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ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง 

 
Factors Affecting the Peoples’ Participation in Forming the Three Years  

Local Development Plan of the Tung Kai Sub-District,  
Yantakaw District, Trang Province 

 
จตุิมา พนัธุ์ช่วง1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้
เป็นประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอ 
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง จ านวน 364 คน เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ ป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย การแจกแจงหาค่าความถ่ี 
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
     ระดบัปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา 
สามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลางโดยปัจจยัที่มีระดบัสงูสดุคือปัจจยัด้านประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหา  

 

1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ส่วนปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ได้แก่ ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการขาด
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติเพื่อสร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาปัจจยั
ด้ านประชาชนมี ส านึ กต่อปัญหา ประชาชนไม่ ได้ รับการพัฒนาอย่ างทั่ วถึ ง 
และประโยชน์ร่วม ปัจจัยด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา ประชาชนขาดการสนบัสนุน
ข้อมลูขา่วสารและปัจจยัจงูใจ การได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม ขาดความสามคัคี
ไมค่อ่ยเห็นถึงประโยชน์การมีสว่นร่วมโดยมีข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ได้แก่ ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบ
นโยบายมาตรการ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ 
ในการพัฒนาปัจจัยด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม สร้างกิจกรรม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามัคคี สมัพันธภาพมากขึน้ในชุมชน
ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล
ขา่วสารและปัจจยัจงูใจ การได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม จดักิจกรรมเพื่อประสาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น าท้องถ่ินกบัชมุชน 
ค าส าคัญ : ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of factors affecting  
the peoples’ participation in forming the three years local development plan of  
Tung Kai Sub-District, to investigate the problems that occur during the process, and 
to propose suggestions to improve the peoples’ participation. The sample 
subjects were 364 people who were 18 years old and over and residing at  
Tung Kai Sub-District. Questionnaires were used as tools to collect the data.  
The statistics employed in analyzing the collected data were percentage, arithmetic 
means, and SD. 
 The results of the study revealed as follows : The level of the factors affecting 
the peoples’ participation was found to be moderate as a whole. The most affecting 
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factors were found to be the peoples’ awareness, and recognition of problems.  
 Regarding the problems found during the process, it was revealed as follows 
: public measures : the people lacked opportunities to participate in making  
the policy in order to solve the problems; people : many people did not recognize  
the problems due to lack of training and receiving benefits; individual and organization 
development : most people lacked sufficient information about receiving benefits from 
participation. Suggestions to improve the peoples’ participation included the followings : 
public measures : people should have opportunities to express their opinions in 
the community development; people : more activities should be created for  
the local people to participate in order to boost peoples’ unity and good relationship; 
individual and organization development : the organization should encourage  
the public to realize the benefits from participation and provide them with 
information. More activities should be held in order to enhance the relationship 
between the community leader and the community. 
Keywords : Factors Affecting the Peoples’ Participation 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนญูเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมมากที่สดุเท่าที่เคยมีมา
และบัญญัติไว้ในหลายมาตราได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย  
ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ิน ส่ง เสริมและสนับสนุนการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ  
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สงัคมรวมทัง้การจัดท าบริการ
สาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ  
การใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชา ชีพหรือตามสาขาอาชีพ 
ที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น สง่เสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และ
จดัให้มีกฎหมายจดัตัง้กองทนุพฒันาการเมืองภาคการเมือง เพื่อช่วยเหลือการด าเนิน
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กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชน  
ที่รวมตวักนั ในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชมุชนในพืน้ท่ี (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย, 2550 : 28) 
 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและสง่เสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดท า บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจแก้ปัญหาในพืน้ท่ีท้องถ่ินใดมีลกัษณะที่จะปกครองตนเองได้ ยอ่มมี สิทธิจดัตัง้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติก ากับ ดูแลองค์กรส่วน
ท้องถ่ินต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจน สอดคล้อง 
และเหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญัติ โดย
ต้องเป็นไปเพื่ อการคุ้ มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์  
ของประเทศ เป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถ่ิน (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย, 2550 : 112-113) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากการกระจายอ านาจการปกครอง  
เพื่อวตัถุประสงค์ให้ประชาชน ในท้องถ่ินได้มีโอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ในการปกครองท้องถ่ินด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาความต้องการ  
ของประชาชนในท้องถ่ิน ซึง่เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริงคือ การจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาต าบลจึง 
เป็นเคร่ืองมือขององค์การบริหารสว่นต าบลในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจและ 
แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและการจัดท าแผนจะสามารถบรรลวุัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายได้จะต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสะท้อนปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน 
(แผนพฒันาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย, 2555 : 3) 
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 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินก็ไม่อาจประสบผลส าเร็จ
ได้เพียงการจัดตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลขึน้มาเท่านัน้ เนื่องจากสาระของการ  
มีสว่นร่วมของประชาชนไมไ่ด้ยดึติดอยูก่บัองค์กรเป็นหลกัยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ที่ส าคญั เช่น 
การตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้ความสนใจ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหาการวางแผน การปฏิบตัิงาน 
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการก าหนดทิศทางในการด า เนินงานให้สอดคล้อง 
กบัปัญหาและความต้องการของประชาชน (สดุาวรรณ์ มีบวั, 2547 : 10) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พบว่า  
การสง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ยึดติดอยู่กับองค์กรเป็นหลักยังมี ปัจจัยที่ส า คัญ เช่น  
การตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้ความสนใจ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหาการวางแผน การปฏิบตัิงาน 
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการก าหนดทิศทางในการด า เนินงานให้สอดคล้อง 
กบัปัญหา 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่  จะศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง  
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 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง  
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้ วิจัย 
ได้ก าหนดขัน้ตอนการศึกษา ดังนี  ้
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนผู้มีสทิธ์ิเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรังจากข้อมลู
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
จ านวน 6,553 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยค รั ง้ นี ไ้ ด้แก่  ประชาชนผู้ มีสิท ธ์ิ เลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีอยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จงัหวดัตรัง จ านวน 364 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น 
แบบส ารวจรายการ (Check list) ซึง่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการ
จดัท าแผนพฒันาสามปี กรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัแบบลิเคิท (Likert, 1961 : 166 - 169)  
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โดยได้ทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อความกบัเนือ้หา (IOC) 
เทา่กบั 0.89 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีผล 
ตอ่ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ซึง่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารต าราที่ เ ก่ี ยวข้องกับปัจจัยที่ ส่ ง เสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน โดยก าหนดของข่ายในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
ของการวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  
โดยมีวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม ตามประเด็นหลกัที่ได้ก าหนดในกรอบการวิจยั 

3. น าเคร่ืองมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเนือ้หาครอบคลมุ
และตรงกบัประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และให้ข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

4. หาความ เที่ ย งตรง  (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ส ร้ าง เส ร็จ 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อ
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความเ ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยง  
ของเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน พิจารณาด้านเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา
และส านวนที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ (Index of Item Objective Congruence  :  IOC) ได้ค่า
เทา่กบั 0.99 

5. น าแบบสอบถามการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว
จังหวดัตรัง จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองน ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาล (Cronbach’s Coefficient alpha) 
(Cronbach, 1990 : 202-204) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเทา่กบั0.89 
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 6. จัดท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบัประชาชนในการวิจยั 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 
มีอยู่ในช่วงอายุ 51ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 35.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 31.30 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.70 มีรายได้ 10,001 – 15,000 
คิดเป็นร้อยละ 48.10  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จังหวัดตรังทัง้ 4 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในภาพรวม ระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจยั 
พบว่า ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2.85 
และปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันาร่วม มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.53 
 2.1 ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการประชุมเมื่อมีโครงการ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2.94 และการมีส่วนร่วมในการจัดท ากลไกภาครัฐ ด้านนโยบายและ
มาตรการตา่งๆ มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.45 
 2.2 ปัจจัยด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
การมีสว่นร่วมในการใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
3.53 และการมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่คณะกรรมการพฒันาต าบลในการจดัท า
แผนพฒันาต าบล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.51 
 2.3 ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
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ร่วมเรียนรู้กับท่าน ในชุมชน ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.63 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการสว่นท้องถ่ินอยา่งสะดวก รวดเร็ว มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.45 
 2.4 ปัจจัยจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การพัฒนาได้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.88 และ 
การมีส่วนร่วมผลักดันโครงการตามแผนพัฒนาหรือโครงการจ า เ ป็นเร่งด่วน  
จากแผนพฒันาไปท าข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 2.60 
 ผลการวิ เคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ส่ง เสริมการมีส่วน ร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     กลไกลภาครัฐเก่ียวข้องกับนโยบายมาตรการด้านโครงสร้างพืน้ฐานตาม
แผนพัฒนาสามปีประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติเพื่อ  
สร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาถึงจุดส าคัญ ผู้บริหารวางนโยบายไม่เข้าถึงปัญหา
สว่นยอ่ยสว่นมากเน้นความส าคญัจึงละเลยปัญหาเร่ืองเลก็ๆ 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ  ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็จลลุ่วง ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาที่ส าคัญโดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาถึงจุดส าคัญ ประชาชนขาด  
ความร่วมมือในการพฒันาเป็นกลุม่เพราะประชนชนไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
 ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาด 
การกระตุ้นเพื่อสง่เสริมให้โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนบัสนนุข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนประชาชนมีการเข้าร่วมเรียนรู้น้อย 
กบัสมาชิกชมุชนจึงท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในปัจจบุนัไมเ่พียงพอ 
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 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ประชาชนขาดความสามัคคีไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์การมีส่วนร่วม 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมเมื่อได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม 
ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์น้อยเพราะผู้บริหารเน้นกิจกรรมเดิม
ไมส่ร้างความสมัพนัธ์ด้านตา่งๆ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่คา่ย อ าเภอยา่นตาขาว 
จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     เนื่องจากผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้เข้าถึงปัญหา
ส าคัญโดยตรงจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพฒันามากขึน้เพราะประชาชนเข้าถึงปัญหาผลกระทบต่อปัญหา
โดยตรงจึงต้องมีสว่นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึน้ 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตส านึกต่อปัญหาผู้บริหารต้องสร้างกิจกรรม
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามคัคี สมัพนัธภาพมากขึน้ในชุมชน 
จะได้มีจิตอาสามากขึน้ท าให้ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปัญหาสว่นรวมและประโยชน์
ร่วมในชมุชน 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
     ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสาร  
อยา่งทัว่ถึงทกุพืน้ที่ของชุมชนและมีการบริหารให้ข้อมลูแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจง่ายขึน้
องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งค่าย ต้องเน้นให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความส าคัญ  
ในการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างคุ่มค่า เพื่อให้ทรัยกรเพียงพอต่อความต้องการ  
ของประชาชน 
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 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ให้ประชาสมัพนัธ์อย่างทั่วถึง เน้นให้ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือ  
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆผู้บริหาร ต้องด าเนินโครงการตามมติ
เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่า ง 
ผู้น าท้องถ่ินกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสขุให้กับประชาชน 
และต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศกัยภาพ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง
ซึง่สามารถอภิปลายผลได้ดงันี ้
  1.  จากการศึกษาเชิงปริมาณ ระด ับปัจจ ัยที ่ส ่ง เสริมการมีส ่วนร่วม  
ของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุด้าน คือ ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม 
ปัจจัยเก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ปัจจัยจูงใจ คือการได้รับ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา เนื่องจาก
สามารถท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า ร่างแผนพัฒนาต าบล โดยให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการคดัเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพัฒนาต าบล เพื่อมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ 
เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยอรุณ ภมร (2547 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า ส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. และมีการเข้าร่วมประชุมแสดง 
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
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 1.1 ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ระดบัปัจจยั
ที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมในการพฒันาวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและมีสว่นร่วมในการพฒันา
สงัคมในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี เฉลยรัตน์ (2550 : 23)  
ได้ท าการศกึษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท ากรอบ แผนพฒันาต าบล 
ต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ”ผลการวิ จัยพบว่ า 
กรอบแผนพฒันาต าบลแบบมีสว่นร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ประเด็นการพฒันา 
โครงสร้างพื น้ฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะ/กิจกรรม แตกต่างกันตาม 
ความต้องการของประชาชน 
 1.2 ปัจจยัด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมระดบัปัจจยั 
ทีส่ง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนร่วมเรียนรู้ในเร่ืองการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน พิจารณา
ปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาต าบลหนองบวั 
อ าเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า วิธีการและรูปแบบในการจัดท าแผนพฒันาต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองบัว มีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหา
และมีการจัดล าดบัความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1.3 ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ระดับปัจจัยที่ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า องค์การบริหาร  
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สว่นต าบลทุง่คา่ยมีบทบาทในการกระตุ้น และสง่เสริมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและสิทธิเ ข้ามามีส่วนร่วม  
แสดงความคิดเห็นถึงข้อมลูขา่วสารการพฒันาท้องถ่ินขออยา่งสะดวก ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ สมศกัดิ์ น้อยนคร (2551 : 75-78) ได้ศึกษาศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  
ปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาท้องถ่ิน 
มีความไม่ชดัเจน ข้อเสนอแนะ คือ ควรติดเคร่ืองเสียงและมีการกระจายเสียงที่ชดัเจน 
ปัญหาด้านการคิดพัฒนาพบว่า  ประชาชนไม่ก ล้าแสดงความคิด เห็นและ  
ไม่กล้าแสดงออก ข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดง  
ความคิดเห็นและตัดสินใจให้มากขึน้ปัญหาด้านการตัดสินใจพบว่า เทศบาลต าบล  
ขาดการสอบถามปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน 
ข้อเสนอแนะคือควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสนิใจให้มากขึน้ปัญหาด้านการรับประโยชน์พบวา่ พืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญจะได้รับ
การพฒันาที่ล่าช้าข้อเสนอแนะคือ ควรมีการกระจายงบประมาณไปยงัพืน้ที่ห่างไกล 
ให้มากขึน้ 
 1.4 ปัจจยัจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม ระดบัปัจจยั  
ที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ได้รับ
ประโยชน์จากการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ค่าย 
และการพฒันาได้ตอบสนองต่อความต้องการ ซึ ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  
นยันา ปานศาสตรา (2552 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พบวา่ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินได้แก่ปัจจยัด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจยัด้านข้อมลูขา่วสาร ปัจจยัด้านความสะดวก และ ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายนอก 
ปัญหาและอปุสรรคตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินที่ส าคญั 
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 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่อปัจจัยที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
 1. ปัจจยักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     กลไกลภาครัฐเก่ียวข้องกับนโยบายมาตรการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ตามแผนพฒันาสามปีประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมลงมติ เพื่อ
สร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาถึงจุดส าคัญ ผู้บริหารวางนโยบายไม่เข้าถึงปัญหา
ส่วนย่อยส่วนมากเน้นความส าคัญจึงละเลยปัญหาเ ร่ืองเล็กๆ  ซึ่งสอดคล้อง 
กบัผลการวิจยัของสมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลหนองบัว อ าเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์  
พบวา่ วิธีการและรูปแบบในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ขององค์การบริหารสว่นต าบล
หนองบัว มีแนวทางในการจัดท าแผนพฒันาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา 
ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาในแต่ละด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นรายด้านพบวา่ทกุด้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
      ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ  ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็จลลุ่วง ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาที่ส าคัญโดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาถึงจุดส าคัญ ประชาชนขาดความ
ร่วมมือในการพัฒนาเป็นกลุ่มเพราะประชนชนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของณฐัวฒุิ ถาปันแก้ว (2555 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี
สว่นร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารสว่นต าบลนาม่อง อ าเภอ
กดุบาก จงัหวดัสกลนคร ตามคณุลกัษณะสว่นบคุคล 
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาดการกระตุ้น 
เพื่อสง่เสริมให้โครงการส าเร็จตามเปา้หมาย ประชาชนขาดการสนบัสนนุข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ กบัครัวเรือนท่ีอยูห่างไกลจากชมุชนประชาชนมีการเข้าร่วมเรียนรู้น้อยกบัสมาชิก
ชุมชน จึงท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของสมศักดิ์  น้อยนคร(2551 : 75 - 78) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวดัอุตรดิตถ์โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ด้านการปฏิบตัิงานและด้านการรับประโยชน์อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการคิดพฒันา
ด้านการตดัสนิใจ และ ด้านการติดตามประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
ประชาชนขาดความสามัคคีไม่ข่อยเห็นถึงประโยชน์การมีส่วนร่วม ประชาชนจะ 
มีส่วนร่วมเมื่อได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม ประชาชน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้อยเพราะผู้ บริหารเน้นกิจกรรมเดิม  
ไม่สร้างความสมัพนัธ์ด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร 
(2552 : ก) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชน  
มีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้แก่  ปัจจัย 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจยัด้านความคิดเห็น ปัจจยัด้านแรงจงูใจภายใน ปัจจยัด้าน
ข้อมลูขา่วสาร ปัจจยัด้านความสะดวก และปัจจยัด้านแรงจงูใจภายนอก 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จงัหวดัตรัง ดงันี ้
 1. ปัจจยัเก่ียวกบักลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ 
     เนื่องจากผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายไม่ได้เข้าถึงปัญหา
ส าคัญโดยตรงจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพฒันามากขึน้เพราะประชาชนเข้าถึงปัญหาผลกระทบต่อปัญหา
โดยตรงจึงต้องมีสว่นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัย
ของสมจิตร ศรีแสนยง (2553 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจดัท าแผนพฒันาต าบลหนองบวั อ าเภอมน จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและ
รูปแบบในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
มีแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ร่วมกันค้นหาปัญหา 
ความต้องการของประชาชน พิจารณาปัญหาและมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาในแตล่ะด้านประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 2. ปัจจยัประชาชนมีส านกึตอ่ปัญหาและประโยชน์ร่วม 
     เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตส านึกต่อปัญหาผู้บริหารต้องสร้างกิจกรรม
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมมากขึน้เพื่อให้เกิดความสามคัคี สมัพนัธภาพมากขึน้ในชุมชน  
จะได้มีจิตอาสามากขึน้ท าให้ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปัญหาสว่นรวมและประโยชน์
ร่วมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขัดสีใส (2551 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ในอ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ กระบวนการในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินประกอบด้วย ขัน้เตรียมการ
จัดท าแผนการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
ของท้องถ่ินในปัจจบุนั การก าหนดวิสยัทศัน์การก าหนดพนัธ์กิจ การก าหนดยทุธศาสตร์
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การพฒันาและแนวทางการพฒันา การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อ การพฒันา การก าหนด
เปา้หมายการพฒันาท้องถ่ิน  
 3. ปัจจยัด้านนกัพฒันาและองค์กรพฒันา 
     ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อให้มีความก้าวหน้า 
กับครัวเรือนท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชนจะได้เป็นการพัฒนาอย่างทัว่ถึงและทนัสมยั และมี 
การพัฒนาให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าใจได้ง่ายผู้ บริหารต้องนัน้ให้ประชาชนส านึก 
ต่อทรัพยากรและจัดระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขดัสีใส (2551 : ก) 
ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่
พบวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินประกอบด้วย
ขัน้เตรียมการจดัท าแผน การรวบรวมข้อมูล และปัญหาส าคญั การวิเคราะห์ศกัยภาพ
การพฒันาของท้องถ่ินในปัจจบุนั การก าหนดวิสยัทศัน์การก าหนดพนัธ์กิจ การก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
การก าหนดเปา้หมายการพฒันาท้องถ่ิน  
 4. ปัจจยัจงูใจการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม 
     ให้ประชาสมัพนัธ์อย่างทั่วถึง เน้นให้ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆผู้บริหาร ต้องด าเนินโครงการตามมติ  
เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมควรจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ น า
ท้องถ่ินกบัชมุชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉนัท์ คืนความสขุให้กบัประชาชน และต้องมี
การประสานกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
ที่เกินศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร (2552 : ก)  
ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสะดวก และปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ภายนอก ปัญหาและอปุสรรคต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินท่ีส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้    
 1.1 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านปัจจยัจงูใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีสว่นร่วม และด้านนกัพฒันา
และองค์กรพฒันา มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ผู้บริหารต้องทบทวนบทบาทของตน ต้องมุ่งมั่น
ตัง้ใจปฏิบตัิงานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้าถึงข้อมลูขา่วสารอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนา
สามปี เก่ียวกับกลไกภาครัฐทัง้ในระบบนโยบายมาตรการ ผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งค่าย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้  
โดยการจัดประชุมประชาคมให้แสดงความคิดเห็นเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบ  
ต่อประชาชนโดยตรง จัดซือ้จัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดโดยเปิดโอกาส 
ให้มีการแขง่ขนัประกวดราคาอยา่งโปร่งใสและเที่ยงธรรม และแตง่ตัง้ตวัแทนประชาคม
หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกๆ 
โครงการ 
 1.3 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านประชาชนมีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม ผู้ บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งค่าย ต้องสร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้ ชุมชนจะได้มี  
จิตอาสาเกิดความสามัคคี มีความช่วยเหลือต่อปัญหาส่วนรวมและประโยชน์ร่วม 
ในชมุชน 
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 1.4 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย  
ต้องส่งเสริมและสนบัสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทัว่ถึง 
สร้างจิตส านกึตอ่ประชาชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จดัระบบ
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีความคณุคา่และเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 
 1.5 ปัจจยัที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ด้านปัจจยัจูงใจ คือการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ผู้บริหารองค์การ
บริหารสว่นต าบลทุง่ค่าย ต้องด าเนินโครงการตามมติเสยีงสว่นใหญ่ในที่ประชุม เน้นให้
ประชาชนทราบถึงความส าคญัหรือความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ  
ควรจดักิจกรรมเพื่อประสานความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น าท้องถ่ินกบัชุมชน เช่น กิจกรรม
ปรองดองสมานฉนัท์ คืนความสขุให้กบัประชาชน และต้องมีการประสานกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อของบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศกัยภาพ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชวีิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี1 

 

The Relationships Between the work life balance and the work performance 
efficiency of staffs in Suratthani hospital.1 

 

ณฐัพนัธุ์ ตติยาภรณ์2, ธนาย ุภูว่ทิยาธร3 

นิตย์ หทยัวสวีงศ์ สขุศรี4 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความสมดุลของชีวิตของบุคลากร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาล 
สรุาษฎร์ธานี 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดลุของชีวิตกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลกับบุคลากรท่ีปฏิบตัิหน้าที่ในส่วนของ
ผู้ ป่วยในที่ขึน้กบักองการพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความสมดลุของชีวิต มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 859 และแบบสอบถาม
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 848 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัและสถิติความถดถอยพหคุณูแบบ 
Stepwise 
ค าส าคัญ : ความสมดุลของชีวิตประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงพยาบาล บุคลากร
   โรงพยาบาล 
 

 
 

1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดย 
มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง อยู่ในระดบั
มาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม 

2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทัง้ 3 ด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน ด้านความพึงพอใจ 
ในการท างาน และด้านความต้องการความก้าวหน้า 

3) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
มีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงกบัความสมดลุของชีวิต อยูใ่นระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .01และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู .774 
อ านาจในการท าพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 59.90 ค่าน า้หนักความส าคัญของตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบดงันี ้

คะแนนดิบ  
  ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน  
   =  1.267 + .353(ด้านสงัคม X4) + .163(ด้านตนเอง X1) + .189(ด้านงาน X2) 
สมการคะแนนมาตรฐาน 
  ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน (Z)  
  = .414 (ด้านสงัคมX4) + .249(ด้านตนเองX1)  + .239(ด้านงานX2)  
 

Abstract 
 The purposes of this study were to study1)The work-life balance level  
of the Staffs of Suratthani Hospital 2) The performance efficiency level of 
the Staffs of Suratthani Hospital 3) The relationship between The work-life 
balance level and The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani 
Hospital.The instruments consisted of Tthe Cronbach’s Alpha Coefficient of 
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a work-life balance questionnaire were .859 and The performance efficiency 
questionnaire were .848 Data analysis was performed using both descriptive 
and inferential statistics including Pearson Product-Moment Correlation and 
Stepwise Multiple Regression. 
The result of the study revealed that. 

1) The work-life balance level of the Staffs of Suratthani Hospital  
in overall and in each of the following three aspects is at the medium level. 
When considering each side and sort by most to mean less as follow, work, 
family, yourself and the levels of social was high. 

2) The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani Hospital 
in overall and in each of the following three aspects is at the medium level. 
When considering each side and sort by most to mean less as follow, 
the staffs’ working perception, the satisfaction towards working performance 
and the career path development. 

3) The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani Hospital 
and the life balance level  indicated that the two variables had a linear relation 
is very high of .01  and could construct the predictive equations of Multiple 
Regression .774 with cooperative prediction at 59.90 percent as show in 
following prediction raw score equation: 

Formulated in the raw score 
  The performance efficiency  
   = 1.267 + .353(social X4) + .163(yourself X1) + .189(work X2) 
Formulated in the standard 
  The performance efficiency (Z) 
  = .414(social X4) + .249(yourself X1) + .189(work X2) 
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บทน า 

ในภาวะสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ทัว่โลก ท าให้องค์กรต้องปรับตวัให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเพื่อ
ความอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจ และกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งองค์กรเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและเพื่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน  
ทางธุรกิจ คือ การให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์  
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัที่สดุขององค์กรในการตอบสนองตอ่เปา้หมายทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว (จุฑาภรณ์ หนบูตุร, 2554) ซึ่งการท างานของคนในปัจจุบนัเป็นไปด้วย
ความเร่งรีบเพราะต้องท างานแข่งกับเวลา ในภาวการณ์แข่งขันที่สูงโดยเฉพาะ 
ในภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ รุนแรงมาก จากงานวิจัยเร่ืองการเพิ่มผลผลิตกับ 
การบริหารสมดุลของชีวิตและการท างานพบว่าภาวการณ์แข่งขันและโลกโลกาภิวัตน์ 
มีผลร้ายต่อความสมดลุระหว่างชีวิตสว่นตวัและการท างานของพนกังาน และจากแนวทาง 
การท างานที่เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการผลิตสินค้าปริมาณมากไปสู่
อตุสาหกรรมการบริการ ท าให้ลกัษณะการท างานในภาคบริการจะเปิดบริการ 24 ชัว่โมง 
ไม่ว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการชนสง่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้
พนกังานสว่นใหญ่ในอตุสาหกรรมภาคบริการเหลา่นีต้้องทุ่มเทเวลาในการท างานที่มากขึน้ 
ซึ่งท าให้พนกังานไม่มีเวลาหรือไม่สามารถจดัสรรเวลาส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
ครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมได้ ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวไม่เพียงพอ โอกาสในการเข้าสังคมลดลง รวมทัง้ 
ปัญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการพักผ่อน (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ, 2551) และจะส่งผลต่อ 
ความสมดลุของชีวิตได้ 

โดยความสมดุลของชีวิต เป็นการก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง งานครอบครัว และสงัคม ถ้าหากสามารถสร้างดลุยภาพของชีวิต
กับงานได้ จะท าให้เกิดความกินดีอยู่ดี มีความสขุในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
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ความมัน่คง และความก้าวหน้าขององค์กรและสงัคมในที่สดุ ซึ่งโดยทัว่ไปปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่มีสว่นก าหนดการรับรู้ถึงระดบัความสมดลุในการท างาน คือ ความรู้สกึว่าตนเองมีอ านาจ
ที่จะจัดการกับภาระงาน กิจกรรมปฏิบัติงานต่าง ๆ และการบริการเวลาที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเอง ดังนัน้ การริเร่ิมแนวคิดเพื่อ
ส่งเสริมความสมดุลชีวิตในการท างานอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมเพื่อ 
ที่จะสง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานที่ดีของบุคลลากรในองค์กรนัน้ ๆ ได้ ซึ่งสามารถ
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรซึ่งการได้ทราบผล 
การปฏิบัติงานของตนเอง จะท าให้องค์กรหรือผู้ เก่ียวข้องได้ทราบถึงความจ าเป็นและ
ทิศทางในการพฒันาพนกังาน เพิ่มพนูความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรได้ และเป็นกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน เพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละองค์กรพนักงาน 
จะมีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมากและจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไป 
ถึงเปา้หมายที่วางไว้ (ชลพรรษ ดีมา, 2544) 
 แต่จากการศึกษาพบว่า ในการให้บริการสาธารณสุขของรัฐนัน้บุคลากร 
มีความทกุข์จากความขดัแย้งและการถกูฟ้องร้อง ปัญหาที่เกิดขึน้สว่นหนึ่งเป็นปัญหา
ด้านประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการพยาบาลซึ่งเป็นบคุลากรที่ให้การ
ดูแลผู้ เ จ็บป่วยอย่างใกล้ชิด ข้อขัดแย้งและการฟ้องร้องส่วนหนึ่งมีสาเหตุจาก 
ความแออัดของผู้ รับบริการ มีภาระงานหนัก มีงบประมาณที่จ ากัดและขาดอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ที่ส าคัญ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือและการให้บริการ  
มีความผิดพลาดในการดแูล และเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ ท าให้บคุลากรถกู
มองในภาพลบ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐซึง่ถือได้วา่เป็นสถานบนัทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (คณะกรรมการอ านวยการจัดท า
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555) 
 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
อยา่งตอ่เนื่อง ให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงและจดัให้มีการตรวจสอบการให้บริการ
ทางการแพทย์ ทัง้ในโรงพยาบาลของภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน โดยมีการแข่งขัน 
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ทัง้ทางด้านความทันสมัยของเคร่ืองมือทางการแพทย์ ความเช่ียวชาญการรักษาโรค
เฉพาะทาง บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซึง่มีกระบวนท่ีก ากบัดแูลควบคมุคณุภาพ
ของบริการให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี  และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา  
ศกัยภาพการบริการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการแข่งขนักนัทางธุรกิจ แต่ยงั
ขาดกลไกการก ากับให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้ยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข  
อย่างจริงจงัตลอดมา และมีแนวโน้มการร้องเรียนและฟ้องร้องต่อบคุลากรในโรงพยาบาล
มากขึน้ (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2541) หากไมไ่ด้รับการแก้ไขจะน าไปสูปั่ญหาในการเสียขวญั
ก าลังใจและความรู้สึกไม่มั่นคงในวิชาชีพ บั่นทอนความภาคภูมิใจในการท างานโดย 
ไม่มีความสขุและไม่เห็นคุณค่าของงานที่ตนรับผิดชอบ (คณะกรรมการอ านวยการจัดท า
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559, 2555)  
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการ
ตรวจรักษากับประชาชนทั่วไป คือเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรค มีศักยภาพและ  
ความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาล มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึง
ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการท าธุรกิจโรงพยาบาล  
ให้ประสบความส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าไว้นัน้ นอกเหนือจากมีนโยบายที่ดี มีเคร่ืองมือ 
ที่ทันสมัยมีความเช่ียวชาญการรักษาโรคเฉพาะทาง และสิ่งส าคญัที่ขาดไม่ได้ ก็คือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานและขบัเคลือ่นให้องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง จะมีสว่นช่วย
สง่เสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เป็นแรงจูงใจที่จะสง่ผล
ท าให้เกิดพลงัที่จะแสดงพฤติกรรม และท าให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี
นอกจากนีท้ าให้เกิดแรงจูงใจท าให้บุคคลสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางตามที่  
พวกเขาคาดหวังไว้ (ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้, 2555) หากบุคลากรปฏิบัติได้เช่นนีจ้ะส่งผลให้
ผู้ ป่วยมีความปลอดภัยจากการรักษาหรือการส่งต่อของแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถ
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลขององค์กร เนื่องจากการมีสมดลุของชีวิตที่ดีจะท าให้บคุลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปรับปรุง  
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การท างานของสมาชิกที่ยังด้อยประสิทธิภาพให้ดีขึน้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้อิทธิพลทางวฒันธรรมที่มีความคาดหวงัในผลลพัธ์ของงานและการปฏิบตัิงาน  
ที่เหมาะสม จะก่อให้องค์กรเกิดการพฒันา (พร ภิเศก, 2546) 

ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงเลอืกที่จะศกึษาข้อมลูจากโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
ในหัวข้อ ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เพื่อที่จะสามารถสร้างความสมดลุระหว่างชีวิต
และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ซึ่ง เ ป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง  
ความพึงพอใจในการท างาน สามารถส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
สามารถบริหารบทบาทหน้าที่ของตนเองทัง้บทบาทในการท างานและการใช้ชีวิต 
ส่วนตวัได้ และผู้ วิจัยเห็นว่าความสมดุลของชีวิตในการท างานจะน ามาซึ่งความผูกพนั 
ตอ่องค์กร และรักษาบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยูก่บัองค์กรตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
2. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงพยาบาล 

สรุาษฎร์ธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพ  

การปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ

ผู้ ป่วยในที่ขึน้กับกองการพยาบาลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน 1,201 คน 
(โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ฝ่ายแผนงาน. 2558) การเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างนัน้ 
ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
และใช้การสุ่มแบบแบ่งตามสดัส่วนของประชากรตามประเภทของต าแหน่งงานโดย  
ใช้วิธีการสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากจากบคุลากร 
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, &Morgan,1970) 
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ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 291 ตวัอย่างเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจยัจึงใช้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
เป็นข้อมูลทัว่ไป เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะตวัของบุคลากร ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่ง
งาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และค าถามปลายเปิด 
(Open ended question) 2) แบบสอบถามความสมดลุของชีวิต มีค่าสมัประสิทธ์ิ  
แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .846 ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ 3) แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบับ.845 
ประกอบด้วยค าถาม 15 ข้อ โดยแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 และ 3 เป็นมาตราประมาณค่า 
5 ระดบั คือมีคา่คะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้มากที่สดุ 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สดุ 1 คะแนน  
การศึกษาระดับความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
ของ (เอกชยั อภิศกัดิ์กลุ และคนอ่ืนๆ, 2551 : 68) ดงันี ้

คา่เฉลีย่ระหวา่ง     4.21-5.00   หมายถึง   ระดบัมากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     3.41-4.20   หมายถึง   ระดบัมาก 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     2.61-3.40   หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     1.81-2.60   หมายถึง   ระดบัน้อย 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     1.00-1.80   หมายถึง   ระดบัน้อยที่สดุ 

การเก็บข้อมลูการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง คือ บคุลากร 
ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในส่วนของผู้ ป่วยในท่ีขึน้กบักองการพยาบาลในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
โดยใช้เวลาเก็บข้อมลูระหวา่งเดือน กรกฎาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2558 
ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
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ตวัแปรอิสระ : ปัจจยัสว่นบคุคล และความสมดลุของชีวิต 
ตวัแปรตาม : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน  

ด้านความต้องการความก้าวหน้า และด้านความพงึพอใจในงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสถิติความถดถอยพหคุณูแบบ Stepwise 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 5 - 15 ปี รายได้ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และปฏิบตัิงาน
ในต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง 
 อยูใ่นระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคมดงัตาราง 1 และผลการวิเคราะห์ระดบัประสทิธิภาพ
การปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน ด้านความพึงพอใจในการท างาน และด้านความต้องการ
ความก้าวหน้า ดงัตาราง 2  
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

30 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสมดลุของชีวิตของบคุลากร          
   โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 

ความสมดุลของชวีิต Χ  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านตนเอง 3.06 0.74 ปานกลาง 

2. ด้านงาน 3.34 0.61 ปานกลาง 

3. ด้านครอบครัว 3.07 0.85 ปานกลาง 

4. ด้านสงัคม 3.52 0.57 มาก 

ภาพรวม 3.25 0.58 ปานกลาง 

 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
   บคุลากร โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Χ  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน 3.88 0.46 มาก 

2. ด้านความต้องการความก้าวหน้า 3.52 0.61 มาก 

3. ด้านความพงึพอใจในการท างาน 3.54 0.6 มาก 

ภาพรวม 3.65 0.48 มาก 

 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่า  มีความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและ 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับความสมดุลของชีวิต 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงัตาราง 3 และ4 
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ตาราง 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ 
                 บคุลากร โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 
ด้านตนเอง (X1) 1.00     
ด้านงาน (X2) .710** 1.00    
ด้านครอบครัว (X3)   .718** .584** 1.00   
ด้านสงัคม (X4) .523** .581** .411** 1.00  
ประสทิธิภาพปฏิบตัิงาน (Y) .636** .657** .504** .684** 1.00 

       **p < 0.01 
 
ตาราง 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูเมื่อใช้ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เป็นเกณฑ์ 
 
แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F 
Regression 4 42.258 10.564 147.409* 
Residual 295 28.229 .096  
Total 299 70.487   

*p < 0.05       
 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบ
รวมทัง้สร้างสมการถดถอยพหคุณู ดงัแสดงในตารางที่ 5 และ6 
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ตาราง 5 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูระหว่างสมดุลของชีวิตด้านสงัคม ด้านตนเอง 
                 ด้านงานกบัประสทิธิภาพ การปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
 
ตัวพยากรณ์ R R2 F 
ด้านสงัคม(X4) .684 .468 261.684* 
ด้านสงัคม(X4), ด้านตนเอง(X1) .758 .574 200.140* 
ด้านสงัคม(X4), ด้านตนเอง(X1), ด้านงาน(X2)   .774 .599 147.409* 

*p < 0.05       
 จากตารางที่ 5 ปรากฏวา่ ตวัพยากรณ์ที่ถกูเลือกเข้ามาก่อนคือ ด้านสงัคม เมื่อ
เพิ่มตวัพยากรณ์คือ ด้านการตนเอง พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณูเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อเพิ่มตวัพยากรณ์ คือ ด้านงาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหคุณู
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่มื่อเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ คือ ด้านครอบครัว 
พบว่าค่าสหสมัพันธ์พหุคูณเพิ่มขึน้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวพยากรณ์ 
ที่ เพิ่มขึ น้ให้ผลน้อยมาก จึ งไม่สมควรน ามาใช้ เป็นตัวพยากรณ์ ดังนัน้จึ งสรุป 
ได้ว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี คือ ด้านสงัคม,ด้านตนเอง และด้านงาน จึงค านวณหาค่าน า้หนกั
ความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ดงัแสดงในตารางที่ 6 
 
ตาราง 6 ค่าน า้หนกัความส าคญัของการพยากรณ์ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ในภาพรวมแบบ Stepwise 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t 
คา่คงที่ 1.276 .119  10.713* 
ด้านสงัคม (X4) .353 .039 .414 8.990* 
ด้านตนเอง (X1)   .163 .035 .249 4.680* 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t 
ด้านงาน (X2) .189 .044 .239 4.294* 

R=0.774 
R2 = 0.599 
SEest = 0.309 
F-Value = 147.409* 

    

*p < 0.05 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าน า้หนกัความส าคญัในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ความสมดุลของชีวิต ด้านสงัคม ด้านตนเอง และด้านงาน ส่งผลทางบวกต่อมีค่าเท่ากับ 
.353 .189 และ .163 ตามล าดบัค่าสหสมัพนัธ์พหคุณูของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานกบั
ของความสมดุลของชีวิต ด้านตนเอง ด้านงาน และด้านสงัคม เท่ากับ .774 ผลที่ได้แปล
ความหมายได้ว่า ความสมดลุของชีวิตมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงาน อยูใ่นระดบัสงูมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยที่ตวัพยากรณ์
ทัง้ 3 ตวัสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้ร้อยละ 59.90 มีความคลาด
เคลือ่นในการพยากรณ์ .309 
 สามารถเขียนสมการท านายในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้
 ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ  
 = 1.267 + .353(ด้านสงัคมx4) + .163(ด้านตนเองx1) + .189(ด้านงานx2) 
 สมการคะแนนมาตรฐาน 
 ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน (Z)  
 = .414(ด้านสงัคมx4) + .249(ด้านตนเองx1) + .239(ด้านงานx2) 
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สรุปและอภปิรายผล 
1. ระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

จากการศึกษาพบว่าความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง  
อยูใ่นระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ บญุฤกษ์ บญุคง 
(2556) ได้ศึกษาความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างาน ของพนกังานในส านักงาน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ีพบว่า พนักงานในส านักงานมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมบรูณ์ สกลุสจิุราภา (2555) ได้ศึกษาคณุภาพชีวิต
การท างานในด้านความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่พบว่า 
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี มีความเห็นเก่ียวกบัความสมดลุของชีวิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑาภรณ์ หนูบตุร (2554) ได้ศึกษา
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี ที่พบว่า 
บุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดี มีความเห็นเก่ียวกับความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี
จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้าน  
โดยมีคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงานด้านความพงึพอใจ 

ในการท างาน และด้านความต้องการความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ (2555) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการท างานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช ที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลกัขณา สวุรรณรอด (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  
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จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ชมุชน จงัหวดัหนองคายโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ความสมัพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 จากการศึกษาพบว่า สมดุลของชีวิตด้านสังคม  (x4)  มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ .684 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 46.80 (R2 = .468 Beta = .414) ในการศึกษา
ครัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความสมดุลชีวิตด้านสังคม กล่าวคือบุคลากร 
ในหน่วยงานมีความรักสามคัคีเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้พบปะ
สงัสรรค์ผูกสมัพนัธ์กันสม ่าเสมอ และเมื่อมีปัญหาในการท างาน สามารถได้รับค าแนะน า 
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานร่วมไปถึงบุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อม และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับการแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้บุคลากร 
ในหน่วยงาน ยินดี เต็มใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ปิยนาถ นวลละออง (2555) พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากหัวหน้างาน และ 
จากเพื่อนร่วมงานมีความสมัพันธ์ทางบวกกับสมดุลชีวิตการท างาน กล่าวคือ ถ้าหาก
พนักงานได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และจากเพื่อนร่วมงานสูง 
ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีระดับสมดุลชีวิตการท างานสูงตามไปด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daalen, Willemsen, & Sanders (2006) พบว่า การได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากผู้ บังคับบัญชาและจากเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ 
ที่แตกต่างกนัในการถ่ายทอดความขดัแย้งจากงานไปสู่ครอบครัวโดยอิงตามช่วงเวลา และ
ความขัดแย้งจากครอบครัวไปสู่งานโดยอิงตามความเครียด และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ชัยยุทธ กลีบบัว และพรรณระพี สุทธิวรรณ (2552) พบว่า การสนับสนุนทางสงัคม 
จากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกกบัสมดลุชีวิตการท างาน  
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากหวัหน้างาน และจากเพื่อนร่วมงาน 
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จะสง่ผลให้พนกังานมีพลงัและก าลงัใจในการท างาน คลายความรู้สกึออ่นล้าจากการท างาน
และมีเร่ียวแรงและก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 
 เมื่อเพิ่มสมดุลของชีวิตด้านตนเอง (x1) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ .758 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 57.40 (R2 = .574 Beta = .249) โดยอ านาจ
ท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.60 กล่าวคือ ในการท างานของตนเองนัน้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิต โดยในช่วงเวลาส่วนตวัไม่วิตกกังวลเก่ียวกบัเร่ืองงานมีความผ่อนคลายในชีวิต
อยา่งพอเพียง เช่นการมีเวลาออกก าลงัใจที่เพียงพอ การพกัผ่อน รวมไปถึงมีความพึงพอใจ
กับสวัสดิการที่องค์กรมอบให้ ซึ่งชีวิตได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  ส่งผลให้บุคลกร 
ไม่มีความเครียด รวมถึงมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล โทแก้ว (2556) พบว่า  
ความสมดลุชีวิตในการท างาน ด้านการสง่เสริมสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการปฏิบตัิงานโดยรวม เนื่องจากความสมดลุชีวิตในการท างาน  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จะท าให้พนักงานรู้สึกถึงความปลอดภัย 
ในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลกัษณะงานท่ีท า การจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมการสง่เสริมสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน จะช่วยให้พนกังานท างาน
ด้วยความสบายใจ ส่งผลให้พนักงานสามารถท างานเสร็จทนัตามก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สเุนตร นามโคตรศรี (2553) พบว่า องค์กรควรส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังาน 
มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน สามารถท าให้
ปฏิบตัิงานได้อยา่งสะดวกและสบาย ถ้าองค์กรขาดการจดัการด้านสขุภาพความเป็นอยู่ของ
พนกังาน อาจจะท าให้พนกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ไม่พร้อมต่อการปฏิบตัิงานได้ 
และอาจท าให้เกิดความลา่ช้าไม่สม ่าเสมอในการท างาน ผลงานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และสอดคล้องกับแนวคิดของ สันติ บางอ้อ (2540) ที่กล่าวว่า สิ่งที่คนเรา 
จะสามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถและ มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิตได้ โดยเร่ิมต้นที่ความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจซึ่งถือเป็นปัจจัยภายในและ
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ปัจจัยภายนอก จะเป็นสิ่งที่ท าให้คนเรามีความสขุกับการท างานและเกิดความพึงพอใจ 
ในการท างาน ควรมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือวสัดุอปุกรณ์ของใช้ส านกังานที่มีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการท างานท าให้พนกังาน 
เกิดความไว้วางใจถึงความปลอดภยัและมีความสขุในการปฏิบตัิงาน 
 เมื่อเพิ่มสมดุลของชีวิตด้านงาน (x2) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ 
กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ.774 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 59.90 (R2 = .599 Beta = .239) โดยอ านาจท านาย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.50 กลา่วคือ บคุลากรได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถและต าแหน่ง
งานท่ีได้ด ารงอยู่ ซึ่งสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการท างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ท าให้การท างานจะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การใช้ชีวิต รวมไปถึงผู้บริหารมีนโยบายหรือมาตรการ
สร้างขวญัก าลงัใจให้บคุลากรอย่างทัว่ถึงและสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่เอือ้ตอ่การสง่เสริมสขุภาพทัง้ร่างกายจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ โดยการท างานเป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนเพื่อเลีย้งดูตนเองและครอบครัว 
ให้อยู่รอด นอกจากการท างานแล้ว ทุกคนย่อมต้องการมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนเป็น 
ของตวัเอง และต้องมีเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ  ที่ก่อให้เกิดคณุคา่เป็นที่ยอมรับของสงัคม
สว่นร่วม ท าให้เกิดความพอใจทัง้ในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตวั และยงัจ าเป็นที่ต้องแบ่ง
เวลา จัดสรรเวลาที่ใช้ส าหรับการท างานและสามารถให้เวลาส าหรับครอบครัวตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม โดยรู้ล าดับความส าคัญว่าสิ่งใดควรท าก่อนหรือท าหลงั ซึ่งจะท าให้
บคุลากรเกิดความสมดลุของชีวิตในการท างานที่เหมาะสมแล้วจะสง่ผลให้บคุลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานตามตนเองและองค์กร 
ได้ตัง้เป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) พบว่า  
การด าเนินชีวิตที่สมดลุระหวา่งชีวิตและการท างาน ควรมีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน
เวรหรืองานกะ และให้ค านงึถึงความเป็นสว่นตวั มีการจดัอตัราก าลงัที่เพียงพอและพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว 
ของตนเองให้เหมาะสมได้ การที่จะท าให้พนกังานซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ส าคญัที่สดุ 
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เกิดความรู้สกึที่ดีมีความสขุความพงึพอใจในการท างาน หรือเรียกว่า ท าให้เกิดความสมดลุ
ของชีวิต จึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และจะช่วยให้พนกังาน  
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิด  
ของ Eisenberger et al (1986) ที่กลา่วว่า การที่บุคคลรับรู้ถึงความห่วงใยใสใ่จและ
ดูแลจากองค์กรที่ตนได้ท างานอยู่ จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานอารมณ์ทางบวก 
ลดความเครียดและส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานได้โดยตรงซึ่งถือเป็น
ลกัษณะหนึง่ของบคุคลที่มีความสมดลุระหวา่งงานและชีวิตคือ การมีความผกูพนัทางจิตใจ
และมีความพงึพอใจซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการสง่เสริมสมดลุระหวา่งงานและชีวติทีไ่ด้จาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีว่าหากองค์การต้องการให้พนักงานเกิดสมดุลระหว่างงานและชีวิต
องค์การควรบริหารเวลาในการท างานให้เหมาะสมกับบุคคลเมื่อเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า 
มีความส าคญัมีจ ากดัไมอ่าจจะหาสิง่อื่นมาทดแทนได้ในฐานะผู้บริหารหากใช้เวลาได้คุ้มค่า
เหมาะสมยอ่มเกิดประโยชน์ทัง้สว่นรวมและสว่นตวัเพราะสามารถท างานที่ส าคญัได้เสร็จทนั
ตามองค์กรก าหนดไม่ท างานซ า้ซ้อนรู้จกัสร้างตนสร้างความรับผิดชอบสร้างทีมงานทัง้การ 
มีสว่นร่วมเลือกท างานให้คุ้มค่ากบัเวลา และที่ส าคญัมีความสขุกับการท างานเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานว่างานใดควรท าให้เสร็จก่อนและควรหยุดรับท ากิจกรรมหลายอย่าง 
เมื่อมีเวลาจ ากดัและควรก าหนดตารางเวลาล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิให้ชัดเจน
ยิ่งขึน้และพยายามท าให้ได้ตามก าหนด  
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการวิจัย  
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. สมดุลชีวิตด้านตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งพบว่า ในข้อ 
มีเวลาออกก าลงักายที่เพียงพอควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ เนื่องจาก 
มีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้การท างานเป็นอปุสรรคต่อการด ารงชีวิต 
และส่งผลให้ในเวลาส่วนตวับุคลากรรู้สึกวิตกกังวลเก่ียวกับงานที่ตนต้องรับผิดชอบ 
โดยผู้บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาจัดระบบส าหรับ  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

39 

การบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถหมุนเวียน  หรือ
ผลดัเปลีย่นให้มีความเหมาะสมกบังานและชีวิตสว่นตวัของบคุลากร โดยที่ไม่สง่ผลเสีย
ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างระบบหรือแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
ของการออกก าลงักายเพื่อความสมดลุของสขุภาพตนเอง นอกจากนีค้วรมีการจดัสรร
สวัสดิการให้บุคลากรให้มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีคณุภาพสงูขึน้ 
 2. สมดุลชีวิตด้านงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ในข้อ
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน เอือ้ต่อการส่งเสริมสุขภาพทัง้ร่างกาย จิตใจ และชีวิต  
ความเป็นอยู่ควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้บริหารหน่วยงาน  
ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาในด้านบรรยากาศในการท างาน  หรือ 
มมุพกัผอ่นในโรงพยาบาลให้มากขึน้ เพื่อเอือ้ต่อการสง่เสริมสขุภาพทางร่างกาย จิตใจ 
และชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนผู้บริหารควรเพิ่มหรือพิจารณาเร่ืองนโยบาย/มาตรการ
สร้างขวญัก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลกรทกุระดบัให้มีความเหมาะสมกบับคุลกร 
ซึง่จะสง่ผลให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งราบลืน่และมีคณุภาพท่ีสงูขึน้ 
 3. สมดลุชีวิตด้านครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางซึ่งพบว่า ในข้อ
มีเวลาที่เพียงพอให้กับครอบครัว ควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร 
เนื่องจากภาระงานที่ ต้องรับผิดชอบ โดยผู้ บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานีควรจัดระบบหมุนเวียนการท างาน วันลาต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง  
กบัความจ าเป็นของบคุลากร นอกจากนี ้ควรสง่เสริมกิจกรรมนนัทนาการ หรือกิจกรรม
ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเอือ้ให้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม 
ตลอดจนควรทบทวนการสนบัสนนุบคุลากรและครอบครัวด้านตา่ง ๆ เช่น เงิน ที่พกัและ
รถรับส่ง เป็นต้น ว่ามีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่จะ
สามารถปรับปรุงและจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร อันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การช่วยสร้างความสมดลุของชีวิตบคุลากรด้านครอบครัวได้  
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 4. สมดลุชีวิตด้านสงัคมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซึ่งพบว่า ในข้อหน่วยงาน
มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์ผูกสัมพันธ์กันสม ่าเสมอ ควรต้อง
ปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้ บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาล  
สุราษฎร์ธานีควรสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มความรักความสามัคคี  
กลมเกลยีวกนัได้ในองค์กร และสามารถสร้างประโยชน์หรือมีสว่นร่วมกบักิจกรรมนัน้ ๆ 
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นแรงผลกัดันในการปฏิบตัิงานได้
อยา่งเต็มประสทิธิภาพและอย่างมีความสขุใจในการท างานตอ่ไป 
 5. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ซึ่งพบว่า ในข้อการพฒันาทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดในด้านการรับลักษณะงานข้อต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าไปถึงระดับ  
ที่คาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความต้องการความก้าวหน้า และข้อ  
ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการในการท างานที่หน่วยงานได้จัดสรร  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความพึงพอใจในการท างาน ดังนัน้ ผู้บริหารหน่วยงาน  
ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ควรท าการคิดทบทวนพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไข 
ในเ ร่ืองดังกล่าวใ ห้ดีขึ น้  เพื่ อส่ง เส ริมใ ห้บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
มีประสทิธิภาพการท างานท่ีสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรขยายการศึกษาไปยังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อื่น  ๆ ของ
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มนายแพทย์ หรือกองสงักัดอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ข้อมลูที่ครบองค์ประกอบของโรงพยาบาลและควรศึกษาความสมัพนัธ์และผลกระทบ  
ของความสมดุลของชีวิตที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มธุรกิจหรือองค์กร
อื่นๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงินและ
ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร และหน่วยงานราชการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยจากกลุ่ม
ตวัอยา่งที่แตกตา่ง และได้ข้อมลูงานวิจยัที่ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
 2. ควรมีการสมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างและสมัภาษณ์ระดับผู้บริหาร
สงูสดุและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวคิด ทิศทางและวัตถุประสงค์
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เก่ียวกับความสมดุลของชีวิตเพื่อให้ได้ข้อมลูและความคิดเห็นที่ถกูต้องและก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ข้อมูลและ 
ความคิดเห็นที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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Abstract 

 The worldwide phenomenon of third generation decline in family business 
could stem from diminishing entrepreneurial motivation of the successors or from 
imperfect conditioning of the successors by their predecessors. Given the significance 
of family business to the economy, this study sought to qualitatively find out what 
provided the successors with more ability, more motivation, and fewer obstacles in 
succeeding their family business and how successful family business successions were. 
The research sample covered ten successors from SET listed family 
service businesses. Despite the supportive findings, concluding that most successions 
were totally successful would be naive. On factors boosting family service business 
successor’s ability and motivation, the study pointed out that having capable team 
together with five other factors were essential.  Family business predecessors might 
consider manipulating these factors in their succession process. 
Keywords : Family business, Succession, Ability and Motivation  
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บทคัดย่อ 
 การเสื่อมสลายในรุ่นที่สามของธุรกิจครอบครัวอาจเกิดขึน้จากการลดลง
ของแรงจูงใจในการประกอบการของทายาทธุรกิจหรือเกิดขึน้จากการเตรียมการ  
เพื ่อการสืบทอดธุรกิจที ่ไม่สมบูรณ์ของผู้ด ารงต าแหน่งก่อนด้วยความตระหนกั  
ในความส าคญัต ่อระบบเศรษฐกิจของธุรกิจครอบครัวการว ิจ ัยนี จ้ ึ งศ ึกษาใน 
เชิงคุณภาพว่าการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความส าเร็จเพียงใดและปัจจัยใด
ช่วยเพิ่มความสามารถและแรงจูงใจให้แก่ทายาทธุรกิจและหรือช่วยลดอุปสรรค  
ในการส ืบทอดธ ุรก ิจ  จากทายาทธ ุรก ิจของส ิบธ ุรก ิจครอบครัวด้านบริการ  
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าผลวิจัยจะให้การสนบัสนุน
บางส่วนแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความส าเร็จ  
ในทุกด้านทัง้นีป้ัจจัยการมีทีมที ่มีความสามารถร่วมกับปัจจ ัยอื ่นๆอีกห้าปัจจ ัย  
เป็นปัจจัยที่ทายาทธุรกิจระบุว่าช่วยเพิ่มความสามารถและแรงจูงใจให้แก่ทายาท
ธุรกิจและหรือช ่วยลดอุปสรรคในการส ืบทอดธุรกิจผู้ส ่งมอบธุรกิจครอบครัว   
อาจพิจารณาจ ัดการปัจจ ัยเหล ่านี ใ้ห้ม ีความเหมาะสมสอดคล้องก ับบริบท  
ของกระบวนการสืบทอดธุรกิจของตน 

ค าส าคัญ : ธุรกิจครอบครัว, การสบืทอดธุรกิจ, ความสามารถและแรงจงูใจ 
 
Introduction 

A family business could be either a business that is run, managed, and controlled 
by a family or a business that is run under the policies and/or strategies set by that 
particular family (Venter, Boshoff, & Maas, 2005).  Generally, these philosophies 
would be transferred systematically from one generation to the next generation 
in order to make certain that the family would still have the control over its 
company, let alone fostering its success (Ward, 005).  Nonetheless, findings from 
research around the world have revealed that only 30 percent of family business could 
be transferred from the first generation to the second and only 10 percent from 
the second to the third.  What is worse is that fewer than three percent survive to the 
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fourth generation and beyond (European Family Businesses, 2012). 
This worldwide phenomenon of third generation decline could be 

the result of gradually decreased entrepreneurial motivation of the business 
successors from generation to generation (Landes, 1965). It could possibly 
stem from imperfect preparation/conditioning of the successors by their predecessor. 

Given the importance of family businesses to the world economy as the key 
driver of global economic development (Lank, 1994; Pereira, Lisoni, & Serra, 2007; 
Ward, 1988) and the biggest source of employment (Carraher, 2005; Carraher & 
Carraher, 2006), more understanding of the successors’ thought on what equipped 
them with more capabilities for taking the helm would provide to the predecessor – to -
be the invaluable insights for the succession process to come.  Therefore, this study 
sought to find out, through in-depth interviews, what provided the successors with 
more ability, more motivation, and fewer obstacles in succeeding their family usiness 
and how successful family business successions were.  It limited its scope on service 
sector with ten interviewees. 

 
Literature Review 
 Research has pointed out that the perceived success relates to 
successor’s willingness in taking the helm (Dumas, Dupuis, Richer, & St.-Cyr, 
1995; Stavrou, 1995); predecessor’s trust in the successor’s capability  
(De Massis, Chua, & Chrisman, 2008; Lam, 2015; Sharma, 2004; Venter & 
Boshoff, 2007), and courteousness of familial environment (Morris, Williams, 
Allen, & Avila, 1997; Santiago, 2000; Venter & Boshoff, 2006).  Whereas in 
terms of satisfaction, it relates to rewards from working with the family 

business (Handler, 1994; Sharma, 2004; Venter, Boshoff,& Maas, 2005) and in 
terms of performance,it relates to advance preparation of the successor for 

succession (Venter, Boshoff, & Maas, 2005). 
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Successor’s willingness in taking the helm has vital role in the successful 
transition of business from one generation to the next (Bjuggren & Sund, 2000; Dumas, 
Dupuis, Richer, & St.-Cyr, 1995; Fox, Nilakant, & Hamilton, 1996; Matthews, Moore, & 
Fialko, 1999; Neubauer, 2003; Stavrou, 1999). It has been measured through extents of 
successor’s desire of, happiness from, pride of, and excitement from working with the 
family firm (Venter, Boshoff, & Maas, 2005). 

