรือ	กระบวนการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาความรู้หรือสติปัญญาให้มีขึ้นในตนเอง	อันจะเป็น

หนทางน�าไปสูก่ารรูจ้กัตนเอง	เข้าใจตนเอง	ควบคมุตนเอง	ปรบัปรงุตนเอง	เปลีย่นแปลงตนเองพฒันาตนเอง	

รวมทั้งจะเป็นหนทางที่จะน�าบุคคลไปสู่การเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวัน	 และ

ท�าให้บุคคลสามรถก้าวเข้าถึงความหลุดพ้นได้ในที่สุด

สรุปได้ว่า	วรรณกรรมเป็นการศกึษาหลกัธรรมอกีแบบหนึง่	ไม่ว่าจะในยคุสมยัใด	สามารถทีจ่ะสมัฤ

ทธผิลได้	หากตัง้ใจศกึษาวรรณกรรมเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูห้รือท�าความเข้าใจตนเองและผูอ้ืน่	และเป็นไปเพือ่ทีจ่ะ

ยกระดบัจติวญิญาณของตนเองให้สงูขึน้	และได้เป็นไปเพือ่การพฒันาศีล	สมาธ	ิปัญญา	ไม่ได้ศกึษาเพยีงเพือ่

ตามกระแสของกิเลส	และตอบสนองกระแสของโลกนิยม

6. เอกสารอ้างอิง
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์บทความ

หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1	 ต้องเป็น	บทความวจิยั	บทความวชิาการ	และบทความทัว่ไปทางพระพทุธศาสนาหรอืสาขาวชิา

ที่เกี่ยวข้อง

1.2		ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

1.3		ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้

1.4		บทความทีจ่ะได้รบัการลงพมิพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุใินเรือ่งนัน้	

ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

1.5		การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น	 เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การเตรียมต้นฉบับ

2.1		เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้	เช่น	ใช้กระดาษ	A4	พิมพ์เต็มหน้า	ความยาว	10-12	

หน้า	พิมพ์ด้วย	Microsoft	for	Windows	ใช้อักษร	TH	SarabunPSK	ชื่อเรื่อง	และหัวข้อใช้

ตัวอักษรขนาด	16	ตัวหนา	และกั้นหน้าด้านบนกับด้านซ้าย	เท่ากัน	1.5	นิ้ว	ส่วนกั้นด้านขวา

และด้านล่างเท่ากัน	1	นิ้ว	และตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

2.2		การอ้างอิงในเนื้อหาบทความให้ใช้ระบบ	APA	ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้วงเล็บเปิด-ปิด	และ

ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน	ปี	พ.ศ.	ของเอกสารที่น�ามาอ้างอิง	และเลขหน้า	ไว้ข้างหน้าหรือ

ข้างหลังข้อความน้ันก็ได้	 เอกสารที่น�ามาอ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง

ท้ายบทความทุกรายการ	 และผู้นิพนธ์บทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่

น�ามาอ้างอิงทั้งหมด	 โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร	 เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข	 (2548	 :	 16)	

หรือ	(กุลธิดา	ท้วมสุข,	2548	:	16)

2.3		การอ้างอิงเอกสาร	ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น	จัดเรื่อง

ล�าดับตามตัวอักษร	 เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข.	 (2548).	การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์.	กรงุเทพมหานคร	:	ชมรมผูส้อนวิชาบรรณารกัษ์ศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

3. การส่งต้นฉบับ

	 การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.		 กรอกแบบฟอร์มน�าส่งบทความเพื่อพิจารณาน�าลงวารสาร

2.		 การส่งบทความกระท�าได้ตามวิธีดังนี้	
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2.1		ส่งผ่านระบบออนไลน์ในเว็ปไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด	http://journalrec.mbu.ac.th/index.php/send

2.2		ส่งผ่าน	E-mail	:	Journalmburec@gmail.com

2.3		ส่งทางไปรษณย์ีไปยังทีอ่ยู่	:	บรรณาธกิารวารสาร	วารสารมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ถนนเลี่ยงเมือง	 ต�าบลดงลาน	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

45000

												กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความจ�านวน	4	ชุด	(3	ชุดไม่ต้องพิมพ์ชื่อเจ้าของบทความวิจัยและ

สถานที่ท�างาน)	พร้อมแผ่น	CD	ที่ปลอด	Virus

4.  หลักการอ้างอิง

	 ให้ใช้	“ระบบฝังใน”	และตัวเลขให้ใช้	“ตัวเลขอารบิค”	ที่เป็นสากล

5.  เขียนตามแบบที่ก�าหนดไว้
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แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร 
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