Predecessor’s trust in the successor’s capability implies the extent of 
opportunity and support given to the successor in running the family business 
at will (Harvey & Evans, 1995; Lam, 2015; Neubauer & Lank, 1998).  Research 
has operationalized it into predecessor’s trust in successors’s ability to 
effectively work for the family, recognition of successor’s sense of responsibility, 
acknowledgement of proposed business ideas from the successor, and bestowment 
of decision-making power on the successor (De Massis, Chua, & Chrisman, 
2008; Lam, 2015; Sharma, 2004; Venter & Boshoff, 2007). 

Courteousness of familial environment brings to light the nature and 
quality of relationships among relative who, in some fashion, have a stake in 
the firm and at the same time implies relationship between the relatives and 
the successor.  It has been measured by the extents of how family members 
protect each other’s interest, trust each other, have respect for each other, 
discuss business among each other, and appreciate each other’s contribution 
to the firm (Morris, Williams, Allen, & Avila, 1997; Santiago, 2000; Venter & Boshoff, 2006). 

Rewards from working with the family business help attract the successor to 
the family business (Fox, Nilakant, & Hamilton, 1996; Stavrou, 1995) via the enjoyment, 
personal satisfaction, and financial security associated with working with the firm 
(Venter, Boshoff, & Maas, 2005).  Rewards could be tangible or intangible.  Tangible 
rewards include basic salary, fringe benefits, bonus, dividend, etc.  Intangible 
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rewards include fulfillment of personal needs, prestige of the position, etc.  Research 
has conceptualized it into need fulfillment, prestige of work, monetary benefits, and 
non-monetary benefits (Handler, 1994; Sharma, 2004; Venter, Boshoff, & Maas, 2005). 

Preparation for succession given to the successor is the process of 
preparing the successor to be able to carry on the assigned business tasks in  
the future.  Generally, the process takes a long time. In some, if not most, cases, 
the preparation began during the successor’s childhood (Fischetti, 1997; Greenberg 
& Baron, 1997).  The content provided would include formal education, external work 
experience, internal work experience, and relationship management.  Preparation 
has been measured throughthe extents of preparation given to the successor  
on tackling changes and competition, handling business rapport, handling rapport 
with employees, having relevant education, having extra knowledge, having relevant 
external work experience, and having work experience internally (Lam, 2015; Venter, 
Boshoff, & Maas, 2005). 

Perceived success of succession has been considered in two dimensions : 
1) the stakeholders’ satisfaction with the succession process; and 2) the 
effectiveness of the succession or the performance of the business after the 
completion of the succession process (Handler, 1994; Morris, Williams, Allen, 
& Avila, 1997).  Stakeholders are inclusive of predecessor, successor, family 
members, business affiliates. (Goldberg, 1996; Harvey & Evans, 1995; De Massis, 
Chua, & Chrisman, 2008). 

Based on the review, this study proposes 2 propositions:  
P1: Successor’s willingness in taking the helm, predecessor’s trust 

in the successor’s capability, courteousness of familial environment, rewards 
from working with the family business, and advance preparation of  
the successor for succession were the factors that provide the successors 
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with more ability, more motivation, and fewer obstacles in succeeding their 
family business; and 

P2 : Most family business successions were successful. 
Methodology 

This study sought to qualitatively find out, through in-depth interviews, 
1) what provided the successors with more ability, more motivation, and fewer 
obstacles in succeeding their family business; and 2) how successful those 
successions were in the Stock Exchange of Thailand listed family service 
businesses.  Interviewed were ten successors and top in-charge executives of 
the business from the ruling families.  The interviewees were eight male and 
two female successors, aged between 26-45 years old.  Seven were of the 
second generation of the business founder’s family while three were of the third 
generation.  Seven held their master’s degree, two held their bachelor’s, and only one 
held his doctorate.  On the average, this sample group had 10.2 years of total work 
experience. 
Table 1 Profile of the Interviewed Respondents 

Respondent 
Area of 

Business of 
Family Firm 

Gender Age 
Gene 
ration 

Educational 
Level 

External 
Experience 

Year in 
Family 
Firm 

Current 
Position 

1 Media M 35 3 Master’s 
1 yr. 

but not 
related 

10 
Executive 
Director 

2 Education M 31 3 Doctoral No 7 
Executive 
Director 

3 Financial M 33 2 Bachelor’s No 5 
Managing 
Director 

4 Hospitality M 31 2 Master’s 
1 yr. 

but not 
related 

5 
Executive 
Director 
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5 
Entertainme

nt 
F 33 3 Master’s No 5 

Executive 
Vice 

President 

6 Hospitality F 26 2 Master’s No 6 
Managing 
Director 

7 Logistic M 33 2 Master’s No 4 
Managing 
Director 

8 
Entertainme

nt 
M 40 2 Bachelor’s No 18 

Managing 
Director 

9 Car Rental M 45 2 Master’s No 21 
Managing 
Director 

10 Consultant M 40 2 Master’s 2 yrs. related 17 
Executive 

Vice 
President 

 
Table 2 Successor’s Willingness 

Successor’s willingness in 
taking the helm 

Willing 
Neither Willing nor 

Unwilling 
Unwilling 

Initially 
4 

(40.0%) 
3 

(30.0%) 
3 

(30.0%) 

Presently 
7 

(70.0%) 
3 

(30.0%) 
0 

(0.0%) 
 
Table 3 Factors Identified as Essential* 

Factors Identified as Essential by the 
Successor 

Total Received 
NOT 

received 
1 Predecessor’s Trust in the Successor’s 

Capability 
24 
 

22 
(91.7%) 

2 
(8.3%) 

1.1 Having predecessor’s trust in the ability 7 7 0 
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to work in this firm 
1.2 Having predecessor’s recognition of the 

sense of responsibility 
6 6 0 

1.3 Having successor’s acknowledgement 
of proposed business ideas  

5 4 1 

1.4 Having bestowed upon decision-making 
authority 

6 
 

5 
 

1 
 

2 Courteous of Familial Environment 17 
 

13 
(76.5%) 

4 
(23.5%) 

 
Table 3 (continue) 
 

Factors Identified as Essential by the 
Successor 

Total Received 
NOT 

received 
2.1 Pleasant familial environment where 

family members protect each other’s 
interests. 

2 1 1 

2.2 Pleasant familial environment where 
family members trust each other. 

2 2 0 

2.3 Pleasant familial environment where 
family members have respect for 
each other. 

4 4 0 

2.4 Pleasant familial environment where 
family members openly and 
constructively communicate about 
business among each other 

5 4 1 
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2.5 Pleasant familial environment where 
family members appreciate each 
other’s dedication to the business.  

4 
 

2 
 

2 
 

* N.B. Despite the research sample size of ten, total count of each item was 
not necessarily ten for not all interviewees cited all items. 
 
Table 4 Factors Identified as Essential (Cont’d) 

Factors Identified as Essential by the 
Successor 

Total Received 
NOT 

received 
3 Rewards from Working in the Family 

Business 
23 
 

19 
(82.6%) 

4 
(17.4%) 

3.1 The characteristics of work that fit my 
needs 

7 7 0 

3.2 The pay and benefits from the work  7 3 4 
3.3 The non-monetary benefits from the 

work 
3 3 0 

3.4 The prestige of working in this company 
 

6 
 

6 
 

0 
 

4 Advance preparation of the successor for 
succession 

40 
 

26 
(65.0%) 

14 
(35.0%) 

4.1 Being prepared to cope with the 
changes in business environment 
and fierce competition 

7 6 1 

4.2 Being provided with essential 
information on how to keep good 
relationship with external stakeholder 

8 7 1 
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4.3 Being provided with essential 
information and tactics on how to 
keep good relationship with veteran 
employees in the company 

6 2 4 

 

 

Table 4 (continue) 

Factors Identified as Essential by the 
Successor 

Total Received 
NOT 

received 
4.4 Being prepared/provided with work-

relevant educational background 
8 7 1 

4.5 Given the chance to gain new/additional 
work-relevant knowledge/information 
from training/seminar 

3 1 2 

4.6 Given the chance to have external work 
experience before joining the family 
business 

4 1 3 

4.7 Given the chance to climb the corporate 
ladder to gain internal work 
experience  

4 
 

2 
 

2 
 

5    Capable Team 13 
 

4 
(30.8%) 

9 
(69.2%) 

5.1 Team members’ willingness to follow the 
successor’s lead  

4 1 3 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

54 

Table 4 (continue) 

Factors Identified as Essential by the 
Successor 

Total Received 
NOT 

received 
5.2 Team members’ ability to perform their 

tasks effectively  
5 3 2 

5.3 Team members’ sense of responsibility 
in performing their tasks 

1 0 1 

5.4 Pleasant work environment where team 
members openly and constructively 
discuss business problem with the 
successor 

3 
 

0 
 

3 
 

    

Total  
 

117 
 

84 
(71.8%) 

33 
(28.2%) 
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Figure 1 Comparison of Factors Identified as Essential 

Table 5 Family Business’s Performance 
 
Family Business’s Performance Advancing Unchanged Declining 
After the completion of the succession 
process 

4 
(40.0%) 

1 
(10.0%) 

5 
(50.0%) 

From first year under their lead up to 
present time 

7 
(70.0%) 

0 
(0.0%) 

3 
(30.0%) 

 
Findings 

As for the first research question, when asked whether they were willing 
to head the family business in the first place, the answers from the successors 
varied considerably and almost equally.  Three of them (30%) were unwilling,  
if not upset (e.g., I wanted to work independently in Australia; I even had  
my own business started; pity that I had to sell everything out against my will 
and come back).  Another three (30%) stated that they were neither not happy 
nor not unhappy (e.g., “it is okay with me to be in and lead the firm for I have 
been here since I was born; but I was not happy nor unhappy; it is just 
okay”).  The other four (40%) recalled that they were happy leading the family 
firm (e.g., “I was so glad that they asked me; at first, I assumed that the elders 
would go for one of my cousins”). 

Note:  
1) Patterned area signify factor identified but not received 
2) “a” is percentage of “identified but not received” compared to total identifications     
     of all factors 
3) “b” is percentage of “identified but not received” of a factor compared to total  
     identifications of that factor 
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Nonetheless, when asked if they were willing at the moment, those 
three who were unwilling in the first place stated that they were willing and 
happy (e.g., “as time pass by, with more experience and wider connection, 
leading this firm is, more or less, like being knighted”).  Responses from the 
rest remained unchanged, anyhow. 

When asked to identify those factors which help enhancing their 
abilities and motivation and reduced succession obstacles.  The successor 
cited a total of 117 counts of five different factors comprised of 1) advance 
preparation of the successor for the succession (freq.=40; 34.2%) (e.g., “I was 
well prepared for working with this company; I was sent to study what this 
company wanted to know and was ordered to work with other company  
in order to comprehend ‘a salaryman’s life”); 2) predecessor’s trust in  
the successor’s capability (freq. = 24; 20.5%) (e.g., “they, the elders, always 
give me compliments when I am doing good; when I disappointed myself with 
some mistakes in work, they always cheer me up by saying supportive words 
like c’est la vie and ‘fight!, my boy’”); 3) rewards from working with the family 
business (freq.=23; 19.7%) (e.g., “the pay, the prestige, you name it, all are 
superb; it is very good to be here”); 4) courteous familial environment 
(freq.=17; 14.5%) (e.g., “do you not think it is good working with siblings who 
grew up together, who we have trust, who we can honestly exchange business 
views on the dining table?”); and 5) capable team (freq.=13; 11.1%) 
(e.g., “you know, having a good team to back you up on everything really 
helps, you can put three underlines here!”). 
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Given the findings, apart from those factors stated in the first 
proposition, having capable team, with 13 counts representing 11.1% of  
the total counts, was one of the essential factors that could not easily be 
dismissed or simply ignored.  P1 is, therefore, partially true. 

As for the second research question, in terms of successor’s 
satisfaction of the succession process, the answer had two folds. From macro 
perspective, there were 33 counts of “identified but not received”, made up of 
28.2% of “identified total”. In this regard, advance preparation of  
the successor for succession ranked first with 14 counts or 12.0%. Capable 
team, courteous familial environment, and rewards from working in the family 
business ranked second to fourth with 9 (7.7%), 4 (3.4%), and 4 (3.4%) 
counts, respectively. Predecessor’s trust in the successor’s capability had 
the least counts of 2 or 1.7%. From a micro view, considering ratio of  
“identified but not received” to “identified total”, the successors seemed to be 
least satisfied with capable team for the ratio was highest at 69.2%. Advance 
preparation of the successor for succession, courteous familial environment, 
and rewards from working in the family business ranked second to fourth  
with 35.0%, 23.5%, and, 17.4%, respectively. Predecessor’s trust in the successor’s 
capability had the lowest ratio of 8.3%. 

In terms of business performance after the completion of the 
succession process, half of the successors stated having “poorer than  
last year” performance in the first year of their lead while four reported having 
“better than last year” performance and one reported having “same as last 
year” performance. 

Nonetheless, once asked for performance trend after first year under 
their lead up to the present, only three of them reported having declining 
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trend.  The majority rest (70%) reported having “positive trend”. 
Despite the supportive findings, it would be too naive to jump into  

the conclusion that most successions were successful; the fact that half of  
the successors had regressive performance under their first year leads so.  P2 
is, therefore, partially true. 

 
Discussion 

On what provided the successors with more ability, more motivation, 
and fewer obstacle in succeeding their family business, finding on successor’s 
current willingness in taking the helm confirms with those from Dumas, Dupuis, 
Richer, & St.-Cyr (1995) and Stavrou (1995).  A plausible explanation of  
the difference of willingness at different time could be that as time goes by, 
anxieties diminished and were replaced by familiarities with the work, people, 
and environment.  Thus, willingness might be shifted toward the positive end 
of the unwilling-willing continuum. 

The findings on predecessor’s trust in the successor’s capability and on 
courteousness of familial environment confirm with those from De Massis, 
Chua, & Chrisman (2008); Lam (2015); Sharma (2004); and Venter & Boshoff (2007) 
and those from Morris, Williams, Allen, & Avila (1997); Santiago (2000); and Venter & 
Boshoff (2006), respectively.  Whereas, findings on rewards from working with 
the family business and on advance preparation of the successor for succession 
confirm with those from Handler (1994); Sharma (2004); and Venter, Boshoff, & 
Maas (2005) and that from Venter, Boshoff, & Maas (2005), respectively. 
 Finding on capable team as one of the factors is pioneering, if not  
the original, contribution of this research and it awaits scrutiny from 
academicians and concerned parties before this expansion of the body of 
knowledge could be confirmed. 
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This research confirms the validity of successor’s willingness in taking 
the helm, predecessor’s trust in the successor’s capability, courteousness of 
familial environment, rewards from working with the family business, and 
advance preparation of the successor for succession as the factors that 
provide the successors with more ability, more motivation, and fewer 
obstacles in succeeding their family business.  It also hints at the effect that 
different time reference could have on the findings of performance and 
successor’s willingness in taking the helm.  For practical contribution, findings 
from this study would provide family business owners/controlling partners with 
insights on preparing their successor for the future succession.  Nevertheless, 
application of findings should be proceeded with cautions for the research 
scopes were limited on sample size and industry, thus compromised representativeness. 

 
Implications 

Practically, in order to provide the successors with more ability in 
succeeding the family business, the predecessor might consider employing 
advance preparation of the successor for succession and providing  
the successor with a capable team.  In order to provide the successor with 
more motivation and/or less obstacle and to enhance the successor’s  
willingness to take the helm, the predecessor might consider making certain of 
having courteous familial environment, providing the successor with a capable 
team, showing trust in the successor’s capability, and providing reasonable 
rewards for the successor for working with the family business.  Academically, 
at this pioneering stage, future research might be carried out in other industry 
to lay groundwork for making comparative research.  For long-term future, 
conducting quantitative research with much larger sample size spanned 
across industries should be considered. 
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การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้งเดก็ก่อนเรียน 
กรณีศึกษา : สถานรับเลีย้งเดก็บ้านอัจฉรา 

 
รานี ระวงักลุ1 

ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของ  
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราและศกึษาเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของสถานรับเลีย้ง
เด็กบ้านอจัฉราผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากผู้ ให้
ข้อมลูหลกัจ านวน 19 คน ประกอบด้วย เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็ก คณะกรรมการสถาน
รับเลีย้งเด็ก ครูผู้ ดูแลเด็ก และ ผู้ ปกครองเด็ก ผู้ วิจัยติดตามเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ จนกระทัง้ได้ข้อมูลที่อิ่มตวัและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า แล้วสรุปเป็นประเด็นต่างๆโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ได้ผล
การศกึษา ดงันี ้
 ผลการศึกษาพบว่า สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรามีรูปแบบและหลกัการบริหาร
จัดการจ าแนกได้ 3 หลกั ได้แก่หลกักัลยาณมิตร หลกัการมีส่วนร่วม และ หลกัประกัน
คณุภาพ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นบคุคลที่มีความประพฤติ ทัง้ทางกาย วาจา ใจ มีศีล สมาธิ 
ปัญญาใช้ความเป็นกลัยาณมิตร มีคณุธรรม 7 ประการ คือ ปิโย ครุภาวนีโย วตัตาจะ  
วจนกัขโม คมัภีรัญ จะ กะถงัถัตตาโน จฎัฐาเนนิโยชะเย และประพฤติตวัเป็นแบบอย่างที่ดี  
ใช้หลกัการมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องและชุมชนเข้ามามีบทบาท 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและด าเนินงานด้วยประกอบด้วย การมีสว่นร่วมดแูลเลีย้งดูเด็ก 
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และใช้หลกัการประกนัคณุภาพในการบริหารจดัการคณุภาพ
ประกอบด้วย การวางแผนการลงมือปฏิบตัิการตรวจสอบกระบวนการและการปรับปรุงงาน
อยูเ่สมอ 
 ส าหรับเง่ือนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา
ประกอบด้วย 6 เง่ือนไขได้แก่ 1)ครูผู้ดแูลเด็กต้องมีประสบการณ์ รักเด็ก ตัง้ใจปฏิบตัิงาน  
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มีความรับผิดชอบสงู 2) ผู้บริหารต้องมีการปกครองแบบแม่ปกครองลกูให้ความรักและ
ความเข้าใจในการท างาน 3) ผู้ปกครองต้องใส่ใจคอยดูแลเอาใจใสบุ่ตรหลานเพื่อให้ไป 
ในทิศทางเดียวกันกับสถานรับเลีย้งเด็ก  4) เด็กต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน  
เด็กที่จบตัองมีภาวะโภชนาการดีสามารถเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของพฒันาการตามวยั 5) สิ่งแวดล้อมทีดีสถานที่ตัง้ต้องอยู่ในชุมชน เดินทางสะดวก
ปลอดภยั 6) ทีมงานต้องเข้มแข็งใช้ความสามคัคีเป็นหลกัในการบริหารงาน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารจดัการ สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 
Abstract 
 The Study of the Administrative Model of the Nursery Schools : A 
Case Study of Ban Atchara Nursery School 
 The purposes of this research were to study the administrative model 
of Ban Atchara Nursery School and to examine the factors affected  
the success of the school. The informants included19 people : the owner of 
the school, the committee of the nursery school, teachers, and parents.  
The data was collected by using an in depth interview. The study showed that 
the administrators of the school employed the Buddhist “Kanlayanamit” model 
in administrating the school. The administrators themselves focused on  
the principles of ethics and were good models for teachers and children.  
The seven principles of Kanlayanamit were as follows : Piyo – being friendly : 
Karu – being good models and helpful : Pawaneeyo – self-studying; WattaJa – 
providing good advice : WajaNakkamo – being patient and polite : Kampeeranja 
Kathang Katta – being knowledgeable; No Jatthane Niyo Chaye – not persuade to do 
evil. Moreover, the administrators providedopportunities for the community and 
involved people to participate in making decision and operating the school in 
taking care of children. The school was monitored and controlled by the 
quality assurance process which involved with the continuous evaluation and 
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follow-up. There are 6 factors affecting the success of the school; 1) Teachers 
must have experiences and high responsibilities; 2) Administratorsmust work 
hard and take good care of teachers;  3) Parents mustunderstand the school’s 
policy; 4) Children must be well fed with good nutrition; 5) the location of the 
school must be convenient; 6) School teamwork must be strong and united. 
Keywords : Nursery Schools’ Administrative Patterns, Baan Achara Nursery  
      Schools 
 
บทน า 
 เด็กวัยก่อนเข้าเรียนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศการพัฒนาเด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการอบรมเลีย้งดูและการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ นโยบายด้านการศึกษา 
ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลกัการจัดการศึกษาที่สร้าง
คุณภาพชีวิต และสงัคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ
วฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยทัง้ปวงมุ่งสร้างพืน้ฐานที่ดีในวยัเด็ก
เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุ 
โดยมีการพฒันาที่เหมาะสม 
 สถานรับเลีย้งเด็กเป็นแหล่งที่จ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการการดแูลเลีย้งดู
เด็กตามรูปแบบต่างๆส าเริงโภชนาธาร (2548) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร
จ ัดก า รสถ าน ร ับ เ ลี ย้ ง เ ด ็ก เ ล ็ก ที ่ผู ้บ ร ิห า รน า มา ใ ช้ ใ นกา รบ ริห า ร ง า นจน  
ประสบความส าเร็จ มี 5 ยทุธศาสตร์ด้วยกนั ได้แก่ ยทุธศาสตร์การมีสว่นร่วมของบคุลากร
ทุกฝ่าย ยทุธศาสตร์การมีปฏิสมัพนัธ์แบบ 3มิติ ยุทธศาสตร์ด้านการจดัสรรค่าใช้จ่าย 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนที่เน้นธรรมชาติของผู้ เรียน 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สถานรับเลีย้งเด็ก  
ก่อนเข้าเรียนสถานศึกษาระดบัปฐมวยั จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการตามรูปแบบ
ต่างๆสรัญธร ฉนัทวรภาพ (2544) ศึกษาแนวโน้มการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวยั 
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ได้ข้อค้นพบแบง่ออกเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านนโยบายของรัฐการบริหารจดัการการศึกษา
ปฐมวยัควรท าการบริหารโดยสถานศกึษาเอกชนกรมอนามยัจงัหวดัและสถาบนัพฒันา
เด็กปฐมวยัหน่วยงานเหลา่นีค้วรด าเนินงานด้านงบประมาณด้วยและควรมีการนิเทศ
บคุลากรให้มีคณุภาพด้านการจดัการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนดั
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2542  
2) ด้านยุทธศาสตร์ของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยโดยสร้างศูนย์โปรแกรมวิชา  
การสง่เสริมครูให้มีขวญัและก าลงัใจสว่นวิธีการน ายทุธศาสตร์ไปใช้ในการจดัการศกึษา 
ควรมีบคุลากรท่ีนิเทศประกอบด้วยศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารครูประจ าชัน้โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทนัสมยั อาทิ คอมพิวเตอร์ 
3) ด้านรูปแบบการนิเทศการศกึษาปฐมวยัจะต้องปฏิบตัิการบรูณาการการนิเทศ ซึ่งเป็น
การนิเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ และการน ารูปแบบการนิเทศแบบพาท าคือร่วมคิดร่วมท า 
น าส่ง เส ริมสนับสนุนและ ช่ืนชมยินดีส ร้างสื่อนิ เทศทางไกลเ น้นการทดลอง  
ใช้อินเทอร์เน็ต 4)ด้านการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนกัเรียนเป็นส าคญันิเทศครูและกรรมการ
โรงเรียนให้เป็นผู้น ามืออาชีพ มีการวางแผนฝ่ายปฏิบตัิตามแผนตามบทบาทของผู้นิเทศ
ผู้ รับการนิเทศ และผู้สนบัสนุนการนิเทศเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ และเป็นการ
ประเมินผล 5) บทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยควรสนบัสนุน 
ด้านงบประมาณสถานที่วัสดุอุปกรณ์และการร่วมคิดร่วมท าและสละเวลาแรงงาน 
มาช่วยพฒันาโรงเรียน 
 ดงันัน้เด็กจ าเป็นต้องมีสถานรับเลีย้งที่ซึ่งรองรับเด็กก่อนเข้าเรียนที่ผู้ปกครอง
ค านงึถึงความส าคญัที่จะน าบตุรหลาน เข้าเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนสถานรับเลีย้งเด็ก
ได้เปิดขึน้มากมายเพื่อรองรับเด็กก่อนเข้าเ รียน และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
แต่สถานรับเลีย้งเด็กหลายแห่งไม่สามารถยืนหยดัอยู่ได้ โดยเฉพาะในยุคของปฏิรูป
การศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานรับเลีย้งเด็ก 
หรืออนุบาล มีการประกันคุณภาพเพื ่อน าไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด ไว้ในปัจจุบัน 
สถานรับเลีย้งเด็กหลายแห่งได้เลิกกิจการสถานรับเลีย้งเด็กบางแห่งก็ไม่มีช่ือเสียง  
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เป็นที่ยอมรับของผู้ ปกครอง แต่สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา เป็นองค์กรเล็กๆ  
เปิดท าการมากกว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบนัมีเด็กประมาณ 90 คน และมีการปรับปรุงพฒันา 
การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้นการเตรียมความพร้อมผสมผสานกับการให้ความรู้ตามสาระการเรียนรู้  
เด็กก่อนเข้าเรียนจะได้รับการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม  
ตามวัย และความสามารถของแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อพัฒนาการ 
บคุลกิภาพ และการเรียนรู้ของเด็กต่อไปซึ่งสง่ผลให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรายงัคง
เปิดท าการอยู่จนถึงปัจจุบันในอนาคตมีแนวโน้ม  จะมี เด็กเข้ามาเตรียมพร้อม 
ก่อนเข้าเรียนเพิ่มขึน้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ  
การบริหารจดัการกบัเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กก่อนเข้าเรียน 
กรณีศึกษาสถาน รับเลี ย้ ง เด็ ก บ้านอัจฉรา  ซึ่ งมุ่ งศึกษา รูปแบบการบ ริหาร 
จดัการกบัเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กว่ามีรูปแบบและเง่ือนไข  
การบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยในครัง้นีจ้ะท า ให้ได้ทราบถึงรูปแบบ 
การบริหารจดัการและเง่ือนไขที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา  
ที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทาง  
ให้ผู้สนใจรูปแบบการบริหารจัดการสามารถน าวิธีการบริหารไปประยุกต์และพฒันา  
ในองค์กรตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษารูปแบบการบริหารจดัการของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขในการบริหารจัดการที่ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้าน 
อจัฉราประสบความส าเร็จ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจยัดงันี ้
 1.ขอบเขตเนือ้หาเป็นการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการสถานรับเลีย้งเด็ก
บ้านอจัฉราและศกึษาเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กอจัฉราเพื่อให้
ได้ค าตอบที่ชัดเจนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ ที่จะน าผลจากการวิจัย 
ไปใช้ในการบริหารจดัการ ในสถานรับเลีย้งเด็กอื่น ๆ 
 2. พืน้ที่ศึกษา ได้แก่สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา ตัง้อยู่ที่ ซอยฮบัเอก ถนนกระ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต เปิดท าการมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี 
 3. ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) ในพืน้ที่ (Field) ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานรับเลีย้งเด็กคณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็น  
ผู้ที่อยูใ่นสถานการณ์จริงและเก่ียวข้องกบัสถานรับเลีย้งเด็กทัง้หมด 19 คน ที่เป็นพืน้ที่
การศึกษาซึ่ง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและการให้ ช่ือ เพิ่มเติมในก ลุ่ม 
ของผู้ปกครอง 
 4. ระยะเวลาที่ท าการศกึษาในปี 2557 – 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเข้าสูพ่ืน้ท่ีที่ศกึษา  ผู้วิจยัใช้วิธีการดงันี ้
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต เพื่อขอ
อนญุาตไปถึงเจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา และ ข้อมลูหลกัอื่น ๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

                          2. แนะน าตัว โดยการไปพบปะด้วยตนเอง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี  
บอกวัตถุป ร ะสง ค์  แ ละปร ะ โย ช น์ ข อง กา รวิ จั ย  ท า ค ว าม เ ข้ า ใ จ กับผู้ ใ ห้ 
ข้อมลูหลกัวา่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีให้ไมไ่ด้มีผลใด ๆ ตอ่ผู้ให้ข้อมลู 
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การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการศกึษาวิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึครัง้นี ้มีจ านวน 19 คน 
ประกอบด้วย 
  1. เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราหรือผู้บริหาร 1 คน 
  2. คณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 2 คน 
  3. ครูผู้ดแูลเด็ก 2 คน 
  4. ผู้ปกครองเด็ก 14 คน 
 ผู้ให้ข้อมลูล าดบั 1และ2 ได้จากการเลือกแบบเจาะจงสว่นผู้ ให้ข้อมลูที่เหลือจะใช้
วิธีเลือกแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) โดยขัน้แรกจะเลือกผู้ ให้ข้อมลูผู้มีประสบการณ์
กบัสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราที่เด่นชัดมา 1 คน และให้เป็นผู้แนะน าผู้ ให้ช่ือคนอื่น
เพิ่มเติมตอ่เนื่องไปตามล าดบั (ศิริลกัษณ์ สวุรรณวงศ์,2538) ซึง่ผู้วิจยัจะตามเก็บข้อมลู
จนกระทัง้ได้ข้อมลูที่อิ่มตวัน าข้อมลูมาเรียบเรียงเพื่อหาค าตอบในประเด็นค าถามวิจัย 
สถานรับเลีย้งเด็กมีรูปแบบการบริหารการจัดการอย่างไรและมีเง่ือนไขอะไรบ้าง  
ที่ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กยงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจบุนั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างประกอบด้วยค าถามปลายเปิดที่ผู้ ให้
ข้อมลูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ โดยใช้แบบสมัภาษณ์จ านวน 4 ชดุ 
 ชดุที่ 1 แบบสมัภาษณ์เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 ชดุที่ 2 แบบสมัภาษณ์คณะกรรมการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
 ชดุที่ 3 แบบสมัภาษณ์ครูผู้ดแูลเด็ก 
 ชดุที่ 4 แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก 
 2. แบบสงัเกต เป็นแบบสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบด้วยแบบสงัเกต
สภาพทั่วไปของสถานรับเลีย้งเด็กอัจฉรา และ แบบสงัเกตการณ์บริหารการจัดการ
สถานรับเลีย้งเด็ก 
 ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ และ ความถูกต้องของเคร่ืองมือด้วย 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เป็นความสอดคล้องระหว่าง
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เนื อ้หาสาระของเคร่ืองมื อที่ ส ร้ างขึ น้กับเนื อ้หาสาระของสิ่ งที่ ต้ องการศึกษา  
เป็นการตรวจสอบโดยใช้ดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญตามรายช่ือดงันี ้นายประมขุ ตนัจ ารูญ 
ต าแหน่งอดีตผู้อ านวยการสถานศึกษาระดบัเช่ียวชาญ นางสาวสธีุ อารีย์พงศ์ ต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง นายวินัย สุริยะปราการ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนปลกูปัญญาในพระราชปูถมัภ์ฯ 
 อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบในการเก็บข้อมลูภาคสนามในการวิจยั ได้แก่ 
กล้องถ่ายภาพเคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อเป็นการจดัเก็บข้อมลูที่นอกเหนือจากการบนัทึก 
เพื่อช่วยอธิบายข้อมลูที่มีอยูใ่ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศกึษารูปแบบการบริหารจดัการสถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียน : กรณีศึกษา 
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราใน 2 ประเด็น คือ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียน และการศึกษาเง่ือนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้ง
เด็กก่อนเรียนได้ สรุปผลการศกึษาดงันี ้
 1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรามีการบริหาร
จัดการ 

สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา ใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการ

บริหาร ประกอบด้วย 3 หลกั ดงันี ้

     1.1 หลกักัลยาณมิตรโดยผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติทางกาย
วาจาใจมีศีลสมาธิปัญญาประกอบด้วยคณุธรรม : ปิโย, ครุ ,ภาวนีโย , วตัตาการ , วจนกัขโม, 
คมภีรัญจะ กะถงั ถตัตา และโนจฎัฐาเน นิโยชะเย 
     1.2 หลกัการมีส่วนร่วมสถานรับเลีย้งเด็กเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
สถานรับเลีย้งเด็กก่อนเรียนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้  
โดยการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องใน 2ด้าน คือการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการดแูล
เด็กและการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
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   3.ห ลั ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ส ถ า น รั บ เ ลี ้ย ง เ ด็ ก บ้ า น อั จ ฉ ร า 
มีการบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามวงจรของเดมมิง้ 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนการวางแผน (PLAN) การปฏิบตัิ (DO) การตรวจสอบ (CHECK) 
การปรับปรุง (ACT) 
 2. เงื่อนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา 
 ผลการศึกษาพบว่าความส า เ ร็จที่ เ กิดขึ น้ ในการบ ริหารจัดการ 
เป็นผลมาจากเง่ือนไข 6 ประการ ประกอบด้วย 
 1.1 ครูที่มีประสบการณ์ในการเลีย้งเด็ก มีพฤติการณ์ จิตใจ อธัยาศยัรัก
เด็กเป็นพืน้ฐานจะจดัแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน มีความรับผิดชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมาย มีการประสานการท างานโดยไม่มีข้อขดัแย้ง ตัง้ใจปฏิบตัิงานเพื่อ 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการท างาน และมีการสง่เสริมทกัษะความรู้ความช านาญในอาชีพ
โดยฝึกอบรมบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.2 ผู้บริหารดีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในด้านเด็กเป็นอยา่งดี  
 1.3 ผู้ ปกครองใส่ใจ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้ความร่วมมือ 
กบัสถานรับเลีย้งเด็กในทกุเร่ืองเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางของสถานรับเลีย้ง 
 1.4 เด็กได้มาตรฐานต้องพัฒนาเด็กให้มีภาวะโภชนาการทีดีสามารถ
เจริญเติบโตได้สมบรูณ์ตามพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั 
 1.5 สิง่แวดล้อมทีดี มีสถานที่ สะอาด ปลอดภยั สิง่แวดล้อมรอบด้านดี  
 1.6 ทีมงานเข้มแข็ง  มีการก าหนดทิศทางรูปแบบการบริหารจัดการ 
ที่ชดัเจนมีการสร้างทีมงานเข้มแข็ง 
อภปิรายผล 
 การศกึษารูปแบบการบริหารการจดัการและเง่ือนไขที่มีผลตอ่ความส าเร็จของ
สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉราอภิปรายผลได้ดงันี ้
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้ บริหารสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา  
มีรูปแบบการบริหารการจัดการที่ได้มาจากประสบการณ์และน าหลกัแนวคิดทฤษฎี  
การบริหารมาประกอบเข้าด้วยกนัโดยเน้นระบบการจดัการ 3 ลกัษณะดงันี ้
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1. หลักกัลยาณมิตร ในการบริหารงานภายในองค์กร โดยตนเองจะต้อง  
ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ดี  มีความเมตตา พร้อมทัง้มี  ศีล สมาธิ    
ปัญญา และยดึหลกัคณุธรรม และเป็นมิตรแท้แก่ผู้ ร่วมปฏิบตัิงาน และเป็นแบบอยา่ง เสวี รัก
เหล็ก (2547 : 142) พบว่า คุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง กลม
เกลียวกันเป็นอย่างดี มีความสามคัคี การน าคุณธรรมจากศาสนามาใช้ในการบริหารและ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัจะมีคณุธรรมพืน้ฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เมตตา กรุณา ขยนั อดทน  
มีความเช่ือในกฎแหง่กรรมที่วา่ ท าดีได้ดีท าชัว่ได้ชัว่ และยงั สอดคล้องกบัค ากลา่วที่ว่า 
กัลยาณมิตตตา น ามาใช้ในการพัฒนาชีวิต แก้ปัญหา และท า การสร้างสรรค์  
(พระพรหม อณุากรน์ (ป.อปยตุโุต),2547 : 11- 13) 

2. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องยึดหลกัการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย ให้มี 
สว่นร่วมปฏิบตัิ ประสานงานตามแบบแผน และจะส าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 
โดยเน้น 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต้องสอดคล้องเกือ้กูลกับสถานศึกษาไป 
ในทิศทางเดียวกันโดยมีการปรึกษาหารือ และ แนะน าผู้ ปกครองเด็กให้มีความรู้  
ความเข้าใจเ ก่ียวกับสภาวะการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในระดับวัยต่าง  ๆ  
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ซึง่สอดคล้องกบัผลวิจยัของ ทิพวรรณ จนัทรสถิตย์ (2546 : 13 – 19) อธิบายว่า เป็นแนวคิด
ของการบริหารในยคุปัจจบุนัซึง่นิยมใช้ทัง้ราชการและการบริหารการศกึษามีช่ือเรียกต่างกนั
ออกไปแล้วแต่ละประเภทของการน าไปใช้ เช่น การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม การกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบฯลฯ จนัทรานี สงวนนาม (2545 : 69) กลา่วว่า การมีสว่นร่วม 
ช่วยให้เกิดส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบการที่บคุคลได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับ 
ในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ รับผิดชอบ และ  
ยงัสอดคล้องกบั อุทยั บุญประเสริฐ (2542 : 113 – 116) ให้ความเห็นว่า แนวคิด หรือ
ขัน้ตอนที่เป็นแนวคิดที่เป็นระบบมากที่สดุคือแนวคิดของ Cohen and Uphoft 
ซึ่งประกอบด้วยขัน้ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ขัน้ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในสว่นที่องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้
โดยวิธีใด ขัน้ที่3 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ในสว่นที่เก่ียวข้อง 
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 3. หลักการประกันคุณภาพ จะเห็นได้ว่าในสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอจัฉรา 
มีการท างานที่เป็นระบบคุณภาพ ขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่มีการวางแผน ประชุม เตรียมงาน
ก าหนดวิธีท างาน ขัน้ตอนการท างาน ก าหนดมาตรฐานในการท างาน มีการคดัเลือก
บุคลากรให้เหมาะกับงาน การปฏิบัติงานมีการตรวจสอบงาน ประเมินผลงาน  
ที่รับผิดชอบตามเป้าหมาย หลงัจากนัน้มีการปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้
องค์ประกอบย่อยที่กล่าวมานีม้ีการท างานเป็นไปตามล าดับก่อนหลงัต่อเนื่องและ  
มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าให้สถานรับเลีย้งเด็กประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง  
กบัผลงานวิจยัของ สมศกัดิ์ คงเท่ียง (2544 : 177) หลกัการบริหาร โดยวงจรคณุภาพ 
(P D C A) เป็นหลกัพืน้ฐานส าคญั และเป็นทฤษฎีการบริหารทัง้หลายที่มีรายละเอียด
ต่างกันตามจุดเน้นในแต่ละทฤษฎีแต่มีหลกัและขัน้ตอนการด าเนินการอย่างเดียวกัน 
คือ  ขัน้การวางแผน ขัน้ลงมือท า  ขัน้ตรวจสอบประเมินผลขัน้การปรับปรุง  
นงเยาว์ ศกัดาศกัดิ์ (2548 : 21) พบวา่ การประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
ท างานของสถานศึกษาที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ และให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินงาน ตัง้แตก่ารวางแผน การท าตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข
โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ  
ทกุขัน้ตอนเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สาธารณะชน 

เงื่อนไขที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา 
  เง่ือนไขที่เก่ียวข้องที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและผลกัดันให้สถานรับ
เลีย้งเด็กบ้านอจัฉรายงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจบุนันัน้มีองค์ประกอบด้วย ดงัตอ่ไปนี ้

  ครูมีประสบการณ์ ครูที่รับเข้ามาปฏิบตัิงานต้องมีประสบการณ์ และมี
ความรู้ในเร่ืองเด็กงานท่ีรับผิดชอบชัดเจน มีความรับผิดชอบงานรักเด็ก ซึ่งสอดคล้อง 
กบัมนัทนา พรเพิ่มสขุ (2546 : 23) สถานรับเลีย้งเด็กหรือโรงเรียนอนบุาลที่ด าเนินในรูปแบบ
ธุรกิจโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของบุคลากร  
ดงันัน้ควรมีการวางแผนบุคลากรให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก การคัดเลือก
บุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความรับผิดชอบในหน้าที่  มีไหวพริบมีความตัง้ใจจริงที่จะท างานเก่ียวกับเด็ก  
สามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ได้รวดเร็วและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  
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ดงัที่ Taylor (อ้างใน นิตยา ประพฤติกิจ, 2539 หน้า 13-14) ได้กลา่วถึงบทบาทหน้าที่
ส าคญั ๆ ของครูปฐมวยัไว้ดงันี ้1) พฒันาตนเองให้ก้าวหน้ารักที่จะศึกษาค้นคว้า และ 
มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 2) รักษาสุขภาพทางกายและจิตใจได้ดีอยู่เสมอ 3) มีความ
รับผิดชอบ 4) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อพ่อแม่เด็ก ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น 
ของพอ่แมเ่ด็ก        
       ผู้บริหารดี ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เชียวชาญในด้านการดแูลเด็ก 
การบริหารมีการปกครองแบบแมด่แูลลกู (ระบบครอบครัว) การให้ความรักความเมตตา เป็น
แบบอยา่งที่มีตอ่บคุลากร ท าให้ทกุคนในสถานรับเลีย้งเด็กท างานด้วยความรักและเข้าใจ มี
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้บคุลากรในหน่วยงาน ประกอบกบัผู้บริหารมีภาวะความเป็น
ผู้น าผู้ บริหารเป็นเจ้าของกิจการเองและดูแลกิจกรรมทุกอย่างในสถานรับเลีย้งเด็ก ซึ่ง
สอดคล้องกบั บรัุญชยั จงกลนี (ม.ป.ป. : 11-12) กลา่วถึงคณุลกัษณะของนกับริหารที่ดี ท า
ตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ มีความยุติธรรม วางตัวดี มีการเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัวรู้จัก 
วิธีส่งเสริมและบ ารุงขวญัผู้ ใต้บงัคบับญัชา สรุศกัดิ์ ปาเฮ (2543 : 72-73) ผู้บริหารต้อง 
มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสามารถวางแผนบุคคล สรรหา 
คดัเลือก ก าหนดระบบงานประมาณ การพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทราบแนวคิด
ทศันคติต่างๆที่อาจเกิดขึน้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดี สพุล วงัสินธ์ (2545 : 29 – 30) ได้สรุปคณุลกัษณะที่ส าคญัของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า  1) มีวิสยัทัศน์กว้างไกล 2) มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยใช้หลกัเหตผุลในการบริหารงาน 3) มีจิตส านึกในความมุ่งมัน่ 4) ใจกว้าง
เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 5) ปฏิบตัิการเปลีย่นแปลงการจดัการเรียนรู้ให้เกิด
ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา 6) มีศกัยภาพในการจดัการระบบบริหารโรงเรียน
โดยการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในโรงเรียน  7) สร้างขวัญก าลงัใจให้ครู มีก าลงัใจ  
ที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา  

ผู้ปกครองใสใ่จ ผู้ปกครองใสใ่จมีสว่นร่วมในการพฒันาทกุด้านของเด็กทัง้ให้
ความร่วมมือกับทางสถานรับเลีย้งเด็ก ในการจัดกิจกรรมที่ทางสถานรับเลีย้งเด็ก  
ได้ด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกบั วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553) กลา่วว่า ผู้ปกครอง หรือ
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ครอบครัว คือครูคนแรกของเด็กและเด็กก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ บ้าน  
โดยไม่ต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับการสอนอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาอย่างใด 
ดังนัน้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาการเรียนรู้จะต้อง
เช่ือมต่อและเช่ือมโยงสถานศึกษาและครอบครัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่อง
สามารถเช่ือมโยงชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วย มีวิจัยมากมายที่ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัและ
ผลดีต่อนกัเรียนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กมีผลตอ่การพฒันาการและความส าเร็จด้านการศกึษาของนกัเรียนอย่างเด่นชดั
อีกทัง้ยงัช่วยผลกัดนัให้สถานศึกษาด าเนินงานจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึน้อีกด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมนัน้ผู้ ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้  
ทัง้ที่โรงเรียนและที่บ้าน 
 เด็กได้มาตรฐาน จากประสบการณ์และเปิดท าการมามากกว่า  30 ปี  
ท าให้สถานรับเลีย้งเด็กบ้านอัจฉรา มีเด็กที่ผ่านการเติบโตจากสถานรับเลีย้งเด็กแห่งนี  ้
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีของสงัคมและกลบัมาช่วยเหลอืกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง เป็นผลจาก
การท่ีเด็กมีโภชนาการดีสามารถเจริญเติบโตสมบรูณ์ตามเกณฑ์ กล้าแสดงออกต่อหน้า
สาธารณะชน มีจิตอาสา ได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับ วิญญ พูลศรี (2541 : 17) นักจิตวิเคราะห์ได้ย า้ให้เห็นว่าวัยเร่ิมต้น
ของชีวิตมนุษย์คือ 5 ปีแรกของคนเราประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับตอนต้นของชีวิต  
จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราจนถึงวาระส ุดท้าย เขาเชื่อว่าการอบรมเลีย้งดู  
ในระยะปฐมวัยนัน้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต สอดคล้อง 
กับ Hurlock (อ้างใน เยาวพา เดชะคุปต์.2542 : 13) ยงัได้กล่าวว่า วยัเด็กนบัเป็นวยั
วิกฤตการณ์ในการพฒันาบคุลกิภาพ เป็นระยะสร้างพืน้ฐานของจิตใจในวยัผู้ใหญ่ตอ่ไป 
บคุลกิภาพในวยัผู้ใหญ่ แม้จะมีความแตกตา่งไปจากวยัเด็กมากเทา่ใดก็ตาม แตจ่ะเป็น
ความแตกตา่งที่ถือก าเนิดในวยัเด็ก 
 สิ่งแวดล้อมที่ดี ท าเลที่ตัง้ของสถานรับเลีย้งเด็กตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน สะดวก
การ รับส่ง เด็ก  ปลอดภัย  สถานรับเลี ย้ ง เด็กแห่ งนี ม้ี การก าหนดโครงส ร้าง 
การบริหาร เช่น การออกแบบ ก าหนดแผนภูมิ มีความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ 
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ต่อการเรียนรู้ สถานที่สะอาด ปลอดภัย  มีพืน้ที่พอเหมาะกับเด็ก ซึ่งสอดคล้อง 
กบั ยพุาพร รูปงาม (2545 : 6) ที่พบว่า ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั
เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เปรมรุ่ง วงศ์อนนั (2551) ด้านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาเด็กเลก็ 
ผู้ปกครองให้น า้หนกัการตดัสนิในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น 
พบวา่ อาคารเรียนมีความมัน่คง แข็งแรง แสงสวา่งเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
เป็นอนัดบัแรกรองลงมาคือสถานที่ต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งพนัน สิ่งเสพติด แหล่งมลพิษ 
หรือแหล่งเสื่อมโทรม พืน้ที่สนามเด็ก มีความปลอดภยั เป็นพืน้หญ้า พืน้ทราย หรือ  
แผน่ยางสงัเคราะห์กนักระแทก ไม่มีน า้ขงั หลมุบ่อหิน หรือต้นไม้ และการจดัห้องเรียน 
มีความสวยงามปรับเปลี่ยนตลอด เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ท าหน้าที่เลีย้งดูเด็กแห่งที่สองรองจากพ่อ แม่ และญาติ  
การพฒันาเพื่อให้ศนูย์เด็กได้มาตรฐานและมีคณุภาพนัน้ ควรพฒันาทัง้คนและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กนัไปซึ่งเรขา ศรีวิชัย (2554 : 32) กลา่วว่า สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง
ทกุสิง่ทกุอยา่งทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิผล
ต่อระบบโครงสร้างของสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อาจจะเป็น 
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจการเมือง สังคม สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมีผลโดยตรง คือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา (Stakeholders) ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและ
สถาบนัต่างๆ กลา่วได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นได้ทัง้ข้อจ ากัด (Constraints) และโอกาส 
(Opportunity) ที่มีตอ่การบริหารงานของสถานศกึษา 

ทีมงานเข้มแข็ง สถานรับเลีย้งเด็กมีการก าหนดทิศทางรูปแบบการบริหาร 
มีการสร้างทีมงานในการจัดการ มีความรับผิดชอบด้วยกัน ไม่มีข้อขัดแย้ง ผู้บริหาร 
มีภาวะเป็นผู้น า มีหลกัการบริหารโดยใช้ความสามคัคีเป็นหลกั ซึง่จะน าไปสูก่ารร่วมมือ
ร่วมใจกันท างาน ท างานกันเป็นทีม มีการประสานงานกันด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับ 
ปราณี พรรณวิเชียร (2530, 23 - 24) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการว่าเป็น 
การประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่คนมีอยู่อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การได้ ปัจจุบันสภาวะทางธุรกิจทุกด้านมีการแข่งขันสงู องค์การทางธุรกิจ  
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จะขึน้อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ปัจจัยต่าง  ๆ เหล่านัน้ 
จะมากระทบต่อองค์การธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง บวัขาว จารุจินดา (2543, 13) การบริหาร
สถานรับเลีย้งเด็ก จึงต้องมีหน้าทีดังนี ้1) การวางแผน ประกอบด้วย การวางแผน 
ทัง้แผนหลกัและแผนด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบันโยบายซึ่งทางสถานรับ
เลีย้งเด็ก ได้ก าหนดไว้ 2) การจัดองค์การ เจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจจะท าเป็น
แผนภมูิ โครงสร้างต าแหน่งหน้าที่ประจ าสถานรับเลีย้งเด็ก และ ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ  
3) การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนการก าหนดบทบาทของบคุลากรทกุฝ่ายให้ชดัเจนเป็นสิง่ที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้นี ้
ต้องแบ่งตามคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยอาจพิจารณาลักษณะงานประกอบด้วย  
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง 4) การสัง่การเมื่อได้ก าหนดลกัษณะงานและหน้าที่
แล้วจะต้องมีการมอบหมายงานให้บุคลากรขององค์กรโดยค านึงถึงความเหมาะสม  
ของบคุลากรที่จะมาปฏิบตัิงานหน้าที่ 5) การควบคมุและติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ผู้จดัตัง้ต้องท าการควบคมุบงัคบับญัชาตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตามผลงาน ปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครัง้นี  ้ท าให้รูปแบบการบริหารการจัดการและเง่ือนไข  
ที่มีผลต่อความประสบความส าเร็จของสถานรับเลีย้งเด็ก เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับ
สถานรับเลีย้งเด็กทั่วไปได้เป็นแบบอย่างและส าหรับผู้ ที่สนใจจะได้เป็นแนวทาง  
ในการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาให้ประสบความส า เ ร็จต่อไปและผู้ วิจัย  
มีข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้นีด้งันี ้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การคดัเลอืกบคุลากรเข้ามาดแูลเด็กในสถานรับเลีย้งเด็ก จะต้องเลือกที่มี
อปุนิสยัรักเด็ก มีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานและมีความรู้เช่ียวชาญในด้านเด็กดี 
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1.2 ควรให้มีการพฒันาบคุลากรในสถานรับเลีย้งเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้และน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนั 

1.3 เจ้าของสถานรับเลีย้งเด็กหรือผู้บริหารสถานรับเลีย้งเด็กต้องเป็น
ผู้ม ีว ิสยัท ัศน์ก ว้างไกล มีการเปิดโอกาสให้ต ัวแทนผู้ปกครอง ต ัวแทนชุมชน 
ต ัวแทนศิษย์เก่า เ ข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจ ัดการในสถานรับเลีย้ง เด็ก  
เพื่อให้สถานรับเลีย้งเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึน้  

1.4 สถานรับเลีย้งเด็กควรมีการประสานงานให้หน่วยงานราชการเข้ามานิเทศ 
การสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

1.5 ผู้บริหารและบคุลากรในสถานรับเลีย้งเด็กควรมีความรู้ในเร่ือง โภชนาการ
ด้านอาหารเป็นอยา่งดี 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้งเด็ก 
ก่อนเรียนในสว่นของภาครัฐบาลและเอกชน 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการสถาน 
รับเลีย้งเด็กทัง้ของภาครัฐบาลและเอกชน 

3.3 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการที่ดีจากสถานรับเลีย้งเด็กอื่นๆ 
ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อความหลากหลายในรูปแบบการบริหาร  แบบตา่งๆ ของแตล่ะ
สถานรับเลีย้งเด็กที่ประสบความส าเร็จ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวดักระบี่1 
 

The relationship between work motivations and organizational commitment of 
the teachers in the school under the office of the non- formal and informal 

education Krabi province.1 
 

วรเชษ บญุประกอบ2, 
ดร.สมคิด นาคขวญั3, ดร.สถาพร สงัข์ขาวสทุธิรักษ์4 

Worachet Boonprakorb2 
  Dr. Somkid Narkkhwan3, Dr. SathapornSungkaosuthirak4 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ของครู 2) ศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของครูและ 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ 
เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์รายด้าน ในการท างานด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ
กบัความผกูพนัตอ่องค์กรด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทน
ขององค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงโดยมีค่าสูงสุด (r=0.763)
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและค่าจ้างกับความผูกพัน  
ตอ่องค์กรด้านความเช่ืออยา่งแรงกล้าและยอมรับอยา่งจริงจงัในเปา้หมายและคา่นิยม 

 
1วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธานี 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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ขององค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่าโดยมีค่าต ่าสุด  (r=0.333)  
ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรครูจ านวน 92 คนโดยใช้แบบสอบถามแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร มีค่าความเช่ือมั่น 0.95และ 0.93
ตามล าดบัการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

ผลการวิจัยพบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบี่  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็น  
อยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไป 
หา น้อย ไ ด้ ดั ง นี  ้ ด้ า นลักษณะของ ง านที่ ป ฏิบัติ  ด้ า นความส า เ ร็ จ ในง าน  
ด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านเงินเดือน  
และคา่จ้าง และด้านโอกาสและความก้าวหน้า ตามล าดบั ระดบัความผกูพนัต่อองค์กร
ของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ได้ดงันี ้ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กรด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะท่ีเป็นตวัแทนขององค์กร และ
ด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา  
มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง ( r = .683) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.01 
ค าส าคัญ : แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานความผกูพนัต่อองค์กรการศึกษานอกระบบและ    
                  การศกึษาตามอธัยาศยั 
Abstarct 

The purpose of this research was to study work motivation and study 
to organizational commitment of teachers and the relationship between work 
motivation and organizational commitment of teachers in the school under  
Krabi Provincial Office the Non - formal and Informal Education, collect data 
from 92 teachers, by using the questionnaire, work motivation and organizational 
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commitment. The reliability 0.97and 0.93.Toanalyze data using basic statistics, 
percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. 

The results showed that the levels of motivation and performance of 
teachers in schools under the office of the non - formal and informal education 
Krabi province. In overall were at a high level. When considering the aspect 
was in high level 6 aspects, in moderate 1 aspect. In order from most to least :  
The nature of work, the succeed in work, the relationships with co-workers,  
the recognition and respect, the salary and wages and the opportunities and 
progress respectively. The level of commitment of teachers in overall and 
aspect were at the high level. In order from most to least : The conviction and 
accept seriously in the goals and values of the organization. The willingness to 
make an effort on behalf of the enterprise. The strong desire will dare to treatment  
a members of the organization. The relationship between work motivation and 
organizational commitment of teachers in schools. There is a positive relationship 
was moderate (r =. 683) significantly 0.01.When considering the relationship 
aspect. Career in the amount of work and responsibility with a commitment and 
willingness to take effort on behalf of the enterprise, it was found that there are 
positive correlation in the level by the highest. (r = 0.763) the relationship of 
motivation and salary and wages, and organizational commitment in the conviction 
and accept seriously in the goals and values of the organization. Found that there 
was a significant positive relationship between low level by the minimum (r = 0.333). 
Keywords : work motivation, Organizational commitment.The Non - formal 

 and Informal Education. 
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บทน า 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ให้

ความส าคญัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นหลกัแม้ผลการพฒันาได้ประสบผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจในระดบัหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระดบัสงู
อย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านเช่นการกระจายรายได้
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินสง่ผลกระทบถึงคณุภาพชีวิตของประชาชนทัง้ในเมืองและในชนบทมาก
ขึน้เป็นล าดบัซึง่จะท าให้การพฒันาประเทศในอนาคตมีความไมย่ัง่ยืนจึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องปรับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาใหม่โดยเน้นคนเป็นเป้าหมายหลักของ 
การพัฒนาเนื่องจากคนในสงัคมจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางการพฒันาเป็นผู้มีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาและเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาดังนัน้  
การพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ทุกคนปรารถนาจึงขึน้อยู่กับคนเป็นหลัก  
ภาคสว่นการศกึษาเป็นผู้มีบทบาทส าคญัที่สดุจากค ากลา่วที่ว่าทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุ  
ในองค์การคือทรัพยากรมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นกุญแจที่ส าคญัในการที่จะขบัเคลื่อน
องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การตัง้ไว้  (จิรประภา อังครบวร, 2549 : 1 – 8) 
สิ่งที่องค์การต้องตระหนกัอยู่เสมอ คือองค์การจะพฒันาอย่างไรเพื่อจูงใจและสง่เสริม
ให้บคุลากรในองค์การเกิดความผกูพนัยอมรับเปา้หมายค่านิยมขององค์การและพร้อม
ที่จะทุ่มเทพลงัความสามารถในการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์การ
(ชาญวฒุิ บญุชม, 2553) 

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ 
ของผู้ เรียนซึง่มีความสมัพนัธ์กบัครูจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการสง่เสริมสนบัสนนุครู
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักในภาระหน้าที่ของตนตัง้ใจ
ท างานด้วยความรับผิดชอบและเต็มใจกล่าวอีกนัยคือมีความผูกพันต่องานและ 
ตอ่องค์กรเพราะจดุมุง่หมายส าคญัในการบริหารงานของทกุองค์กรก็คือรักษาบคุลากร
ขององค์กรไว้ให้คงอยู่กับองค์กรนานที่สดุแรงจูงใจและความพยายามของบุคลากร  
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตถ้าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรสูงก็
เช่ือมัน่ได้วา่องค์กรนัน้จะมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัสงูขึน้ด้วยถ้าต้องการเพิ่มผลผลิต
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ของงานจะต้องรู้จกัสร้างความผกูพนัของบคุลากรให้มากขึน้ (นารีหมูม่าก, 2547 : 1- 2) 
บคุคลแต่ละคนจะท างานเต็มที่ตามความสามารถหรือศกัยภาพของตนหรือไม่นัน้มกั  
จะขึน้อยู่ที่ว่าบุคคลผู้ นัน้มีความเต็มใจที่จะท างานแค่ไหนถ้าเขามีความพอใจใน  
การท างานหรือมีสิง่จงูใจที่ตรงกบัความต้องการของเขาความพอใจหรือสิ่งจูงใจนัน้ก็จะ
เป็นแรงกระตุ้นให้เขาท างานเต็มที่ขึน้ การจงูใจที่ถกูต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งดึงดดูความรู้สกึ
และจิตใจของผู้ที่ท างานให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในองค์การที่ตนท างานอยู่เมื่อคนมีความ
พอใจในองค์การของตนแล้วก็จะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจให้กับองค์การของตนท าให้การ
ปฏิบตัิงานขององค์การมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพยิ่งขึน้ (นรา สมประสงค์, 2552 : 120) 

กศน. ต าบลเป็นหนว่ยงานหนึง่ที่มีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และท าหน้าที่ประสานงานกบัชุมชนซึ่งทางส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของครู  กศน .ต าบล 
ไว้ 5 ประการดงันี ้1) การวางแผนจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของ กศน. ต าบล 3) การให้บริการเรียนรู้ใน กศน. ต าบล 4) การสนบัสนุนกิจกรรม 
ของชมุชนและสงัคมวฒันธรรมประเพณีและ 5) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 
(ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ,2553 : 7-11)  
ที่ผา่นมาการปฏิบตัิงานไมส่ามารถเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ปัญหามาจากครู กศน.
ต าบลขาดความรู้ความสามารถในการสอนส่วนมากไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิชา
การศึกษาหรือวิชาชีพครูท าให้ครูมีความพร้อมน้อยในการสอนวิชาพืน้ฐานโดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาภาษาอังกฤษ(สถาบันพัฒนาการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก , 2554 : 1) นอกจากนี  ้
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร (ผู้บริหารส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยระดับอ าเภอ) มีความเห็นว่าครู กศน.ต าบลยังไม่มีความรู้เร่ืองของ
จิตวิทยาผู้ ใหญ่หรือเทคนิควิธีการเข้าถึงผู้ เรียนและชุมชนท าให้ไม่สามารถตอบสนอง  
ความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชนขาดทกัษะในการวางแผนการประสานงานกบัชาวบ้าน 
ไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเองอีกทัง้เร่ืองสื่อวสัดอุปุกรณ์ครุภณัฑ์หรือแม้แต่สถานที่ยังเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติงานเพราะยังขาดแคลนชารุดและไม่ได้คุณภาพ  
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ภารกิจส าคญัที่เสมือนเป็นหวัใจของงาน กศน. ล้วนแล้วแตจ่ าเป็นต้องเข้าไปคลกุคลีกบั
ชุมชนครู กศน. จึงต้องรับภาระงานที่มากนอกเหนือไปจากงานสอนท าให้ครูเกิด
ความเครียดท้อแท้ใจบางครัง้ถึงกบัตดัสนิใจลาออก (สมใจ เกิดพลูผล, 2554 : 3) แสดง
ให้เห็นวา่ครู กศน. ต้องการก าลงัใจและความมัน่คงในอาชีพของตน 

จากข้อมูลปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดักระบี่
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพัน  
ต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดักระบี่เพราะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้องค์กร
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานการวางแผนการด าเนินงานการสร้างแรงจูงใจ  
ให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร  
ตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่วางไว้และการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูแก่ฝ่ายผู้บริหาร 
เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขวางแผนงานและพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
ให้ประสบความส าเร็จตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดกระบี่ 
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดกระบี่
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานกบัความผกูพนั 
ต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดักระบ่ี 
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สมมติฐานการวจิัย 
 1. แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูและความผกูพนัตอ่องค์กรของครู 
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดักระบ่ี ตามความคิดเห็นของครู กศน.ต าบล อยูใ่นระดบัมาก 
 2. แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูกบัความผกูพนัตอ่องค์กรของครู 
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดักระบ่ีมคีวามสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้ประชากรในการเก็บข้อมูลคือครู กศน. ที่ปฏิบัติการสอน 

ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดักระบ่ี ปีการศกึษา 2556 จ านวน 92 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ต ัวแปรต้น ได้แก่แรงจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงานของครูประกอบด้วย   

1) ความส าเร็จของงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  
4) ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 5) โอกาสและความก้าวหน้า 6) เงินเดือนและ
คา่จ้าง 7) ความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงาน 

2. ตวัแปรตามได้แก่ ความผกูพนัต่อองค์กรประกอบด้วย 1) ความเช่ืออย่าง
แรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจงัในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่
จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทนขององค์กรและ 3) ความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น  

3 ตอนดงันี ้
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ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการท างานสถานภาพการสมรส เงินเดือนลักษณะ  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาสงักัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จงัหวดักระบี่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุม ตัว
แปรทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ด้านความส าเร็จในงานด้านการได้รับการยอมรับนบัถือด้านลกัษณะ
ของงานที่ปฏิบัติด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบด้านโอกาสและความก้าวหน้า 
ด้านเงินเดือนและคา่จ้างและด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงาน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา
สงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ครอบคลมุ ตวัแปรทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มใจที่ จะใช้ความพยายามในฐานะที่ เป็นตัวแทนขององค์กร  และ 
ด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจัยน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ส าเร็จรูปโดยวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ  (Percentage)  
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและความผูกพันต่อองค์กรของครู

วิเคราะห์โดยใช้ค่า () ( = Population meanค่าเฉลี่ยของประชากร) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() ( =Population Standard deviationค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของประชากร 

3. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสมัพันธ์กับความผูกพัน  
ต่อองค์กรโดยใช้การค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิ เคราะห์  พบว่าค รู  กศน.  ส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิงมากที่สุด  
มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 74 คน รองลงมา 
จบปริญญาโท จ านวน 17 คน มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ที่ 1 – 5 ปี จ านวน 35 
คนรองลงมา 6-10 ปี จ านวน 30 คน สว่นใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส จ านวน 60 คน 
และเป็นโสด 32 คน และมีรายได้สว่นใหญ่อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 85 คน
รองลงมาคือมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน6 คน และน้อยที่สดุมีรายได้สงูกวา่
30,000 บาท จ านวน 1 คน 
 ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นของครู  กศน. ที่มีต่อแรงจูงใจใน 
การปฏิบตัิงานของครู ระดบัความคิดเห็นของครู กศน. ที่มีต่อความผูกพนัต่อองค์กร
และความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของครู  
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดักระบ่ีดงัแสดงในตารางที่ 1 - 3 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่  
 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ความส าเร็จในงาน (

1X ) 3.90 0.54 มาก 
2. การได้รับการยอมรับนบัถือ(

2
X ) 3.73 0.66 มาก 

  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

91 

ตารางที่ 1 (ตอ่) 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  
ระดับ 

ความคิดเห็น 
3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ( 3X ) 3.91 0.56 มาก 
4. ปริมาณงานและความรับผิดชอบ( 4X ) 3.98 0.70 มาก 
5. โอกาสและความก้าวหน้า( 5X ) 3.42 0.72 ปานกลาง 

6. เงินเดือนและคา่จ้าง( 6X ) 3.56 0.73 มาก 

7. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน( 7X ) 3.87 0.63 มาก 
รวม 3.77 0.50 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบี่ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.77) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ (=3.98) ด้านลกัษณะ 

ของงานที่ปฏิบัติ (=3.91) ด้านความส าเร็จในงาน (=3.90) ด้านความสมัพันธ์ 

กับเพื่อนร่วมงาน (=3.87) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (=3.73) ด้านเงินเดือน 

และคา่จ้าง และด้านโอกาสและความก้าวหน้า (=3.42) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 2  แสดงผลระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่  
 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ความผูกพันต่อองค์กร  
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ความเชื่ออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังใน

เป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร ( 1Y ) 

 
4.16 

 
0.64 

 
มาก 

2. ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทน

ขององค์กร ( 2Y ) 

4.15 0.59 มาก 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์กร ( 3Y ) 

3.98 
 

0.57 
 

มาก 
 

รวม 4.09 0.56 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา่ ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของครูในสถานศกึษาสงักดั

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (=4.09) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ ในระดับมาก โดยเ รียงล าดับค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้  ดังนี ้ 
ด้านความเช่ืออยา่งแรงกล้าและยอมรับอยา่งจริงจงัในเปา้หมายและคา่นิยมขององค์กร

(=4.16) ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทนขององค์กร 

(=4.15) และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ

องค์กร (=3.98) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจในการท างานกบัความ
  ผกูพนัตอ่องค์กรของครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศกึษา สงักดัส านกังานสง่เสริม
  การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบี่ในภาพรวม
  และรายด้าน 
 

แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร 

1Y  2Y  3Y  tY  

1X  0.485** 0.499** 0.497** 0.528** 

2
X  0.520** 0.464** 0.532** 0.688** 

3X
 

0.599** 0.645** 0.604** 0.584** 

4X
 

0.679** 0.763** 0.636** 0.598** 

5X  0.364** 0.381** 0.516** 0.556** 

6X  0.333** 0.405** 0.499** 0.514** 

7X  0.706** 0.656** 0.674** 0.696** 

tX  0.645** 0.645** 0.645** 0.683** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพนั
ต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับปานกลาง (r=0.683) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาความสมัพนัธ์รายด้าน ในการท างานด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ 
กบัความผกูพนัตอ่องค์กรด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทน 
ขององค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงโดยมีค่าสูงสุด (r=0.763)
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและค่าจ้างกับความผูกพัน 
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ต่อองค์กรด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมาย  และ 
คา่นิยมขององค์กร พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่าโดยมีคา่ต ่าสดุ (r=0.333) 

 
สรุปและอภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกับความ

ผูกพนัต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สงักัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้

1. ครู กศน. มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบี่  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก 6 ด้าน ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย
ได้ดงันี ้ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ด้านความส าเร็จ 
ในงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้ รับการยอมรับนับถือ 
ด้านเงินเดือนและคา่จ้าง และด้านโอกาสและความก้าวหน้า ตามล าดบั 

2. ครู กศน. มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์กร ในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จังหวดักระบี่  โดยภาพรวมอยู่ 
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าและ
ยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะใช้  
ความพยายามในฐานะท่ีเป็นตวัแทนขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ตามล าดบั 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่ง เส ริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม พบว่า มีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับ 
ปานกลาง(r=0.683) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์
รายด้านในการท างานด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ กบัความผกูพนัต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กร พบว่า  
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มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงโดยมีค่าสูงสุด ( r=0.763) ความสัมพัน ธ์ 
ของแรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและค่าจ้างกับความผูกพันต่อองค์ก ร 
ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยมของ  
องค์กร พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่าโดยมีคา่ต ่าสดุ (r=0.333) 

ซึง่จากผลที่พบจากการวจิยัครัง้นี ้อภิปรายผลได้ดงันี ้
1. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานสง่เสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน
ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านลกัษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ  ด้านความส าเร็จในงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือนและค่าจ้าง และด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัยออกมาเช่นนี ้
อาจเป็นเพราะครู กศน. ในสถานศึกษา สงักัดส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบี่ มีความเห็นว่าปริมาณงานและความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติได้และ . 
เขาสามารถท างานได้ส าเร็จ ตลอดทัง้มี เพื่อนร่วมงานที่ดี  สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Gibson Ivancevich and Donnel,1991 อ้างอิงใน นนัทนา ประกอบกิจ, 2548) 
ได้กล่าวถึงกระบวนการจูงใจว่าบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว 
ของแตล่ะบคุคล เช่นการรับรู้ทศันคติบคุลิกภาพและการศึกษาเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กร
จะมีตัวแปรต่างๆภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนัน้เช่นลกัษณะ  
ของงานที่ท าภาวะผู้น าโครงสร้างของการบริหารการบังคับบัญชาระดับของงาน
และความผ ูกพ ันของสมาชิกในกลุ ่มจะท า ให้บ ุคคลอยู ่ในภาวะขาดแ คลน 
สิ่งที่ต้องการ (Need deficiencies) ทัง้ทางร่างกายจิตใจและสงัคมซึ่งบคุคลจะหาวิธีการ 
ที่จะตอบสนองความต้องการเหลา่นีเ้พื่อลดภาวะขาดแคลนเขาจะเลือกตดัสินใจโดยหา
วิธีการหรือใช้ประสบการณ์ในอดีตโอกาสที่เขาคิดว่าจะประสบความส าเร็จและสิ่งที่คิดว่า
มีความส าคัญแล้วจะใช้ความพยายามในการท างานซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
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ของตนเองประกอบกันซึ่งสิ่งเหล่านีป้รากฏออกมาเป็นผลจากการปฏิบตัิงานของแต่ละ
บคุคล (individual performance) และผลการปฏิบตัิงานอาจจะได้ตามที่คาดหวงัรวมถึง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอื่นๆตัวแปรสุดท้ายคือความพอใจในงานการจ่าย
ค่าตอบแทนการเลื่อนต าแหน่งเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
หากบ ุคคลเกิดความพอใจก็จะเกิดแรงจ ูง ใจในการปฏิบ ัต ิงานไปด้วยและ
ผลการวิจ ัยครัง้นี ส้อดคล้องกับการวิจัยของจริยา สุขสละ,ดวงตา สราญรมย์ และ 
สะอาด บรรเจิดฤทธ์ิ, (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ืองความสมัพันธ์ของแรงจูงใจที่มีต่อ 
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกรณีศึกษาบริษัทขนส่งจ ากัด  พบว่า  
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งจ ากัดโดยภาพรวม  
อยู่ในระดบัสูงจ าแนกรายด้านพบว่าด้านลกัษณะของงานด้านความส าเร็จของงาน  
ด้านความก้าวหน้า ด้านความเจริญเติบโต ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสถานภาพ 
ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล  ด้านการบังคับบัญชา  ด้านนโยบายและ 
การบริหารงานด้านสภาพการท างาน ด้านความมัน่คงในการท างานและด้านเงินเดือน 
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงส่วนด้านความรับผิดชอบมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงูที่สดุเช่นเดียวกัน  

2. ความผกูพนัต่อองค์กร ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานสง่เสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านความเช่ืออยา่งแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจงั
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะ 
ที่เป็นตวัแทนขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กร ตามล าดบัซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัยออกมา
เช่นนี  ้อาจเป็นเพราะว่า ครู  กศน. มีความพึงพอใจและเช่ือมั่นยอมรับในระบบ 
การท างานและสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  และสามารถปฏิบัติ 
ได้เหมือนกับที่องค์กรเขาท าอยู่ มีความเต็มใจและทุ่มเทการท างานเพื่อความส าเร็จ  
ขององค์กร และอาจเห็นว่าองค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรยังให้คุณค่า 
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ประโยชน์ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Gibson, Ivancevich, and Donnel (1991 : 75) กล่าวถึงองค์ประกอบของ 
ความพึงพอใจในงานว่ามี 5 ด้านคือ 1) ปริมาณและการรับรู้ความเป็นธรรมของค่าจ้างที่
ได้ รั บ 2 ) ลั กษณะความน่ าสนใจของงานมี โอกาสในการเรี ยนรู้ และความรั บผิ ดชอบ 
ที่ได้รับการยอมรับ 3) การมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในงาน 4) ผู้บงัคบับญัชาที่จะแสดงให้
เห็นถึงความใส่ใจและค านึงถึงลกูน้อง 5) เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรมีความสามารถ
และให้ความร่วมมือและผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของดลฤดีเกตรุุ่ง (2555) 
ได้วิจัยเร่ืองความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพัน
องค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันองค์การของครู  
ในโรงเรียนเอกชนมีความผกูพนัต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
โดยเฉพาะ ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การลกัษณะของงานที่ ปฏิบัติ 
ความรับผิดชอบความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานสภาพการท างานความเป็นอยู่สว่นตวั
และความก้าวหน้าในต าแหนง่การงาน 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กร
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย จังหวดักระบี่ ในภาพรวม พบว่า มีความสมัพนัธ์กันทางบวก ในระดับ 
ปานกลาง (r=0.683) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์
รายด้าน ในการท างานด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ กบัความผกูพนัต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กร พบว่า  
มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูโดยมีค่าสงูสดุ (r=0.763) ความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจ 
ในการท างานด้านเงินเดือนและค่าจ้างกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเช่ือ 
อย่างแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่า  
มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่าโดยมีค่าต ่าสดุ (r=0.333) ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ผลการวิจยัออกมาเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก สถานศึกษา สงักัดส านกังานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบ่ี มีนโยบายในการบริหาร 
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งานที่ดี มีขัน้ตอนการท างานและระบภุาระงาน ปริมาณงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เป็นที่พึงพอใจของ ครู กศน. ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในการท างานและมีความผูกพนัต่อองค์กรมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Richard M. Steers, (1989 : 52, อ้างถึงใน วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร, 2550 : 11) กลา่ว
ไว้ว่า คือ 1) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดซึ่งมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่า  
ความพึงพอใจในงานสามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปท่ีบุคคลท าต่อองค์กรโดยส่วนรวม 
ในขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงการตอบสนองของบคุคลต่องานหรือแง่ใดแง่หนึ่ง
ของงานเท่านัน้ 2) ความผกูพนัต่อองค์กรค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ก็อยู่อย่างมั่นคงและ 3) ความผูกพันต่อองค์กร 
เป็นเคร่ืองชีท้ี่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับการวิจัย
ของ กชรัตน์ เอมมิน้อม (2553) ได้วิจัยเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบตัิงานระดบัปัจจยัจงูใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ระดับปัจจัยค า้จุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลางซึง่มีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยนี ม้ี ข้อเสนอแนะต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ  
ในการท างานกบัความผกูพนัตอ่องค์กร ของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานสง่เสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ีที่ส าคญัดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 แรงจูงใจในการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม  
อยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเ ป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มี ระดับแรงจูง ใจ  
ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ดังนัน้ ฝ่ายบริหาร  
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ควรพิจารณาให้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูในสงักัด ได้มีโอกาสเจริญเติบโต และ
ก้าวหน้าในงาน พร้อมทัง้มีการจัดสวสัดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อเพิ่มระดบัแรงจงูใจในด้านนีใ้ห้เพิ่มมากขึน้ 

1.2 ความผูกพนัต่อองค์กร ในสถานศึกษา สงักัดส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอธัยาศยั จ ังหวดักระบี ่ ในภาพรวม  
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความผูกพนัต่อองค์กร  
น้อยที ่สดุค ือด้านความปรารถนาอย ่างแรงกล้าที ่จะรักษาความเป็นสมาชิก  
ขององค์กรจากผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธีการในการเพิ่มระดับ  
ความผกูพนัตอ่องค์กร เช่น การสง่เสริมและสร้างทศันคติ ให้เกิดความผกูพนัต่อองค์กร 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร สร้างทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
อาจจะมีการจดักิจกรรมเพื่อให้ครูในสถานศกึษา สามารถใกล้ชิดหรือพบปะกบัผู้บริหาร
ระดบัสงูเพื่อพดูคยุ หรือเลา่ความคบัข้องใจในการท างานของครู ให้กบัผู้บริหารได้รับฟัง 
หรืออาจจดักิจกรรมบางอยา่งเพื่อสง่เสริมให้ครูได้รู้สกึผกูพนัตอ่องค์กรมากขึน้ 

1.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพนั  
ต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สงักัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ี ในภาพรวม พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก  

ในระดบัปานกลาง (r=0.683) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์รายด้าน ในการท างานด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ 
กบัความผกูพนัตอ่องค์กรด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในฐานะที่เป็นตวัแทน
ขององค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงโดยมีค่าสูงสุด (r=0.763) 
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและค่าจ้างกับความผูกพัน  
ตอ่องค์กรด้านความเช่ืออยา่งแรงกล้าและยอมรับอย่างจริงจงัในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร พบว่า มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับต ่าโดยมีค่าต ่าสุด  (r=0.333)  
จากผลการวิจัยดังกล่าว ฝ่ายบริหารควรมีนโยบายในการบริหารงานที่ดี มีขัน้ตอน 
การท างานและระบุหน้าที่ปริมาณงานและความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมและตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของครู และควรเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้าง  
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ในรูปแบบของสวัสดิการเช่นที่พัก ยานพาหนะ การประกันความปลอดภัยในชีวิต  
การสร้างขวัญก าลังใจ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เช่นการศึกษาต่อ  
การมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก วสัดอุปุกรณ์ 
ที่ เอื อ้ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี  
เกิดประสทิธิภาพในการท างานและมีความผกูพนัตอ่องค์กรมาก 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีความสัมพัน ธ์กับแรงจูง ใจ 

ในการท างานและความผกูพนัตอ่องค์กร 
2.2 ควรมีการวิจัยเจาะลึกในบางตวัแปร เช่น ตวับ่งชีป้ริมาณงานและ

ความรับผิดชอบท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจในการท างานของครู กศน. 
2.3 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน

ของครู กศน. ต าบล ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดักระบ่ีหรือจงัหวดัอื่นๆ 
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แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 

 
The People’s Participation in Community Development of the Cherng Thalay 

Sub-District (SAO), Thalang District, PhuketProvince1 

 
   วารุต มาลาแวจทัร์2, ดร.วราภรณ์ เทพสมัฤทธ์ิพร3 

Varut Malawaejan Dr. Waraporn Tepsmritporn 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน และเพื่อศึกษาแนวทาง 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เก็บข้อมูลโดย 
ใช้แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลางจงัหวดัภเูก็ต อาย ุ18 ปีขึน้ไป จ านวน 386 คน และสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ก านันและผู้ ใหญ่บ้านต าบลเชิงทะเล จ านวน 9 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
 

 
 
 

1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่น
ต าบลเชิ งทะเล อ า เภอถลาง จังหวัดภู เก็ต ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2. ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ได้แก่ 1) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจาก
การให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้าและการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 2) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณปูโภคต่างๆ
เช่น น า้ประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง น า้เน่าเสียในชุมชน ถนนเป็นหลมุ
เป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาตามที่เสนอ
และไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร และ 
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทั่วถึง 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
เชิงทะเล ไมเ่ปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย มีเฉพาะกลุม่  

3. แนวทางสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต มีแนวทางดงันี ้1) ด้านระเบียบ
กฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
2) ด้านประชาธิปไตย โดยสร้างจิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย และปลูกฝัง
ประชาธิปไตยตัง้แต่ระดบัครัวเรือนให้กบัประชาชน 3) ด้านการตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการโดยการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็ว
และตรงจดุมีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา 4) ด้านการประชาสมัพนัธ์ ปรับปรุง
วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสมัพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 5) ด้านแรงจูงใจ  
สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยการสนบัสนนุการจดังานหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านการสร้างความเป็นเจ้าของ โดยกระตุ้น
จิตส านึกความเป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนัก 
ถึงปัญหาร่วมกนั  
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ค าส าคัญ : การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of the people’s 
participation in community development of Cherng Thalay Sub - District, to examine 
the barriers affecting the people’s participation, and to investigate the guidelines  
to develop the people’s participation. The sample group consisted of 386 
people who were 18 years old and over residing in Cherng Thalay Sub - district. 
Questionnaires were used as tools to collect the data. The statistics employed 
in analyzing the collected data were frequency, percentage, arithmetic means, 
SD, and content analysis. 
 The results of the study revealed: 
 1. The level of the peoples’ participation as a whole was found to 
be moderate. When considering each area, implementing projects was found 
to be high, followed by receiving benefits. The area with the least participation was 
found to be assessment and follow-up. 
 2. Problems found were as follows : 1) People were unhappy with the 
services of the following: ambulances, and slow services. 2) The infrastructures 
were ineffective for the following: water, electricity, polluted water, roads, and 
communications. 3) The administrators did not try to solve the problems for  
the people. 4) People received very little information about the projects.  
5) Only a few groups of people had an opportunity to participate in the projects. 
 3. The researcher proposed the guidelines to improve the level 
of the people’s participation as follows. 1) Laws and regulations : The Cherng Thalay 
SAO should provide knowledge about laws and regulations and encourage 
people to understand their roles and duties. 2) Democracy : The people’s awareness 
regarding democracy should be built. 3) Problems: The administrators should solve 
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the community problems effectively and ethically. 4) Information : The Cherng Thalay 
SAO should improve the methods and increase their channels to give information to 
the public. 5) Motivation : The Cherng Thalay SAO should motivate their people to 
participate by organizing various activities regularly. 6) Sense of belonging : 
The Cherng Thalay SAO should encourage their residents to have a sense of 
belonging and cooperate in solving community problems. 
Keyword : The People’s Participation in Community Development 
 
บทน า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการสากลที่ได้ รับการยอมรับว่า 
มีความส าคญัและจ าเป็นในสงัคมประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนญูซึ่งเป็นกติกา
สูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
อย่างชดัเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แบบมีส่วนร่วมและแนวคิดธรรมาภิบาล ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม
ก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามีสว่นร่วม อาทิเช่น พระราชบญัญตัิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. 2548 (อรทยั ก๊กผล,2552:3-4) 

ในด้ านการมี ส่วน ร่วมของพลเมืองการปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ถือว่ า 
เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะโดยหลกัการประชาธิปไตยแล้ว
ถือว่าพลเมืองคือเจ้าของอ านาจการปกครองที่แท้จริง ดังนัน้ หากพลเมืองมีความรู้  
มีความเข้าใจ และมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ เหมาะสมก็จะท าให้การเมืองท้องถ่ิน 
มีคุณภาพ ปัญหาความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของพลเมือง
ท้อง ถ่ิน ท าให้ ระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินไร้คุณภาพ อันจะยังผลให้ เกิด 
ความล้มเหลวทางการปกครองด้วย ดงันัน้ การสร้างการมีสว่นร่วมของพลเมืองจึงนบัว่าเป็น
ปัจจยัที่ส าคญัมากอีกประการหนึง่ในการปกครองสว่นท้องถ่ิน (อดุม ทมุโฆสติ,2553 : 502) 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจของการปกครองท้อง ถ่ิน  
โดยเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นหมายถึงการกระจาย
อ านาจทัง้การเมืองและการบริหารให้คนในชุมชนก าหนดทิศทางและดูแลแก้ปัญหา  
ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงแยกจากการปกครอง
ท้องถ่ินไม่ได้ การมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงไม่ใช่เพียงการกระจายอ านาจหน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบ รวมทัง้ความสามารถในการบริหารจดัการเท่านัน้ แต่ยงัหมาย
รวมถึงการสง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมโดยตรงในการเมืองการบริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินอีกด้วย เร่ืองของการปกครองท้องถ่ินจึงมิใช่เร่ืองของการจดับริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน
เท่านัน้ หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเองเสริมสร้างให้ประชาชน  
มีความเป็นเจ้าของชุมชนและมีสว่นร่วมอย่างกระตือรือร้นในการก าหนดวิ ถีชีวิตและ
อนาคตของชุมชนร่วมกัน ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยท้องถ่ินอันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  
(อรทยั ก๊กผล, ฉตัรระวี กิติโยดม, 2555 : 11) 

ปัจจุบันแม้ว่าระเบียบกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในการก าหนดนโยบาย  
การตดัสนิใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลในทกุระดบั รวมทัง้
การมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นต าบล เพื่อเป็นตวัแทนเข้าไปบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล แต่ก็ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท 
ของตวัเอง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรืออาจเป็นเพราะประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการมีสว่นร่วม ซึ่งจากเหตุผลดงักล่าว ท าให้การแสดงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เพื่อน าไปปฏิบตัินัน้ 
มีน้อยมากหรืออาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีเลย ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนา ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ินได้ (คณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2550 : 1-2) 
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จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  
จึงท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน และ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
ขัน้ตอนการศกึษา ดงันี ้

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป
จ านวน 11,093 คน (ข้อมลู ณ เดือน เมษายน 2557 ส านกัทะเบียนอ าเภอถลาง) และ
ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ก านนัและผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหาร
สว่นต าบล เชิงทะเล 

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ประชาชนที่อาศยัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล

อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ที่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป จ านวน 386 คน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

109 

กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล  ไ ด้แก่ผู้ บ ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเ ชิ งทะเล 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล รองนายกองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล และปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล เชิงทะเล จ านวน 4 คน ก านนั และ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล จ านวน 5 คน รวมทัง้หมด 9 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัแบบลิเคิท (Likert,1932 : 1-55)โดย 
ได้ทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อความกบัเนือ้หา (IOC) 
เทา่กบั 0.96 

ตอนที่ 3 ปัญหาอปุสรรต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน
กรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

ตอนที่ 4 แบบสมัภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ก านนั และผู้ ใหญ่ในเขตองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต าราตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนือ้หาในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง แก้ไข ข้อค าถามให้ครอบคลมุรายละเอียดของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ทัง้หมด 
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3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของคณะอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเที่ยงตรงตามเนือ้หา จากนัน้ 
น าผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ เ ช่ียวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไข  
ตามข้อเสนอแนะแล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  และ
วตัถปุระสงค์โดยคา่ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) เทา่กบั 0.96  

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่ในเขตเทศบาลต าบลศรีสนุทร
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
alpha) (Cronbach,1990 : 202-204) โดยค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.957 

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป จากการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
มีจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ28.00 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมีรายได้ 
10,001-15,000บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 
พบว่า  ในภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด  
เมื่อวิเคราะห์แตล่ะด้าน 

2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้เลือกแนวทางการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ประชาชน
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เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงทะเลได้อยา่งอิสระ สว่นประชาชนก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงร่างของแผนพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เมื่อมีปัญหาในชุมชนและเลือกแนวทางการพัฒนาได้  
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
ในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เช่น การพัฒนาวัด  
การพฒันาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนประชาชนช่วยประสานงาน 
ให้โครงการพฒันาตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 

2.3 ด้านการมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
สวนสาธารณะ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้รับความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินจากผลของการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เ ชิ งทะเล ส่วนประชาชนได้ รับผลประโยชน์จากการให้บริการ ด้านต่างๆ เช่น  
การมีศนูย์พฒันาเด็กเลก็ โรงเรียน อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่อง  
ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การกบริหารสว่นต าบล
เชิงทะเล มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชิงทะเล ส่วนประชาชนร่วมสงัเกตการณ์การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง  
ตามโครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ  
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  3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
พฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเชิงทะเล พบว่า 1) ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉกุเฉิน ความลา่ช้า
และการติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ  2)  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น า้ประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าสอ่งสว่างข้างทาง น า้เน่าเสีย 
ในชุมชน ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไข
ปัญหาตามที่เสนอและไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทัว่ถึง 5) องค์การบริหาร 
สว่นต าบลเชิงทะเล ไมเ่ปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย มีเฉพาะกลุม่  

4. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินกรณีศกึษาองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้

 4.1 ด้านระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมาย และเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายและความส าคญัของการมีสว่นร่วม 

 4.2 ด้านประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้าง
จิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย การปลูกฝังประชาธิปไตยตัง้แต่ระดับครัวเรือน
ให้กบัประชาชน โดยการสร้างกิจกรรมประชาธิปไตยในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โรงเรียน ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และสร้างกิจกรรมประชาธิปไตย ในบ้าน พ่อ แม่ ลูก เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมจิตส านกึประชาธิปไตย 

 4.3 ด้านการตอบสนองปัญหาและความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงทะเลตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจุด  
มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 
ความต้องการของประชาชนเป็นประจ า 

 4 .4 ด้านการประชาสัมพัน ธ์  อง ค์การบริหารส่วนต าบลเ ชิงทะเล 
ควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์  
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ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและผลการ
ด าเนินงานตา่งๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล
กบัประชาชน ซึง่จะท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีมากขึน้ 

 4.5 ด้านแรงจูงใจ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มี  
ความตอ่เนื่องและเข้าถึงประชาชนอยา่งแท้จริง ควรให้สทิธิประชาชน ในการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในทุกขัน้ตอน และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส 
ในการใช้งบประมาณในการพฒันาโครงการตา่งๆ 

  4.6 ด้านความเป็นเจ้าของ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลต้องกระตุ้ น
จิตส านึก ความเป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนักถึง
ปัญหาร่วมกนั เร่ิมจากระดบัความคดิ และให้ประชาชนรู้สกึ เป็นเจ้าของตัง้แตเ่ร่ิมจนถึง
สิน้สดุ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และในการตดัสนิใจในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เพื่อจะได้
ความคิดที่หลากหลาย  

 
สรุปและอภปิรายผล 

การศกึษาเร่ืองแนวทางการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีประเด็น  
ที่น ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 
  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ในภาพรวม  
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคือ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
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ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ สมศักดิ์ น้อยนคร (2551 : 75-78) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกันเมื ่อพิจารณา เป็นรายด้าน ที ่พบว ่า 
ด้านการรับรู้ข้อมลูขา่วสารด้านการปฏิบตัิงานและด้านการรับประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก  
สว่นด้านการคิดพฒันาด้านการตดัสินใจและด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยสามารถอธิบายได้ดงันี ้

  1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ประชาชนได้เลอืกแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คือ ประชาชนเข้าร่วม
โครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล
ได้อย่างอิสระ สว่นประชาชนก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงร่างของแผนพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
สว่นต าบลเชิงทะเล เมื่อมีปัญหาในชุมชนและเลือกแนวทางการพฒันาได้ มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท้องถ่ิน ของอนนัต์ อนนัตกูล (2551 : 6-7) 
ที่กล่าวว่า  การปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง  
หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบือ้งบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชน  
มีสว่นร่วมในการปกครอง ซึง่ผู้บริหารท้องถ่ินนอกจากจะได้รับเลอืกตัง้มาเพื่อรับผิดชอบ
บริหารท้องถ่ิน โดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถ่ินจะต้อง
ฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชน  
ออกเสียงประชามติ  ใ ห้ประชาชนมีอ านาจถอดถอนซึ่ งจะท าใ ห้ประชาชน  
เ กิดความส านึกในความส าคัญของตนต่อท้อง ถ่ิน ประชาชนจะมีส่วน รับ รู้  
ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินของตน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

115 

  1.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  
ในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล เช่น การพัฒนาวัด  
การพฒันาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อมในชุมชน สว่นประชาชนช่วยประสานงาน 
ให้โครงการพฒันาต่างๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ให้ส าเร็จลลุว่ง  
ไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบการมีส่วนร่วม ของ 
จารุวรรณ ชาวศรีทอง และนรินยา สภุาพพลู (2546 : 40) ที่กลา่วว่า การสนบัสนนุ
ทางด้านวิธีการ เป็นสว่นส าคญัของลกัษณะการมีสว่นร่วม ในวิธีการที่เก่ียวข้องกบัสิ่งที่
เกิดขึน้ การสนบัสนนุแหลง่ที่มาที่ส าคญันัน้มีวิธีการ คือ การมีสว่นร่วมในการท างาน 
ในกิจกรรมต่างๆที่จดัขึน้ในชุมชน การมีส่วนร่วมในก าลงัวตัถ ุและการหาแหลง่ข้อมูล  
ที่ส าคญั การเป็นอาสาสมคัรในโครงการ การมีสว่นร่วมในวิธีการขัน้ตอนที่สามนีเ้กิดขึน้ได้ 
เนื่องจากความมีน า้ใจของบคุคลในชุมชน (ประชากรเป้าหมาย) ที่มีการตอบสนองในด้าน 
ที่ดีตอ่กิจกรรมโครงการใดๆ 

  1.3 ด้านการมีสว่นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
สวนสาธารณะ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้รับความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินจากผลของการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เชิงทะเล สว่นประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การมีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ของติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2543 : 642-643)  
ที่กลา่วว่า ประชาชนมกัจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ 
กิจกรรมเหล่านีก้่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายชนิด อย่างไรก็ตาม รวมทัง้เวลาและ  
การเสยีสละที่จะท ากิจกรรมอยา่งอื่นด้วย ในท่ีสดุบคุคลแตล่ะคน ก็ปฏิบตัิต่อการติดต่อ
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ทางสงัคมเช่นเดียวกบัการแลกเปลี่ยนถ้ากิจกรรมทางสงัคมไม่ได้ประโยชน์ บคุคลก็จะ
ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องนอกจากจะถกูบงัคบัหรือกระตุ้น 

  1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่อง  
ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การกบริหารส่วนต าบล 
เชิงทะเล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชิงทะเล ส่วนประชาชนร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง 
ตามโครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิด เร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของจรัส สวุรรณมาลา (2546 : 18) ที่กลา่วว่า องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรด าเนินการ 
ให้ประชาชนในชมุชนร่วมคิดและร่วมก าหนดในกิจกรรมสาธารณะตา่งๆ ควรด าเนนิการ
เลือกตัง้ตวัแทนของคนในชุมชน ร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางในกิจกรรมสาธารณะ
อย่างโปร่งใส และควรด าเนินการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ทัง้นีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรด าเนินการ เพื่อให้ประชาชนในชมุชนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือกิจการ
สาธารณะของชมุชน เป็นเจ้าขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 

2. ผลการสรุปปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  

  ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล ได้แก่ 1) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจาก
การให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้า และการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 2) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณปูโภคต่างๆ
เช่น น า้ประปา ไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง น า้เน่าเสียในชุมชน ถนนเป็นหลมุ
เป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาตามที่เสนอ
และไม่ให้ความส าคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร และ 
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทั่วถึง 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
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เชิงทะเล ไม่เปิดโอกาสให้เข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมน้อย  มีเฉพาะกลุม่ สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของสมศักดิ์ น้อยนคร (2551: 75-78) ที่พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลในจงัหวดัอตุรดิตถ์  
ด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาท้องถ่ินมีความ 
ไม่ชัดเจน ด้านการคิดพฒันา พบว่า ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่กล้า
แสดงออก ปัญหาด้านการตัดสินใจ พบว่า เทศบาลต าบลขาดการสอบถามปัญหา  
และความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการปฏิบตัิ พบว่า  
การบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเร่ืองไมโ่ปร่งในด้านการติดตามประเมินผล พบว่า
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ต าบล ด้านการรับประโยชน์ พบวา่ พืน้ท่ีหา่งไกลความเจริญจะได้รับการพฒันาที่ลา่ช้า 

3.  ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง
จังหวัดภเูก็ต  

  3.1 ด้านระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมใ ห้ความรู้ 
แก่ประชาชนเก่ียวกับระเบียบกฎหมายและความส าคญัของการมีสว่นร่วมสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ สภุชัย ตีทศ (2547 : 44-45) ที่กล่าวว่า 
หลกัการและแนวทางการพฒันาที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
ต่อการพฒันาท้องถิ่น ต้องยึดหลกัความต้องการและการแก้ปัญหาของประชาชน
เป็นจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมหากกิจกรรมที่จะน าไปให้ประชาชนเป็นเร่ืองใหม่ต้องใช้
เวลาในการกระตุ้น เร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้ความเข้าใจ จนประชาชนยอมรับ
ความจ าเป็น และประโยชน์ในการที่จัดกิจกรรมเหล่านัน้  

  3.2 ด้านประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้าง
จิตส านึกจากพืน้ฐานประชาธิปไตย การปลกูฝังประชาธิปไตยตัง้แต่ระดบัครัวเรือน
ให้กับประชาชน โดยการสร้างกิจกรรมประชาธิปไตยในศูนย์เด็ก โรงเรียน ครู นกัเรียน 
ผู้ปกครอง และสร้างกิจกรรมประชาธิปไตย ในบ้าน พ่อ แม่ ลกู เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
จิตส านึกประชาธิปไตย  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
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ถวิลวดี บรีุกลุ (2552 : 12) ที่กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมของประชาชนมีความส าคญัในการ
สร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน  
หากการมีสว่นร่วมของประชาชนมากขึน้เพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการท างาน 
ของผู้บริหาร และท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ต่อสงัคมมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็น 
การปอ้งกนันกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไมเ่หมาะสมกบัสงัคมนัน้ๆ นอกจากนี ้
การมีสว่นร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟังอีกทัง้ความต้องการ หรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง  

  3.3 ด้านการตอบสนองปัญหาและความต้องการ องค์การบริหารสว่นต าบล
เชิงทะเลตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจุด  
มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 
ความต้องการของประชาชนเป็นประจ า สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม
ของถวิลวดี บรีุกุล (2552 : 19 - 23) ที่กลา่วว่า ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ
เชิญชวนให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึน้ และประเด็น 
ในการประเมินข้อดีข้อเสยีชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั 
การริเร่ิมโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ   
แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ ฟัง เป็นต้น อนึ่งการรับฟังความคิดเห็นนี ้ จะกระท าได้อย่าง 
มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ได้มีข้อมลูที่ถกูต้อง
และพอเพียง 

  3.4 ด้านการประชาสัมพัน ธ์  องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์  
ในรูปแบบต่างๆเพื ่อแจ้งข ่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพ ัฒนาและ 
ผลการด า เนินงานต่างๆ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจอ ันดีระหว ่างองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเชิงทะเลกับประชาชน ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุนนัท์ อินวาท (2550 : 49-53) ที่พบว่าแนวทางแก้ไข เพื่อ
พฒันาการมีสว่นร่วมของประชาชน คือ ควรมีการประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรม
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ต่างๆ เพิ่มมากขึน้ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการประชุมสภาท้องถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ในการจดัท าข้อบญัญัติต าบล ซึ่งจะท าให้การบริหารงานขององค์การปริหารสว่นต าบล
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตรงกบัความต้องการของประชาชนมากที่สดุ 

  3.5 ด้านแรงจูงใจ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนบัสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ  
ให้มีความต่อเนื่องและเ ข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง  ควรให้สิท ธิประชาชน  
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในทุกขัน้ตอน และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณในการพฒันาโครงการต่างๆ สอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของ อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-18) ที่กลา่วว่า ตลอดเวลา 
ที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและ
ร่วมกนัในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดงักลา่วสามารถส าเร็จลลุว่ง
ตามเปา้หมาย 

  3.6 ด้านความเป็นเจ้าของ องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรกระตุ้ น
จิตส านึกความ เป็นเจ้าของ และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนักถึง
ปัญหาร่วมกนั เร่ิมจากระดบัความคิด และให้ประชาชนรู้สกึเป็นเจ้าของตัง้แต่เร่ิมจนถึง
สิน้สดุ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และในการตดัสนิใจในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ เพื่อจะได้
ความคิดที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วน ร่วมของ  
อรทยั ก๊กผล (2552 : 17-18) ที่กลา่วว่า ในแก้ปัญหาของชุมชน ควรเปิดให้ประชาชน
เข้าร่วมตัง้แต่ต้นจนจบ เร่ิมตัง้แต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่
ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเ ร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 
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ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ดงันี ้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ระเบียบ
กฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
ความส าคญัของการมีสว่นร่วม 

2. องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรสร้างจิตส านกึจากพืน้ฐานประชาธิปไตย 
และการปลูกฝังประธิปไตยตัง้แต่ระดับครัวเรือนให้กับประชาชน โดยการปลูกฝัง
ประชาธิปไตยตัง้แตร่ะดบัครัวเรือน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ
ในโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ มากขึน้ โดยเฉพาะการท าประชาคมหรือประชาพิจารณ์ เพื่อ
จะได้ความคิดที่หลากหลายและปอ้งกนัความขดัแย้ง  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรตอบสนองความต้องการหรือ 
แก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วและตรงจดุ มีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา 
โดยการจดัประชมุรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเป็นประจ า 

4. องค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเลควรปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมลูข่าวสาร และ
การประชาสมัพนัธ์ให้กว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบหอกระจายข่าวเสียงตามสาย 
เพื่อแจ้งข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาและ ผลการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน ซึ่งจะท าให้
ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีมากขึน้ 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสนบัสนนุการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง
และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ควรให้สิทธิประชาชนในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิงานพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุกขัน้ตอน 
และให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
ในการพฒันาโครงการตา่งๆ  

6. องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลควรกระตุ้นจิตส านึกความเป็นเจ้าของ 
และสร้างพฤติกรรมความต้องการจากการตระหนกัถึงปัญหา เร่ิมจากระดบัความคิด
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และให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของตัง้แต่เร่ิมจนถึงสิน้สุด โดยจัดให้มีโคร งการ หรือ
กิจกรรมการพฒันา และให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการคิดหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ของตนเอง โดยองค์การบริหารสว่นต าบลสนบัสนนุงบประมาณ 
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การจัดการความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว 
ของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ต1 

 

Management of Life and Property Safety for Tourists 
By Phuket Tourist Police 

 
ร้อยต ารวจเอก ปริุมพฒัน์  ธนาพนัธ์สริิ2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัย 
ใน ชีวิตและท รัพย์สินใ ห้กับนักท่อง เที่ ยว ของต ารวจท่องเที่ ยวจังหวัดภู เ ก็ต  
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต และเพื่อแสวงหารูปแบบการจดัการ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeoResearch)  
ซึ่งมีวิธีการวิจยัด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interview) ในกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั 
จ านวน 17 คนและ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 140 คน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น เพื่อยืนยนัรูปแบบการจดัการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ภเูก็ตที่สร้างขึน้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่  
(X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์ส ินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน  
มีการบริหารจดัการกลยทุธ์ที่เน้นเชิงรับมากกวา่เชิงรุก การรับนโยบายจากสว่นกลาง  

                                                 
1 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภเูก็ต, 2559. 
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การจดัแบง่อ านาจหน้าที่ การวางแผนอตัราก าลงัพล และการประสานสมัพนัธ์ 
แบบมีเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านความช านาญในภาษาที่หลากหลาย 
และทักษะในการเจรจาสื่อสาร ด้านระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  
ด้านการประสานงานระหวา่งองค์กร ด้านการบริหารจดัการและอ านาจในการสอบสวน 
ด้านการยอมรับและให้ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ด้านอัตราก าลังพล และ  
ด้านงบประมาณ สวสัดิการ สว่นข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การสร้าง  
ความร่วมมือจากหลายๆ องค์กร เพิ่มความเข้มงวดในการสแกนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามา 
ในประเทศ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้เป็นการขนส่งแบบมืออาชีพ การบังคบัใช้
กฎหมายแบบเต็ม รูปแบบ และการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
มีความพร้อมในด้านตา่งๆ 

รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว 
7S’s Model ประกอบด้วย S ตวัที่ 1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์
เชิงรุก S ตวัที่ 2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยั 
ด้วยเทคโนโลยี S ตวัที่ 3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล S ตวัที่ 5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือ
ร่วมใจทัง้ภายในและภายนอกองค์กร S ตวัที่ 6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง  
การให้บริการด้วยหัวใจ S ตัวที่ 7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้าง 
ความพึงพอใจในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ค าส าคัญ : การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ต ารวจท่องเที่ยว,     

นักท่องเที่ยว 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the current situation of tourist 

safety in life and property management by the Phuket tourist police, to study  
the problems and obstacles that occurred regarding tourist safety management and 
to propose guidelines to manage the safety system more effectively. This is a mixed 
method research. The study employed an in-depth interview with 17 informants. The 
researcher also used questionnaires to ask 140 people to check and prioritize the 
guidelines to manage the safety of the tourists.  

Regarding the current situation of tourist safety management, the tourist 
police used reactive strategies instead of proactive strategies. The government 
controlled the policy, designated positions, and planned the police force.  
The problems that occurred included the police’s foreign language skills, information 
technology, connections with various organizations, administration and investigation 
authority, cooperation and acceptance from tourists, police force, budget, and 
welfare. Suggestions to improve tourist safety management were that the tourist 
police should establish connections with various organizations and increase  
the level of seriousness in screening the tourists visiting Thailand; the transportation 
in Phuket must be developed to the international standard; laws and regulations 
must be strictly enforced; and the tourist police unit should have professionals in 
required areas. 

The model which the researcher proposed to develop the safety  
system for tourists was called “7Ss Model”. The 7 Ss are: Safety, System, 
Staff, Safety Standard, Synergy, Service mind, and Satisfaction.     
Keywords : tourist safety in life and property management, Tourist Police’ Tourist 
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บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลกัชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่น ารายได้เข้าสู่

ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว 
ที่มีความหลากหลายสงู ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างมีความหลากหลายไปด้วย 
จากข้อมลูของส านกังานสถิติแหง่ชาติ สรุปไว้วา่ อตุสาหกรรมท่องเที่ยวมีสดัสว่นผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ประมาณร้อยละ 6.00 และรายได้
จากการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งรายได้ที่ดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ  
จ านวนมาก โดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ 
ประเทศจีน รองลงมา คือ มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญ่ีปุ่ น อินเดีย สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย อเมริกา และรัสเซีย ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 : 1)  
นั่นแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่ อเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย 

ภมูิภาคที่ก่อให้เกิดรายได้จากการทอ่งเที่ยวสงูสดุของประเทศไทย คือ ภาคใต้ 
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีลกัษณะพืน้ที่เป็นด้ามขวานที่ชายฝ่ังทะเลขนาบทัง้ 2 ด้าน  
มีเกาะที่สวยงามอยู่มากมาย อีกทัง้ยังมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และแหล่งธรรมชาติ  
ที่ส าคญัอื่นๆ อีก ได้แก่ น า้ตก น า้พุร้อน เป็นต้น จึงดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก  
ไปพักผ่อน และ ท ากิจกรรมต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มจังหวดัในภาคใต้  
ที่มีช่ือเสียงด้านความสวยงาม และมีกิจกรรมทางน า้ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ได้แก่  
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดเหล่านีม้ีแนวโน้ม 
การเติบโตของนกัท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2558 มีนกัท่องเที่ยวไหลเวียน
เข้ามาในพืน้ที่ประมาณ 12 ล้านคน จากปี พ.ศ.2556 ที่มีนกัท่องเที่ยวประมาณ 10.5 
ล้านคน แม้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะเกิดพิบตัิภยัคลื่นยกัษ์สนึามิที่สง่ผลกระทบ 
ต่อการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง  
อนัดามนัลดลงกวา่คร่ึง แตใ่นระยะเวลาเพียงปีกวา่การทอ่งเที่ยวก็พลกิฟืน้กลบัมาอยา่ง
รวดเร็ว จ านวนนักท่องเที่ยวเร่ิมกลับเข้าสู่อัตราการเติบโตปกติ แต่ไม่เพิ่มสูงมาก 
เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมือง และปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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เมื่อพิจารณาจากตัวเลขของจ านวนนักท่องเที่ยวรายจังหวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ต  
เป็นจงัหวดัที่มีนกัทอ่งเที่ยวมากที่สดุ โดยในปี พ.ศ.2557 มีผู้ เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพืน้ที่ถึง 12.5 ล้านคน ซึ่งมีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 55.00 ของจ านวน 
ผู้ เยี่ยมเยือนในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัทัง้หมด รองลงมาคือ จังหวดักระบี่   
มีผู้ เยี่ยมเยือน 4.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.00 จงัหวดัพงังามีผู้ เยี่ยมเยือน 1.2 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 จงัหวดัตรังมีผู้ เยี่ยมเยือน 9.2 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
และ จังหวัดระนองมีผู้ เยี ่ยมเยือน 6.6 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ตามล าด ับ 
(กระทรวงมหาดไทย, 2558 : 15) 

ซึ่งจากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของภาครัฐ  
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านความมัง่คง และด้านสิง่แวดล้อม จากความเจริญ
ที่คืบคลานเข้ามาสู่จังหวดัภูเก็ตอย่างต่อเนื่องท าให้นกัธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ 
ทัง้ชาวไทย และชาวตา่งชาติให้ความสนใจมาลงทนุในจงัหวดัภเูก็ตเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
มากและนักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้  
การเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาท างานในจังหวดัภูเก็ต สง่ผลให้มีสิ่งปลกูสร้างใหม่ ๆ 
เกิดขึน้มากมายในทุกพืน้ที่ ทัง้พืน้ที่ในเมืองภูเก็ต และชายหาดมีช่ือของจังหวดัภูเก็ต 
เช่น โรงแรม อาคารส านกังาน อพาร์ทเม้นท์ตา่ง ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อรองรับการขยายตวั
ของนกัท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และแรงงานย้ายถ่ินจากทกุภมูิภาค
ของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในพืน้ที่จงัหวดัภูเก็ต
ด้วย ผลสะท้อนต่อปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวดัภูเก็ตต่อภาคการท่องเที่ยว
สามารถวดัได้จากภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัภเูก็ต จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ทอ่งเที่ยว รวมถึงสถิติเหตกุารณ์/การจบักมุผู้กระท าผิดของสถานีต ารวจภธูรจงัหวดัภเูก็ต
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

จากแนวโน้มจ านวนเหตกุารณ์/การจบักมุผู้กระท าผิดที่เกิดขึน้กบันกัท่องเที่ยว
ในจังหวดัภูเก็ตที่เพิ่มขึน้ ต ารวจท่องเที่ยวภูเก็ตจึงเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน  
การจัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยต ารวจท่องเที่ยวภูเก็ต  
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มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในพืน้ที่จังหวัด
ภเูก็ต และจงัหวดัพงังา ซึง่เป็นทัง้ 2 จงัหวดัเป็นจงัหวดัที่มีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวติดอนัดบั
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวสูง 10 อันดับแรกของประเทศไทย ดังนัน้ ต ารวจท่องเที่ยว
จงัหวดัภเูก็ตจึงต้องเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริการและดแูลนกัท่องเที่ยว
มากยิ่งขึน้ เนื่องจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล  
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ตของนกัท่องเที่ยวมากที่สดุ และ  
เป็นเหตุการณ์ที่มีสถิติการจับกุมหรือได้รับแจ้งเหตุต่อต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
มากที่สดุ ทัง้นี ้เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้สร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึน้ เพื่อช่วยปอ้งกนัอนัตรายและลดจ านวนเหตกุารณ์ที่อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของนกัทอ่งเที่ยวลง และเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต
มากยิ่งขึน้ 

ผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และอปุสรรคในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการ  
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
 3. เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  
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วิธีการวิจัย 
     ในการวิจยัครัง้นี ้อาศยัการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณดงันี ้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

ผู้บริหารระดบัสงูของหนว่ยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว งานปกครอง
สว่นจงัหวดั และกองก ากบัการ 5 กองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยว จ านวน 4 คน กลุ่ม
ผู้น านโยบายด้านการทอ่งเที่ยวไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารระดบักลางที่น านโยบายมาก าหนด
เป็นแผนงานในระดบัหนว่ยงาน จ านวน 4 คน กลุม่ผู้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว
และกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ได้แก่ ผู้บริหารระดบัต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานแผนงานของ
หนว่ยงานท่ีก าหนดไว้ และผู้บริหารสถานประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว จ านวน 17 คน 
รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญัมีจ านวนทัง้สิน้ 25 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัเชิงคณุภาพนีใ้ช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดย

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ค าถามการวิจัย เพื่อให้ได้
ข้อมลูที่ครอบคลมุเนือ้หาตามที่ต้องการ (ชาย โพสิตา, 2550 : 228) ผู้วิจยัด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็น  
ได้อย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบเป็นกันเองด้วย
ค าถามหลกัที่ครอบคลมุประเด็นตา่งๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ติดตอ่ประสานกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญัโดยขออนญุาตอย่างเป็นทางการ 

เพื่อเข้าไปท าการสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยตนเอง โดยเตรียมประเด็นในการสมัภาษณ์ตาม
แน ว ท า ง ที่ ก า ห น ด ไ ว้  โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง บั น ทึ ก เ สี ย ง ต ล อ ด ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  
(ในกรณีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง) ร่วมกบัการจดบนัทึก เพื่อให้ได้ให้ได้
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสมัภาษณ์ 

เชิงลกึ (In-depth Interview) มาท าการวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปประเด็นที่สอดคล้อง
และแตกตา่งเข้าด้วยกนัและท าการสงัเคราะห์ผลเพื่อรายงานสรุปผลเป็นความเรียง  

การน าเสนอข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าเอาผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อันได้แก่ 

สภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการสร้างรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ที่มีประสทิธิภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้วิ ธีวิจัย  

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยนัรูปแบบการจัดการความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต ที่สร้างขึน้  
โดยการสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเ ก็ต ที่สร้างขึน้ โดย 
มีรายละเอียดดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ที่ปฏิบตัิงานเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้

สว่นเสียกบัการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว ในพืน้ที่
รับผิดชอบของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เจ้าของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ ต และ
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ต 

เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรกรณีไม่ทราบขนาดประชากร 
ของ W.G.Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, 1977) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด  
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140 ราย ผู้ วิจัยก าหนดให้มีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความไม่น่าจะเป็น  
(Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
เพื่อความสะดวกในการสุม่เลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การสอบถามความคิดเห็นของรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ที่สร้างขึน้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีทีมผู้ช่วยผู้วิจยัที่ได้รับการ

ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี โดยสง่แบบสอบถามไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้องล่วงหน้า 1 
สปัดาห์ แล้วจึงไปรับกลับเพื่อน ามาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
แตล่ะฉบบั และด าเนินการจดัการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม 

2. การลงรหสั น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามที่
ก าหนดไว้ พร้อมทัง้ตรวจสอบความถกูต้องของรหสั 

3. การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ วิสยัทศัน์ บทบาทและภารกิจของต ารวจทอ่งเที่ยว 

รูปแบบการจดัการความปลอดภยั 

ด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัทอ่งเทีย่ว 

ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต  

แนวคิดทฤษฎี 
- การบริหารจดัการ  
- การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
- การจดัการความปลอดภยั  
- การบริการและความพงึพอใจในการ
บริการ  
 

สภาพการด าเนินงานการจดัการ 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจ

ทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตในปัจจบุนั 

ปัญหาอปุสรรค 
ในการจดัการความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั

นกัทอ่งเที่ยว 
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

- งานวิจยัในประเทศ 
- งานวิจยัตา่งประเทศ 

- บทบาทและหน้าที่ของต ารวจ
ทอ่งเที่ยว 

- ต ารวจทอ่งเที่ยวในตา่งประเทศ 

- บริบทต ารวจทอ่งเที่ยวภเูก็ต 

ต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส 
และอปุสรรค (SWOT Analysis)  
ในการจดัการด้านความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยว

จงัหวดัภเูก็ต 
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ผลการศึกษา 
   ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

1. สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตในปัจจบุนั 

สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน มีการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ตามส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ รับนโยบายมาจากสว่นกลางโดยผ่านทางจงัหวดัแล้วจึงน ามากระจายภายใน
สถานีต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต โดยมีสารวตัรเป็นหวัหน้าสถานี และมีการวางแผน
อัตราก าลังพล ซึ่งปัจจุบันมีก าลังพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็น 2 ชุด 2 หน่วย
รับผิดชอบในพืน้ที่ระหว่างภูเก็ตและพังงา ลกัษณะการด าเนินงานในภาพรวม  คือ  
การอ านวยดแูลความสะดวกความปลอดภยัให้กบันกัท่องเที่ยว มีแผนปฏิบตัิประจ าวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง การจดัก าลงัมีชดุสายตรวจ ประจ าการอยู่ที่สถานีเพื่อรับแจ้งเหตแุละ
เคลียร์เคส การรับแจ้งเหตมุีทัง้การรับแจ้งเหตผุ่าน Call Center 1155 และรับแจ้งเหตุ
โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาแจ้งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญๆ โดยไม่มีจุดประจ า ส่วนที่ประจ าจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจ าการ
สนามบิน นอกจากนีย้ังมีสายตรวจประจ าตู้ ยามป่าตอง และสายตรวจเดินเท้า  
ซอยบางลาในช่วงเวลากลางคืน มีการประสานสมัพนัธ์แบบมีเครือข่าย โดยในปัจจุบนั 
มีอาสาต ารวจทอ่งเที่ยวประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตัิงานร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว และ
คอยช่วยอ านวยความสะดวกให้กบันกัทอ่งเที่ยว เช่น การเจรจาสือ่สาร เป็นต้น  

2. ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจังหวดัภเูก็ต  

     2.1 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ในปัจจบุนัมีปัญหา คือ  

 2.1.1 ความช านาญในด้านภาษาที ่หลากหลายและท ักษะ  
ในการเจรจาสือ่สาร 

 2.1.2 ระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบตัิงาน 
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 2.1.3 การประสานงานระหวา่งองค์กร 
  2.1.4 ขาดงบประมาณในการบริหารจดัการ 
  2.1.5 การบริหารจดัการและอ านาจในการสอบสวน 

    2.1.6 ขาดการยอมรับและให้ความร่วมมือจากนกัทอ่งเที่ยว 
    2.1.7 อตัราก าลงัพลและสวสัดิการ 

   2.2 ข้อเสนอแนะในการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต ควรปรับเปลีย่นแนวคิดและมมุมองใหม่ๆ  
เช่น 1) การสร้างความร่วมมือจากหลายๆ องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชน 
ให้มาช่วยกนั โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมจากคนในชมุชนให้เข้ามามีบทบาทในการจดัการ
ความปลอดภยัร่วมกบัต ารวจทอ่งเที่ยว 2) เพิ่มความเข้มงวดในการสแกนนกัท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในประเทศ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อกลัน่กรอง
นักท่องเที่ยวให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง  
3) ปรับปรุงระบบขนสง่มวลชนให้เป็นการขนสง่แบบมืออาชีพ เช่น รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า 
แท็กซี่มิเตอร์ เป็นต้น 4) การบงัคบัใช้กฎหมายแบบเต็มรูปแบบ เช่น ใบอนุญาตขบัขี่ 
การเช่ารถ เช่าเรือ หรือเจ็ทสกี การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น 5) การจัดสรร
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในด้านต่างๆ ในพืน้ที่เฉพาะ เช่น ภเูก็ต 
สรุาษฎร์ หาดใหญ่ ต้องบริหารก าลงัพลแบบกรณีพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับพืน้ที่และ
จ านวนนกัทอ่งเที่ยว 6) น าเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงาน เช่น 
ตรวจสอบ สกดักัน้ และติดตามคนร้าย 7) กระจายอ านาจในการสอบสวน 

3. รูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบันกัท่องเที่ยว
ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 

   ผู้วิจยัได้สร้างรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยว 7S’s Model ดงันี ้ 

     S ตัวที่  1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ที่มุ่งเน้น
การให้ความส าคญักบันกัท่องเที่ยว สร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการความปลอดภยัให้กบั
นักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในการบริการและจัดการความปลอดภัยให้กับ
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นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่ดี ระหว่างองค์กรในการจัดการ 
ความปลอดภยัให้กบันกัทอ่งเที่ยว 

  S ตัวที่  2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างาน 
ให้ทันสมยัด้วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยการจัดตัง้ระบบควบคุม 
ความปลอดภยัที่มีการเช่ือมโยงฐานข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด เพื่อ  
ใช้ในการตรวจสอบ สกดักัน้ และติดตามคนร้าย รวมไปถึงการสร้างความมัน่ใจให้แก่
นักท่องเที่ยว เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็วใน 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารข้อมลูตา่งๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึง่ 

  S ตัวที่ 3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจทอ่งเที่ยวให้เป็นต ารวจ
มืออาชีพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ 
ที่หลากหลาย มีทกัษะการสือ่สาร มีจิตวิทยาในการบริการลกูค้า และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทัง้ทาง  
ด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้มากที่สดุ  

  S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัสูส่ากล โดยการเตรียมความพร้อมรับเหตฉุุกเฉิน พร้อมให้บริการและ
จัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบร้านค้าหรือสถานประกอบการเ ก่ียวกับธุร กิจท่องเที่ยว เพื่ อไม่ใ ห้  
มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อ 
รับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และให้บริการช่วยเหลอืนกัทอ่งเที่ยว 24 ชม.  

  S ตัวที่  5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว  
โดยจดัโครงการยวุชนต ารวจ ชุมชนสมัพนัธ์ โดยขยายเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยว มีการจัดการฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว ออกปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึกษาหารือ หรือการสมัมนาร่วมกบัหน่วยงาน
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ภาครัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการจดัให้  
มีกิจกรรมร่วมกันกับท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ  
การปฏิบตัิงานของต ารวจทอ่งเที่ยวอยา่งใกล้ชิด 

  S ตัวที่  6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง การให้บริการด้วยหวัใจ  
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ต ารวจท่องเที่ยวต้องมีหัวใจบริการ โดยการให้บริการ 
ด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ว สภุาพอ่อนโยน และเป็นธรรม โดยจดักิจกรรมที่
ปลุกจิตส านึกในการบริการที่ดี มีจิตวิทยาในการบริการ ให้ความสนใจและเอาใจใส ่
ในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของนกัทอ่งเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้อน
ที่ดีต่อบุคคลและองค์กร ที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็น 
ภาพความส าเร็จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่ งจะเป็น
รากฐานท่ีส าคญัที่สามารถท าให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง ถือเป็น
การพฒันาองค์กรแบบยัง่ยืน  

  S ตัวที่  7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดย
การบริหารจัดการการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One stop service) การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว รวมทัง้การแจ้งเตือนและการระมัดระวัง
อนัตรายที่อาจเกิดขึน้ การปรากฏตวัของต ารวจท่องเที่ยวเพื่อให้นกัท่องเที่ยวอุ่นใจและ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กับนกัท่องเที่ยว ติดตามคดีต่างๆ ด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและ
เป็นธรรม 

 และเพื่อยืนยนัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบั
นกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตที่สร้างขึน้ โดยจดัท าแบบสอบถามส ารวจ
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สร้างขึน้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต ในภาพรวม  ในระดับเห็นด้วยมาก  
โดยรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว  
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ของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ตที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ รองลงมาคือ การให้บริการด้วยหวัใจ 
 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
ตาราง 1  คา่เฉลีย่ ( X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การจดัการ ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจ
ทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 7S’s Model 

 
รูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชวีิต

และทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภเูกต็  

7S’s Model 

X  S.D ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

1. การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก : Strategy 4.00 .84 มาก 6 
2. การพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยัด้วย
เทคโนโลยี : System 

4.18 .85 มาก 3 

3. การสร้างต ารวจทอ่งเที่ยวให้เป็นต ารวจมืออาชีพ : 
Staff 

4.24 .75 มากที่สดุ 1 

4. การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล : 
Safety Standard 

3.89 .86 มาก 7 

5. การประสานพลงัร่วมระหวา่งองค์กร : Synergy 4.04 .88 มาก 5 
6. การให้บริการด้วยหวัใจ : Service Mind 4.22 .83 มากที่สดุ 2 
7. การสร้างความพงึพอใจในการให้บริการกบั
นกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลศิด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม : Satisfaction 

4.16 .80 มาก 4 

ภาพรวม 4.10 .83 มาก  

ตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 7S’s Model จากผลการ
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วิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก  ค่าเฉลี่ย 4.10 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวของต ารวจทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต พบวา่ ผู้ตอบแบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็นต ารวจมืออาชีพ ในระดับมากที่สุด 
เป็นอนัดบัหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาเป็นการให้บริการด้วยหวัใจ ในระดบัมากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ 4.22 ถดัมาคือการพฒันาระบบการท างานให้ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยี ในระดบั
มาก คา่เฉลีย่ 4.18 การสร้างความพงึพอใจในการให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็น
เลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 การประสาน
พลงัร่วมระหวา่งองค์กร ในระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.04 การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความคิดเห็นต่อการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัสูส่ากล ในระดบั
มาก คา่เฉลีย่ 3.89 
 
สรุปและอภปิรายผล 

1. สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ตในปัจจุบัน 

สภาพการด าเนินงานการจัดการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั
นกัท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั มีการบริหารจดัการกลยุทธ์  
ที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก มีการจดัแบ่งอ านาจหน้าที่ตามส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
รับนโยบายมาจากส่วนกลางโดยผ่านทางจังหวัดแล้วจึงน ามากระจายภายใน 
สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี และมีการวางแผน
อตัราก าลงัพล ซึ่งปัจจุบนัมีก าลงัพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็น 2 ชุด 2 หน่วย รับผิดชอบ
ในพืน้ท่ีระหว่างภูเก็ตและพังงา ลกัษณะการด าเนินงานในภาพรวม คือ การอ านวยดูแล
ความสะดวกความปลอดภยัให้กับนักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบัติประจ าวันตลอด 24 ชั่วโมง 
การจดัก าลงัมีชดุสายตรวจ ประจ าการอยูท่ี่สถานีเพื่อรับแจ้งเหตแุละเคลียร์เคส การรับแจ้ง
เหตมุีทัง้การรับแจ้งเหตผุา่น Call Center 1155 และรับแจ้งเหตโุดยนกัท่องเที่ยวเข้ามา
แจ้งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ  
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โดยไม่มีจุดประจ า สว่นที่ประจ าจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจ าการสนามบิน นอกจากนี ้
ยังมีสายตรวจประจ าตู้ ยามป่าตอง และสายตรวจเดินเท้าซอยบางลาในช่วงเวลา
กลางคืน มีการประสานสมัพนัธ์แบบมีเครือข่าย โดยปัจจุบนัมีอาสาต ารวจท่องเที่ยว
ประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตัิงานร่วมกับต ารวจท่องเที่ยว และคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กบันกัท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ของ สเุทพ เชาวลติ (2552 : 10 - 11) ที่กลา่ววา่ บคุลากร
ภาครัฐจะต้องเป็นผู้ ท่ีวางแผนเป็นเพราะการบริหารโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ินัน้  บคุลากรจะต้อง
เป็นผู้ วางแผนในทุกระดับ หัวใจส าคัญอยู่ที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
หากการท างานมีเปา้หมายแล้ว กลยทุธ์ที่จะไปสูเ่ปา้หมายได้จะต้องมีการก าหนดแผนที่
จะเป็นทิศทางในการเดินทางไปสูเ่ป้าหมายให้ส าเร็จ และการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะมีการตดัสินใจของผู้บงัคบับญัชาในหลายระดบัในขณะเดียวกนัการปฏิบตัิงานที่
มีการกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้กบัระดบัลา่งมากขึน้ การปรับปรุงคณุภาพ
การบริการของรัฐมีแนวคิดเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึน้ บคุลากรจึงต้องตดัสินใจได้ และการตดัสินใจ
ที่ดี ที่เหมาะสมจะอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่มีการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ การตดัสินใจ 
ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคลากรภาครัฐ และยงัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยว (2550 : ก) ท าการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของ
แผนปฏิบตัิราชการ เร่ืองการรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวประจ าปี 
พ.ศ. 2550 โดยใช้การแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
จ านวน 1,295 คน ในสามกลุม่พืน้ที่ คือกลุม่พืน้ที่ท่องเที่ยวหลกั กลุม่พืน้ที่ท่องเที่ยว
เสริม และกลุม่พืน้ที่ที่มีศกัยภาพและเมืองชายแดน พบว่านกัท่องเที่ยวเกินกว่าคร่ึงได้
พบเห็นการออกปฏิบัติการของต ารวจท่องเที่ยวและพบเห็นการประชาสมัพันธ์ของ
ต ารวจท่องเที่ยวเมื่อสอบถามด้านความต้องการในการใช้บริการของต ารวจท่องเที่ยว
พบว่านักท่อง เที่ยวมีความต้องการให้ เ จ้าหน้าที่ ใ ห้บริการในเ ร่ืองการรักษา  
ความปลอดภยัในด้านร่างกายและทรัพย์สินมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการจัด
สายตรวจตามแหลง่ท่องเที่ยวและที่พกั และการแนะน าเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อ
ศกึษาถึงปัญหาที่นกัทอ่งเที่ยวพบ ผลการส ารวจชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาที่พบมากเป็นอนัดบั
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แรกคือปัญหาการถกูรังควานจากพอ่ค้า แมค้่าหาบเร่ แผงลอยหรือขอทาน รองลงมาคือ
ปัญหาการซือ้สินค้าและบริการแพงกว่าปกติ และอนัดบัที่สามคือปัญหาการถูกหลอก
ให้ซือ้สินค้าปลอมเมื่อสอบถามถึงความต้องการเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยว พบว่า
นกัทอ่งเที่ยวต้องการให้มีการออกตรวจตามสถานท่ีตา่งๆ บอ่ยๆควรมีการจดับริการและ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงมากขึน้ และควรให้ข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยวทางเรือ การเดิน ป่า 
นอกจากนัน้แล้วควรให้ข้อมูลเก่ียวกับต ารวจท่องเที่ยวว่ามีการให้บริการนกัท่องเที่ยว
ด้านใดบ้างและติดต่ออย่างไร และสดุท้ายคือข้อเสนอแนะด้านการพฒันาตนเองของ
ต ารวจทอ่งเที่ยวในด้านภาษาองักฤษ 

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ต  
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเ ก็ต ในปัจจุบันมีปัญหาหลักๆ คือ   
ด้านความช านาญในภาษาที่หลากหลายและทกัษะในการเจรจาสือ่สาร ด้านระบบ และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงานระหว่างองค์กร ด้านการบริหาร
จัดการและอ านาจในการสอบสวน ด้านการยอม รับและใ ห้ความ ร่วมมื อ  
จากนักท่องเที่ยวด้านอัตราก าลังพล และด้านงบประมาณ สวัสดิการ รวมถึง
อาชญากรรมที่เกิดขึน้มีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่กระท าต่อนักท่องเที่ยว  พบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประเภทประทษุร้าย  
ตอ่ทรัพย์ และการถกูเอารัดเอาเปรียบและปัญหาอาชญากรรมที่นกัท่องเที่ยวเป็นเหยื่อ 
ท าให้สูญเสียหรือทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจ านวนมาก ปัญหา  
ที่ เ กิดขึ น้กับนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางเ ข้ามาในประเทศไทย และสภาพปัญหา 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกรณีการป้องกันและปราบปรามผู้ กระท าผิดต่อนักท่องเที่ยว  
มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้คือ 1) ปัญหาที่เกิดขึน้กบันกัท่องเที่ยวจะเกิดขึน้ในบริเวณที่เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวส าคญั มีนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก และมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจ านวนมาก 
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ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ 
ปล้นทรัพย์) ปัญหาด้านการขายสนิค้าเกินราคา ปัญหาด้านการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มี
คณุภาพหรือด้อยคณุภาพ ปัญหาด้านการรวบรวมนกัท่องเที่ยว ปัญหาด้านการให้บริการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือตกลงกันไว้ ซึ่งปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหา 
ที่รบกวนนักท่องเที่ยวท าให้เกิดความร าคาญหรือเบื่อหน่าย และบางครัง้ส่งผล  
ให้นกัท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางกลบัมาในประเทศไทยอีก  2) หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ในการดแูลความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวมีอยูจ่ านวนมาก แตล่ะหนว่ยงานต่าง
มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั แตต่ามโครงสร้างของหนว่ยงานท าให้
หน่วยงานราชการไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาเดียวกัน เป็นเหตุให้หน่วยงานราชการ
เหล่านีไ้ม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนก าลงัพลไม่มี  
การประสานงานหรือไม่ท างานในทิศทางเดียวกัน ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเร่ือง Using Responsive 
Evaluation to Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จาก
การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การก าหนดให้อาสาสมัครต ารวจ 
ที่ผ่านการอบรมตามหลกัสตูรที่ก าหนด คือ การอบรมภาษาองักฤษ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดอบุตัิเหต ุและเหตอุาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบตัิงานแทนเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้จริง ซึ่งจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจพบปัญหาเก่ียวกับ  
การสื่อสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนอาสาสมัครต ารวจที่มีความสามารถในการ
สือ่สารกบันกัทอ่งเที่ยวพบวา่ มีการช่วยเหลอืที่ดี ด้วยทกัษะความช านาญที่ถกูต้องเมื่อ
นกัทอ่งเที่ยวมีอบุตัิเหตเุช่น เหตกุารณ์นกัทอ่งเที่ยวจมน า้ อาสาสมคัรต ารวจที่อยูบ่ริเวณ
ใกล้เคียงสามารถเข้าให้การช่วยเหลือและมีทักษะปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี รวมถึง 
การให้การช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวในพืน้ที่ที่ต ารวจดแูลไม่ทัว่ถึง และมีนกัท่องเที่ยวตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นต้น  
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3. รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยวของต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดภเูก็ต 7S’s Model 

  S ตัวที่  1 แทนค าว่า Strategy หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก ที่มุ่งเน้น
การให้ความส าคญักบันกัท่องเที่ยว สร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการความปลอดภยัให้กับ
นักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในการบริการและจัดการความปลอดภัยให้กับ
นกัทอ่งเที่ยว รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่ดีระหวา่งองค์กรในการจดัการความปลอดภยั
ให้กบันกัทอ่งเที่ยว สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 
7S’ s McKinsey ของ พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่วว่า 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่
ส าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี ้องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเรา  
คืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้ รับบริการของเรา การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร 
ก าหนดและพฒันาข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนัขึน้มาได้และเป็นแนวทางที่บคุคลภายใน
องค์กรรู้วา่จะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

S ตัวที่  2 แทนค าว่า System หมายถึง การพฒันาระบบการท างานให้
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและได้มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน โดยการจดัตัง้ระบบควบคมุความปลอดภยัที่มี
การเช่ือมโยงฐานข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
สกัดกัน้ และติดตามคนร้าย รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
เทคโนโลยี เ ป็นเค ร่ืองมือและเทคนิควิ ธีการใ ห้บริการที่ดีและรวดเ ร็วใน ด้าน 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทางหนึ่ง 
สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 7S’ s McKinsey 
ของ พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่วว่า ในการปฏิบตัิงาน
ตามกลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจดัโครงสร้างที่เหมาะสม
และมีกลยทุธ์ที่ดีแล้ว การจดัระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคญัยิ่ง อาทิ 
ระบบบญัชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพสัด ุ(Supply System) 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

S ตัวที่  3 แทนค าว่า Staff หมายถึง การสร้างต ารวจท่องเที่ยวให้เป็น
ต ารวจมืออาชีพ โดยการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถและทกัษะในด้านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกัษะการสือ่สาร มีจิตวิทยาในการบริการลกูค้า และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ทางด้านภาษา
และเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้มากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ ศุภพงษ์ ป่ินเวหา (2549 : ก) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ  
ความเช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถ 
ที่พึ งประสงค์ของต ารวจท่องเที่ ยว มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความ
เช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และ3) ศึกษาความสามารถที ่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยว  
ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติที่มาใช้บริการต ารวจทอ่งเที่ยวจ านวน 1,149 คนทัง้ในสถานีและนอกสถานี
ในพืน้ที่ที่มีสถานีต ารวจท่องเที่ยวให้บริการอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเช่ือมัน่ 
ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดที่มีสถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวตัง้อยู่ 28 แห่ง โดยได้กลุม่ตวัอย่างที่ศึกษาทัง้สิน้ 1,575 คน ทัง้นีไ้ม่ได้เก็บ
ข้อมลูจงัหวดันราธิวาสเนื่องจากความไม่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใต้ ส าหรับการศึกษา
ความสามารถที่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยว ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษา  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาจาก 1) นักท่องเที่ยว 
ชาวต่ างชาติ  2 )  ต ารวจท่ องเที่ ยวที่ ท างานสังกัดกองบังคับการต ารวจท่องเที่ ยว 
ในปีงบประมาณ 2549 การศึกษาในเชิงค ุณภาพ ได้แก่ 3) การสัมภาษณ์ต ารวจ 
นกัท่องเที่ยวระดบัผู้บริหารที่ท างานสังกัดกองบงัคบัการต ารวจท่องเที่ยวที่มีต าแหน่ง 
ผู้บงัคบัการ และรองผู้บงัคบัการ และสนทนากลุ่มกับต ารวจท่องเที่ยวชัน้สญัญาบตัร 
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ชัน้ประทวน 4) สนทนากลุม่กบัผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการทอ่งเที่ยว ได้แก่ ตวัแทน
จากหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการท างานกับต ารวจ
ท่องเที่ยว กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาทัง้สิน้ 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ 
ที่พึงประสงค์ของต ารวจท่องเที่ยวที่ควรมี เพื่อก าหนดเป็นความสามารถหลัก  
(Core Competency) ของต ารวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
รองลงไปคือ 2) มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตน
เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความช่ือสตัย์ สจุริต 7) มีบคุลิกภาพน่าเช่ือถือและน่า
ไว้ วางใจ และ 8) มีความสามารถและทักษะในการแก้ ไขปัญหา และสอดคล้องกับ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เร่ืองแบบจ าลอง 7S’ s McKinsey ของ พกัตร์ผจง 
วฒันสนิธุ์ และพส ุเดชะรินทร์ (2546 : 162) ที่กลา่ววา่ ทรัพยากรมนษุย์นบัเป็นปัจจัยที่
มีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management) 
การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนษุย์
ใ นอน าคต  โ ด ย ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ก่ี ย ว กับบุ ค ล า ก รนั น้ ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
ที่อยูบ่นพืน้ฐานของกลยทุธ์องค์การท่ีเป็นสิง่ก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง 
ซึง่จะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคณุลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบคุลากร
ได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

S ตัวที่ 4 แทนค าว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัสูส่ากล โดยการเตรียมความพร้อมรับเหตฉุุกเฉิน พร้อมให้บริการและ
จัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบร้านค้าหรือสถานประกอบการเก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้มีการเอารัด
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับแจ้งเบาะแส  
ข้อร้องเรียน และให้บริการช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว 24 ชม. สอดคล้องกบังานวิจยั ของ 
John M. Knox (2004 : 1) ได้ศึกษาเร่ือง Effects of Tourism on Rates of Serious Crime in 
Hawaii การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวและอาชญากรรม 
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(ในมลรัฐฮาวายและท่ีอื่นๆ) และเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูการเกิดอาชญากรรมของมลรัฐ
ฮาวาย โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะอาชญากรรมระดบัรุนแรง ได้แก่ การโจรกรรมรถยนต์  
การท าร้ายร่างกาย การข่มขืนและฆาตกรรม ซึ่ง เป็นข้อมูลที่ ได้ รับการบันทึก  
โดย national Uniform Crime Reporting (UCR)  และอาชญากรรมที่เกิดขึน้จาก
การท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติด และการขายบริการ แต่ไม่
สามารถระบุและบันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจน ซึ่งการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
อาชญากรรมและการทอ่งเที่ยวสามารถศกึษาได้หลายรูปแบบ โดยมีการศึกษารูปแบบ
หนึ่งที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวมกัจะเป็นเหยื่อของเหตุอาชญากรรมมากกว่าประชาชน  
ของฮาวาย ซึ่งเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึน้ได้ง่ายที่สุด คือ เหตุการณ์ลกัขโมย
รถยนต์ และลักขโมยทรัพย์สินบนชายหาด ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับปรุง  
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วยการจัดกองก าลงัในการตรวจสอบ
พืน้ท่ี จดุเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

S ตัวที่  5 แทนค าว่า Synergy หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยว 
โดยจดัโครงการยวุชนต ารวจ ชุมชนสมัพนัธ์ โดยขยายเครือข่ายอาสาสมคัรช่วยเหลือ
นกัท่องเที่ยว มีการจดัการฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว ออกปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัต ารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึกษาหารือ หรือการสมัมนาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการจัด
ให้ม ีก ิจก รรมร่วมก ันก ับท้อ ง ถิ ่น  เพื ่อ เป็นการ เปิด โอ กาสให้ช ุมชน เข้ามา 
มีส ่วนร่วมกับการปฏิบ ัติงานของต ารวจท่องเที ่ยวอย่างใกล้ชิด  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วฒุิ ลิปตพลัลภ (2551 : ก) ศึกษาเร่ือง Using Responsive Evaluation to 
Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จากการที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การก าหนดให้อาสาสมัครต ารวจที่ผ่านการอบรม 
ตามหลกัสตูรที่ก าหนด คือ การอบรมภาษาองักฤษ การช่วยเหลอืเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุและ
เหตุอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จริง  
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ซึง่จากการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรต ารวจพบปัญหาเก่ียวกบัการสือ่สารภาษาองักฤษ
มากที่สดุ สว่นอาสาสมคัรต ารวจที่มีความสามารถในการสื่อสารกบันกัท่องเที่ยวพบว่า  
มีการช่วยเหลือที่ดี ด้วยทกัษะความช านาญที่ถกูต้องเมื่อนกัท่องเที่ยวมีอบุตัิเหตุ เช่น
เหตุการณ์นักท่องเที่ยวจมน า้  อาสาสมัครต ารวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถ 
เข้าให้การช่วยเหลือและมีทกัษะปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี รวมถึงการให้การช่วยเหลือ
นกัทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีที่ต ารวจดแูลไมท่ัว่ถึง และมีนกัทอ่งเที่ยวตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
เป็นต้น อาสาสมัครต ารวจที่เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้อาวุธจะเป็นเพศชายที่อาศัย 
อยู่ในพืน้ที่นัน้ มีการคัดเลือกด้วยความสมัครใจของผู้ เ ข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร
ต ารวจเองโดยในสว่นของต ารวจทอ่งเที่ยวพบว่า มีความจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับ
อาสาสมคัรต ารวจเก่ียวกับความปลอดภัย  การป้องกันเพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกยิงปืน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในทกัษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้โดยอาสาสมคัรต ารวจกลุ่มนีต้้องได้รับอนุญาต  
ในการติดอาวุธที่จดทะเบียนแล้ว ส าหรับการวิจัยในครัง้นี  ้สามารถสรุปได้ว่า 
อาสาสมัครต ารวจสามารถให้การแบ่งเบาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจได้จริง และ
อาสาสมัครต ารวจที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องผ่านการอบรมใน  
3 โปรแกรม คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติ เหตุ และ  
เหตอุาชญากรรม 

S ตัวที่  6 แทนค าว่า Service Mind หมายถึง การให้บริการด้วยหวัใจ 
ดูแลนกัท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ต ารวจท่องเที่ยวต้องมีหวัใจบริการ โดยการให้บริการ
ด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ว สภุาพออ่นโยน และเป็นธรรม โดยจดักิจกรรม
ที่ปลุกจิตส านึกในการบริการที่ดี มีจิตวิทยาในการบริการ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ 
ในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้อนที่ดี
ต่อบุคคลและองค์กร ที่ เ รียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็น 
ภาพความส าเร็จ ความพงึพอใจ นกัทอ่งเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคญัที่สามารถท าให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง ถือเป็นการพฒันา
องค์กรแบบยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ (2557 : 1)  
ที่กลา่ววา่ ต ารวจทอ่งเที่ยวต้องมีหวัใจของการบริการ (Service Mind) เช่น เห็นนกัท่องเที่ยว
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ทัง้ไทยและต่างชาติ ต้องดูแลอย่างดี ต้องรู้สึกว่าเขาเปรียบเสมือนคนที่เป็นพรรคพวก 
ของเรา ต้องดแูลเป็นพิเศษ ซึ่งการดแูลนกัท่องเที่ยวให้ปลอดภยัระหว่างอยู่ในประเทศไทย 
มี 2 แนวทาง ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้ เน้นการตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยว  
ต้องประสานกบักลุม่ที่ท างานในวงจรธุรกิจอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องมีเครือข่าย
ประชาชนในการแจ้งข่าวต่างๆ ที่จะกระทบหรือส่อให้เกิดปัญหากับนักท่องเที่ยว  
เพื่อเป็นการตัด หรือลดโอกาส ตัดวงจรการกระท าผิดต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ  
แนวทางการปอ้งกนั 

S ตัวที่  7 แทนค าว่า Satisfaction หมายถึง การสร้างความพึงพอใจ 
ในการให้บริการกบันกัทอ่งเที่ยวสูค่วามเป็นเลศิด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดย
การบริหารจัดการการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One stop service) การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่นกัท่องเที่ยว รวมทัง้การแจ้งเตือนและการระมดัระวงัอนัตราย 
ที่อาจเกิดขึน้ การปรากฏตัวของต ารวจท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจและ 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและ 
เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับวิ ธีการท างานของต ารวจสม ัย ใหม ่ขอ ง  
ชูสวสัดิ์ จันทร์โรจนกิจ  ( 2541  : 18 - 21 ) ที่กลา่วว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
เ ป็น เป้าหมายของงานต า รวจ  ซึ่ง เ ซอ ร์  โ ร เบิ ร์ตพีล (S i r  Rober t  Peel)   
บิดาของการต ารวจยุคใหม่ เน้นว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คือ  
งานหลักของต ารวจ มี ความส าคัญยิ่ งกว่ าการสืบสวนสอบสวน การจับกุ ม และ 
การลงโทษผู้กระท าผิด แนวคิดนีเ้ป็นพืน้ฐานของทฤษฎีการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่สรุปได้
วา่ การปรากฏตวัของต ารวจยอ่มมีผลในการยบัยัง้ผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม 
เพราะเกรงกลวัการถกูจับกุม ดงันัน้ สายตรวจจึงต้องแต่งเคร่ืองแบบและรถวิทยุสาย
ตรวจจึงควรมีลกัษณะเด่นชดั เห็นได้ง่าย เพื่อข่มขวญัยบัยัง้อาชญากร การตรวจท้องที่
อย่างสม ่ าเสมอ ท าให้สมาชิกในชุมชนมี ความรู้สึกว่ าต ารวจอยู่ทั่ วไป ด้วยเหตุนี  ้ 
ตามแนวทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย  การปรากฏตวัของต ารวจและการกระจายก าลงัต ารวจให้
ครอบคลมุทัว่ทัง้ชุมชน จะช่วยป้องกนัอาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสส าหรับผู้ตัง้ใจ
ละเมิดกฎหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรอตัราก าลงัเพิ่มขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต ารวจ
ท่องเที่ยวต้องดูแลนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ตเพิ่มจ านวนมากขึน้  
ในทกุๆ ปี อีกทัง้ยงัเป็นการจดัเตรียมอตัราก าลงัเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 และสอดคล้องก ับนโยบายส่งเสริมการท่องเที ่ยว  
ของประเทศ ซึง่เน้นการสร้างรายได้จากนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ เพื่อเป็นการให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะการสร้าง  
ความเช่ือมั่นในการจัดการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่จะดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้เข้ามาทอ่งเที่ยวได้  
 2. ควรจัดท าโครงการอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างเป็นเครือข่ายที่มีสญัลกัษณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นอาสาสมคัรที่ท าหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ภายในจังหวัดภูเก็ต และ  
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ เพราะถ้าหากอาสาสมคัรเข้มแข็ง
และปฏิบตัิงานได้ดีก็จะมีสว่นช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลงัพลได้อีกวิธี
หนึง่ 
 3. ควรทบทวนการปฏิบตัิงานของต ารวจท่องเที่ยวในเร่ืองของอ านาจหน้าที่ 
ให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนเสร็จสรรพ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
โดยไมต้่องสง่ตอ่นกัทอ่งเที่ยวที่มีคดียงัไมเ่สร็จสิน้ให้กบัสถานีต ารวจท้องที่เพื่อสอบสวน
ต่อ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจใ ห้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการลดเวลา 
ในการด าเนินคดีต่างๆ เนื่องจากนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่มีเวลาพ านกัอยู่ในประเทศไทย
ได้ไมน่าน และบางคดีก็ไมส่ามารถด าเนินการให้เสร็จสิน้ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว  
 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ต ารวจท่องเที่ยวและภาระหน้าที่ของต ารวจ
ทอ่งเที่ยวผา่นสือ่ตา่งๆให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะศนูย์รับแจ้งเหต ุ1155 เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลให้กบันกัท่องเที่ยวได้อย่างทนัท่วงที ทัง้ในเชิงรับและเชิงรุก
เพื่อให้เป็นที่ รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างความมั่นใจในการรักษา  
ความปลอดภยัให้กบันกัท่องเที่ยว 
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 5. ควรจัดก าลังเจ้าหน้าที่ปรากฏตัวตามสถานที่ส าคัญๆ เพิ่มมากขึน้
นอกเหนือจากแหลง่ทอ่งเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พกั ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า บริษัททวัร์ 
เป็นต้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัย  
ให้กบันกัทอ่งเที่ยว 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาต่อยอดในด้านทศันคติของนกัท่องเที่ยวต่อการน ารูปแบบการ
จดัการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบันกัทอ่งเที่ยวมาใช้  
 2. ควรศกึษาปัญหาและความต้องการในด้านสวสัดิการของต ารวจท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน สง่ผลให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
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โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
The Program of Basic Moral Development 

for Mathayomsuksa Students1 

 
สชุาติ สขุราช2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ง้นี ม้ีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพื น้ฐาน 
ของนกัเรียนในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เพื่อพฒันาโปรแกรมการพฒันาตนเอง  
ด้านคุณธรรมพืน้ฐาน และเพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาตนเอง 
ด้านคุณธรรมพืน้ฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนพึ่งตนเอง จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในงานวิจัย คือโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา แบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน  แบบประเมินผลการพฒันาคุณธรรม
พืน้ฐานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรม แบบประเมินความเหมาะสม  
ของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ค่าสถิติ  
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน
พบว่ามี 4 ด้านที่ต้องได้รับการพัฒนาจากทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัย  
ด้านความสามคัคี ด้านความประหยดั และด้านความมีน า้ใจ จากการพฒันาโปรแกรม 
 
1วิทยานิพนธ์หลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการนวตักรรมเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช 
2นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการนวตักรรมเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช 
3อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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การพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานฯมีองค์ประกอบคือ วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม  
ค าชีแ้จงในการปฏิบัติตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานฯ  กิจกรรม 
การพฒันาตนเอง ระยะเวลาของโปรแกรม เนือ้หาของโปรแกรม และการวดัและการ
ประเมินผล มีค่าประสิทธิภาพจากการทดลองโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เท่ากับ 
79.83/83.25 และประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานฯ 
ด้านความรู้ของนักเรียนเก่ียวกับคุณธรรมพืน้ฐานทัง้ 4 ประการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน 
การพัฒนา ร้อยละ 63.08 หลงัการพัฒนาร้อยละ 93.50 ผลการประเมินระดับการ
พฒันาคณุธรรมพืน้ฐานทัง้ 4 ด้านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการพฒันาร้อยละ 76.00 
หลงัการพัฒนาร้อยละ 98.50 ตลอดถึงครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นในระดับ
เหมาะสมมากตอ่ความรู้ เร่ืองคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน โรงเรียนเอกชน นกัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา 
 
Abstract 
 This purposes of this research were studying the problems of the unmoral 
students in Matthayomsuksa school, develop the Program of Basic Moral  
Development, examine the effectiveness of the Program of Basic Moral  
Development. The subjects were 30 students who studied in Matthayomsuksa 
3 in the first semester, in academic year 2556 at Phuengton - eng school.  
The instruments were the Program of Basic Moral Development for athayomsuksa 
Students, basic Moral evaluation, Basic Moral Development evaluation, 
 a questionnaire of satisfaction of the Program, the evaluation of the 
Program of Basic Moral Development for Mathayomsuksa Students. The data 
were analyzed by means, percentage, standard deviation and content nalysis. 
The results of the study revealed that. The students had unmoral 4 parts such 
as disciplinary, harmony, economize and generously, The Program of Basic 
Moral Development for Mathayomsuksa Students consisted of principles, 
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objective, explanation, time, contents and evaluation. The efficiency of the Program 
of Basic Moral Development for Mathayomsuksa Students met the criterion of 
79.83/83.25. The significance of the program was at a high level, The effectiveness 
of the Program of Basic Moral Development. Found that the knowledge of the 
student about the basic moral 4 parts. Before using the program was at 63.08 
and after was at 93.50. The results of the Basic Moral Development evaluation 
before was at 76.00 and after was at 98.50. And the satisfactions towards the 
knowledge was at a high level. 
Keywords : Program of Basic Moral Development; Private School; Secondary 
                    School Student. 
 
บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญอันเนื่องมาจากผลของการพัฒนา 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร  
สิ่งอ านวยความสุขสบายแก่มนุษย์เกิดขึน้อย่างมากมาย วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทยถกูเบี่ยงเบนไปสูร่ะบบใหม่ที่เน้นความเจริญด้าน
วตัถทุ าให้มนษุย์เห็นแก่ตวัมากขึน้ละทิง้ความชอบธรรมน าความเสื่อมโทรมมาสูส่งัคม 
และการสือ่สารมิได้เป็นหลกัประกนัได้วา่เป็นหนทางที่จะสร้างสงัคมไปสูค่วามก้าวหน้า 
สิ่งต่างๆ เหล่านีก้ลบัเป็นตัวแปรที่สร้างปัญหาให้กับสงัคมโดยเฉพาะด้านคุณธรรม  
ของเยาวชนไทย 
 กรมวิชาการได้กล่าวไว้ด้วยว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว เป็นโลกที่ไร้พรมแดน มีการสื่อสารความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจ ากัด  
การแข่งขนักนัพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทัง้การแข่งขนั
ทางการค้า มีคา่นิยมทางวตัถสุงูมาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั มุง่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การเกิดภาวะวิกฤติดังกล่าวท าให้หลายฝ่าย  
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มีความเห็นว่าสังคมในปัจจุบันเกิดการลดหย่อนในการอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชน  
ของชาติมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเอง 
โดยสถานศึกษาควรได้จัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองศีลธรรม เพื่อน าไปสู่ 
การปฏิบตัิที่ยัง่ยืนและเป็นพลเมืองดีของสงัคมตอ่ไป (กรมวิชาการม, 2544) 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ยงัมีแนวคิด ในการพฒันาด้านต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ เป็นไปตามล าดับขัน้ตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสงัคมไทย รวมทัง้
เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน คุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย 
ความเพียร จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ในระดับ
ปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2555) 
 พยุงศกัดิ์ จันทรสริุนทร์ (2541, 1) กล่าวว่า การพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน
หรือสถานศกึษา นบัได้วา่เป็นหลกัการท่ีชอบด้วยเหตผุล เป็นพลงัที่ปลกุเร้าบางคนให้มี
คุณภาพในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่มนุษย์ชน
คุณธรรมเป็นหลกัแห่งความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดก็ตาม 
การเปลีย่นแปลงทัง้หลายที่ชอบด้วยเหตผุลย่อมอยู่ในห้วงแห่งคณุธรรมทัง้สิน้ สิ่งทัง้หลาย
อนัเป็นองค์ประกอบของกระบวนการชีวิตจึงอยูอ่ยา่งสมัพนัธ์กนัและสมดลุกนั 
 จิตถนอม กงสะเด็น (2552 : 17 – 18 ) กล่าวว่าการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
มีจดุมุง่หมายที่ส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ประการหนึง่ และ 2) มีคณุธรรม จริยธรรม มีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต รู้จกัรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งจุดมุ่งหมาย  
ทัง้ 2 ประการจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัการบริหารและการจดัการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคญัโดยมีคณะครูในโรงเรียน เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบสนบัสนนุ
ด้วยการด าเนินงานจึงบรรลผุล 
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 กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายเ ร่ง รัดการปฏิ รูปการศึกษา  
โดยยึดคุณธรรมน าความ รู้ส ร้างความตระหนักส านึกในเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเ ป็นพืน้ฐาน 
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือ ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้  
และอยู่ดีมีสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ,2549) ดังนัน้ เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่ 
การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม คณุธรรมพืน้ฐาน ที่ควรเร่งปลกูฝัง ต้องการให้เกิดขึน้  
กบัผู้ เรียน และเยาวชน ได้แก่ ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี และ 
มีน า้ใจ 
 จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยพบว่าการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐานเป็นสิ่งที่
จะต้องได้รับการพฒันา  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการพฒันาคณุธรรม โดยใช้หลกัการ
พฒันาตนเอง การวิจยัโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาครัง้นี ้ได้ออกแบบและพฒันาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎี รวมทัง้ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีการน าไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศึกษา ระดบั
มธัยมศกึษา 
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจยัและพฒันาโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ
ดงันี ้
 ระยะที่  1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  
330 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราชเขต 2 มีด้วยกนั 3 ขัน้ตอน 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดประชากรในการประเมินคณุธรรมพืน้ฐานประชากรได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอ าเภอช้างกลางจังหวดันครศรีธรรมราชจ านวน 
330 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราชเขต 2 
 ขัน้ตอนที่ 2 สร้างแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน เพื่อประเมินพฤติกรรม
คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาโดยน าเอาคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีรายละเอียดทัง้ 8 ประการดังนี  ้1)คุณธรรมด้านความขยัน  2) คุณธรรมด้าน 
ความประหยัด 3)  คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 4)  คุณธรรมด้านความมีวินัย  
5) คุณธรรมด้านความสุภาพ 6) คุณธรรมด้านความสะอาด 7) คุณธรรมด้านความ
สามคัคี 8) คณุธรรมด้านความมีน า้ใจ 
 2. สร้างแบบประเมินคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ
เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของครูผู้ สอนในระดบัชัน้มัธยมศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ลกัษณะ
ของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนวดั 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบ
ค าถามปลายเปิด 
 3. น าแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานที่สร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมลู   
 1. น าแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน ฉบับที่ 1 พร้อมทัง้หนังสือของบัณฑิต
วิทยาลยั ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม
พืน้ฐาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content  Validity)ภาษาที่ใช้และน ามาหา
ค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index of ItemObjective Congruence : IOC) 
ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าทั ง้แต่  1.0 ขึ น้ไปถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได้  ไ ด้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อระหว่าง  1 .00  และค่าดัชนี 
ความสอดคล้องทัง้ฉบับอยู่ที่  1.0 แสดงว่าประเด็นค าถามของแบบสอบถามมี 
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ร้อยละ 91  
 2. น าแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
ของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กับครูผู้ สอน 30 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูที่มี
ประสบการณ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา มีเกณฑ์การเลอืกดงันี ้   
    2.1. เป็นครูผู้สอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
  2.2. มีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปีโดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้  
 2.2.1 ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
นดัหมายก าหนดวนัเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  2.2.2 ด าเนินการสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  
 จากขัน้ตอนประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (SD) 
 ระยะที่  2 พฒันาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

158 

 ขัน้ตอนที่ 1 ออกแบบโปรแกรมโดยก าหนดกรอบแนวและคิดร่างโปรแกรม
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพื น้ฐานส าหรับนักเ รียนระดับมัธยมศึกษา จาก  
การสงัเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 มาสร้างโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ฉบบัโครงร่าง
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ พร้อมทัง้แก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ ซึง่โปรแกรมฉบบัร่างมีรายละเอียดดงันี  ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม   
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรมพฒันาตนเองฯ  
 3. กิจกรรมการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ติดตามการพฒันาตามโปรแกรมพฒันา
ตนเองฯ  
 4. ระยะเวลาของโปรแกรม  
 5. เนือ้หาของโปรแกรม พิจารณาจากแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานและศึกษา 
การออกแบบโปรแกรม โดยค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
 6. การวัดและการประเมินผล ได้จากการทดสอบความรู้ในโปรแกรมและ  
การสงัเกตพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองฯ 
 ขัน้ตอนที่  2 ประเมินโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน  
โดยน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมทัง้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินผล และให้ครูผู้มีสว่นเก่ียวข้องประเมินผลความเหมาะสม
ของโปรแกรมตามแบบประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม  
ของโปรแกรมพฒันาตนเองฯ ซึง่มีรายละเอียดการสร้างแบบประเมินดงันี ้
 1. ออกแบบการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ 
 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแบบประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมการพฒันาตนเองฯตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด  
 2. น าแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ที่สร้างขึน้
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินความเหมาะสม ตรวจสอบความเที ่ยงตรง 
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ของเนือ้หา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เพื่อหา
ประสทิธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดยมีวิธีการดงันี ้  
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของโปรแกรมการพฒันาตนเอง
ด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ตามเกณฑ์ 75/75 สามารถหา
โดยใช้สตูร E1 / E2 ทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัจนัดี ที่ไม่ใช่กลุม่
ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
 2. สรุปผลและประเมินผลการทดลองโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มี  
ส่วนเก่ียวข้องกับการทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ตามแบบสอบถามความพึง
พอใจของโปรแกรม และแบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมพื น้ฐาน และ  
น าผลการทดลองไปปรับปรุงโปรแกรมฯ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม
และแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนที่ผู้วิจยัได้สร้างขัน้ตามขัน้ตอนดงันี ้ 
  2.1. ศกึษาเอกสารทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และออกแบบการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย  ตอนที ่ 1 
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒนา 
ตนเองฯ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด  
 2.2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ภาษาและความสอดคล้องของเคร่ืองมือ โดยหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) 
 2.3. น าแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม ไปจดัท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ฉบบัสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
และสรุป 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมข้อมลู น าแบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรม และแบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน  
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ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้วน าไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนและ  
ผู้ ที่เ ก่ียวข้องในแต่ละขัน้ตอน จ านวน 30 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครู 
ที่มีประสบการณ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา มีเกณฑ์การเลอืกดงันี ้
 1. เป็นครูผู้สอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
 2. มีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปีโดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้  
 2.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
นดัหมายก าหนดวนัเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.2 ผู้ วิจัยด าเนินการสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการประเมิน จากขัน้ตอนแบบประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยสถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่า เฉลี่ย  และ 
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (SD)  
 ระยะที่  3 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
 ขัน้ตอนที่  1 ใช้จริงโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ  ที่ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1.1 โดยผู้วิจยัได้ท าหนงัสอืบนัทกึเสนอขอความร่วมมือในการใช้จริงโปรแกรม
การพฒันาตนเองฯจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เพื่อออก
หนงัสอืถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพึง่ตนเอง 
 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการใช้จริงโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯเพื่อหาค่า
ประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาตัง้แต่วันที่  28 เมษายน2557  
ถึงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 30 วนั    
 1.3 เตรียมการเพื่อการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯโดยการขอ
ความอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนพึ่งตนเอง เพื่อนดัพบนกัเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2557 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 
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 1.4 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจัดอบรม และผู้ รับผิดชอบใน
สว่นตา่งๆ เพื่อชีแ้จงให้ทราบถึงรายละเอียดในการจดัการอบรมรวมทัง้ประสานงานกบั
ผู้ เป็นวิทยากรและผู้ เข้ารับการอบรมเพื่อการเตรียมตวัลว่งหน้า 
 1.5 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม ได้แก่ เอกสารในการ
ฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 1.6 จดัเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  สือ่ในการใช้ฝึกอบรม 
 1.7 ด าเนินการทดลองตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ  โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
  1.7.1 ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2557 
  1.7.2 จั ด ก า ร อ บ รม ต า ม โ ป ร แ ก ร ม ก า รพัฒน า ต น เ อ ง ด้ า น ฯ 
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 2 วนั 
  1.7.3 หลังจากการฝึกอบรม เป็นการติดตามการพัฒนาตนเองตาม
โปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดยให้เด็กไปพฒันาตนเองโดยท าตามรายละเอียดของ
โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามตัง้แต่วันที่ 30 
เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 27 วนั 
  1.7.4 ประชมุครัง้ที่ 2 สรุปผลการใช้จริงโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดย
เชิญผู้ปกครองเด็กนกัเรียนที่เข้ารับการพฒันาตนเองตามโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ 
ได้เข้าร่วมประชุมและแนะน าข้อแสนอแนะต่อผู้ วิจัยเพื่อน าไปประเมินแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียน ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557  
 ขัน้ตอนท่ี 2 สอบถามความเห็นของครูและผู้ปกครองต่อโปรแกรมการพฒันา
ตนเองฯตามแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ตามแบบสอบถามและแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียนที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และออกแบบการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจของโปรแกรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

162 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม เก่ียวกับความคิดเห็น 
ในการพัฒนาตนเองฯ ลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนวัด 5 ระดับ ตอนที่  3 
ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด 
 2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้หา ภาษาและความสอดคล้องของเคร่ืองมือ  โดยหา 
ค่าดชันีความสอดคล้อง (index of item objective congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา  
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ที่ประกอบด้วยเกณฑ์  
การประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลองตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2  
ไปจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ฉบับสมบูรณ์เพื่ อใ ช้ใน  
การเก็บข้อมลูและสรุปผล 
 
ผลการศึกษา 
 ระยะที่ 1 ผลการประ เมิ นพฤติ ก ร รมคุณธรรมพื น้ ฐานของนัก เ รี ยน 
ในสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา สรุปได้ว่า พฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน 
ที่ต้องได้รับการพฒันาอยา่งเร่งดว่นได้แก่ ความมีวินยั ความสามคัคี   
ความประหยดั ความมีน า้ใจ   
 ระยะที่  2 ผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ซึง่โปรแกรมฉบบัร่างมีรายละเอียดดงันี ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม บอกถึงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมการสอนที่
สอดแทรกการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในสถานศกึษา  
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา และวิธีการใช้  
 3. กิจกรรมการพัฒนาติดตาม เป็นกิจกรรมที่ติดตามผลการพัฒนาตาม
โปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย  
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  3.1 กิจกรรมพฒันาโรงเรียนของฉนั   
  3.2 กิจกรรมอาสาดแูลสิง่แวดล้อม   
  3.3 นิทานอา่นสนกุเพื่อพฒันาคณุธรรม   
  3.4 กิจกรรมสมดุบนัทกึความดี   
  3.5 กิจกรรมการพฒันาความมีวินยั   
  3.6 กิจกรรมติดตามความประหยดั 

 4. ระยะเวลาของโปรแกรมผู้ วิจัยได้พิจารณาตามเนือ้หาในโปรแกรมและ
ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 5. เนือ้หาของโปรแกรม พิจารณาจากแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานและ
ศึกษาการออกแบบโปรแกรมโดยค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 6. การวดัและการประเมินผล ได้จากการทดสอบความรู้ในโปรแกรม และการ
สงัเกตพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (IOC) ผลสรุป สามารถน าไปใช้
ได้ โดยผลการออกแบบและพฒันาโปรแกรมมีค่าเฉลี่ย  )32.4( X  อยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นของครูมีค่า เฉลี่ย )90.3( X  อยู่ ในระดับมาก และความคิดเห็น 
ของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย )78.3( X  อยู่ในระดบัมาก และผลการหาค่าประสิทธิภาพ
E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 75/75 มีค่าเท่ากบั 79.83/83.25 ปรากฏว่าโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ  
ในระดับดี 
 ระยะที่  3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
   ในขัน้ตอนการหาประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างในการใช้จริงโปรแกรมได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมปีที่ จ านวน 30 คน และ
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เค ร่ืองมือในการวิจัยไ ด้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ โปรแกรม และ  
แบบประเมินผลการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐาน สรุปได้วา่  
 ความคิดเห็นของครู ต่อการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีวินัย  
มีค่าเฉลี่ย )30.4( X  อยู่ในระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีค่าเฉลี่ย 

)30.4( X  อยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ย )32.4( X  
อยู่ในระดบัมาก และหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีค่าเฉลี่ย )32.4( X  อยู่ใน
ระดบัมาก ข้อแสนอแนะสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมควรเพิ่มกิจกรรมให้มากกว่าที่ระบุ 
ลงใน โปรแกรมการพฒันาตนเอง และการจดักิจกรรมความมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการออกแบบหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั 
มีค่าเฉลี่ย )53.4( X  อยู่ในระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีค่าเฉลี่ย 

)60.4( X  อยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ย )44.4( X  
อยูใ่นระดบัมาก และหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ  
มีค่าเฉลี่ย )67.4( X  อยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ค าชีแ้จงในโปรแกรม
ยงัไม่ละเอียดและเข้าใจยาก ส่วนเร่ืองกิจกรรม ควรเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เด็กมีเวลาว่าง
ตอนเลกิเรียนมากเกินไป และควรจดักิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
 ผลการพฒันาด้านความรู้เร่ืองคุณธรรมด้านความมีวินัยมีค่าเฉลี่ย )43.9( X  
ด้านความสามัคคี  มีค่าเฉลี่ย )60.9( X  ด้านความประหยัดมีค่าเฉลี่ย )17.9( X   
ด้านความมีน า้ใจมีค่าเฉลี่ย )20.9( X  และ ร้อยละ ของผลด้านความรู้เท่ากับ 93.50 
สรุปผลการประเมิน ผา่นการประเมิน 
 ผลด้านการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานด้านความมีวินัยมีค่าเฉลี่ย  )00.5( X

ด้านความสามคัคีมีคา่เฉลีย่  

)93.4( X  ด้ า น ค ว า มป ร ะ หย ัด ม ีค ่า เ ฉ ลี ่ย )87.4( X  ด้ า นค ว า มม ีน า้ ใ จ  
มีค่าเฉลี่ย  )90.4( X  และร้อยละของผลการพัฒนาเท่ากับ 98.50 สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความมีวินัย  สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค่า เฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย  )00.5( X  กิจกรรมการติดตาม 
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มีค่าเฉลี่ย )43.17( X และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 91.41 สรุปผลการประเมิน 
ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนา ในด้านความสามัคคี สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค่า เฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย )00.5( X กิจกรรมกา รต ิดตาม 
ม ีค ่า เ ฉลี ่ย )80.17( X และ ร้อยละของกา รพ ัฒนา  ร้ อยละ  92 .8 7  สร ุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความประหยัด สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X ก ิจกรรมการต ิดตาม 
มีค ่า เ ฉลี ่ย )67.16( X และ ร้อยละของการพ ัฒนา  ร้อยละ  88 .89  สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความมีน า้ใจ สรุปได้ว ่า นิทานอ่านสนุก  
มีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X ก ิจกรรมการต ิดตาม 
มีค ่า เฉลี ่ย )90.16( X และร้อยละของการพ ัฒนา ร้อยละ 88 .9 .67  สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัยเ ร่ืองโปรแกรมการพัฒนาตนเอง  
ด้านค ุณธรรมพื น้ฐานส าหรับน ัก เรียนระด ับม ัธยมศ ึกษา ผู้ ว ิจ ัยขอเสนอ ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1 จากการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนักเรียน 
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ  
ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานพบว่า
พฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก )89.3( X เมื่อพิจารณา 
รายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ ความสภุาพ  

)60.4( X  ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความสะอาด )40.4( X ความมีวินัยความ 
มีน า้ใจ )40.3( X  และความประหยดั ความสามคัคี )30.3( X  
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 สรุปได้ว่าพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
มีอยู่ด้วยกนั 4 ประการได้แก่ 1) คณุธรรมด้านความมีวินยั 2) คณุธรรมด้านความสามคัคี 
3) คณุธรรมด้านความประหยดั และ 4) คณุธรรมด้านความมีน า้ใจ 
 จากผลการศกึษาพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศกึษาระดบั
มธัยมศึกษา พบว่าคุณธรรมพืน้ฐานที่นกัเรียนต้องได้รับการพฒันามี 4 ประการ คือ 
ด้านการมีวินัย ด้านความสามัคคี ด้านความประหยัด และด้านความมีน า้ใจ  
โดยสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการโดย  
โดยยึดคุณธรรมน าความ รู้ส ร้างความตระหนักส านึกในเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน  
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือ ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา
และสถาบนัการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสขุ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2549) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานได้น าแนวทางนีสู้ก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรม และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและสนับสนุนสถานศึกษาอย่างน้อย 3,000 แห่ง  
ให้สามารถ พฒันาเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผล ด้วยระบบจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ 
จากโรงเรียนที่มีผลงานดี เด่น การจัดตลาดนัดคุณธรรม การน าเสนอหลักสูตร  
แนวทางการจดักิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างนอกจากนีย้งัน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล สู่การบริหารงานทุกระดับและบูรณาการ  
ในการพฒันาบคุลากรทกุหลกัสตูร 
 ตอนที่  2 จากการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยแบ่งผลการพัฒนาออกเป็น 
สองอย่างดังนี ้ 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ จากครูผู้สอน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษา จ านวน 30 คน สรุปได้ว่าแบบประเมินความเหมาะสม 
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ของโปรแกรมการพฒันาตนเองตามรายการประเมิน ซึง้ทางผู้วิจยัได้แยกออกเป็นรายด้าน 
มีคา่เฉลีย่อยู ่ )32.4( X  และระดบัการประเมินอยูใ่นระดบั มาก 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ จากครูผู้สอน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษา จ านวน 4 คน และผู้ปกครอง จ านวน 16 คน พบว่าความ
คิดเห็นของครูในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ สรุปได้ว่า 
การออกแบบหลกัสูตรความมีวินัย ความสามัคคี ความประหยดั และความมีน า้ใจ 
มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่  )90.3( X  อยู่ ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้ ปกครอง 
ตอ่การออกแบบหลกัสตูรความมีวินยั ความสามคัคี ความประหยดั และความ มีน า้ใจ 
มีคา่เฉลีย่ )78.3( X  อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการหาประสทิธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 75/75 ด้วยการทดลองกับนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดจันดี จ านวน 30 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพ 
ของโปรแกรมการพฒันาเท่ากับ 79.83/83.25 โดยถือว่าโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ 
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 จากผลการออกแบบโปรแกรมและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพฒันา
ตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบั โดยจากการทดลองนกัเรียนโรงเรียน
วดัจันดีมีการพัฒนาเพิ่มขึน้ทัง้ในด้านความรู้และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งทาง
ผู้วิจยัได้ออกแบบและพฒันาโปรแกรมมีขัน้ตอนอยูด้่วยกนั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม   
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรม 
 3. กิจกรรมการพฒันาติดตาม ประกอบด้วย กิจกรรมพฒันาโรงเรียนของฉนั 
กิจกรรมอาสาดแูลสิง่แวดล้อม อา่นนิทานสนกุเพื่อพฒันาคณุธรรม กิจกรรมสมดุบนัทึก
ความดี  
กิจกรรมการพฒันาความมีวินยั และกิจกรรมติดตามความประหยดั 
 4. ระยะเวลาของโปรแกรม 
 5. เนือ้หาของโปรแกรม 
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 6. การวดัและการประเมินผล 
 จากผลการทดลองโปรแกรมฉบบัร่างพบว่ามีค่า IOC 1.0 สามารถน าไปพฒันา
คุณธรรมพื น้ฐานได้ ซึ่ งกระบวนการสร้างโปรแกรมก็ได้พัฒนาตามแบบของ  
ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์, 2553) ได้ก าหนดแนวทาง 
ในการออกแบบโปรแกรม โดยเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
โดยการส ารวจปัญหาและความต้องการรวมทัง้ความจ าเป็นตา่ง ๆของสงัคม เพื่อน ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร คดัเลือกและจัดล าดบัเนือ้หาวิชาเลือกและจดัล าดบั
ประสบการณ์เรียนจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผล และการตรวจสอบ 
ความคงที่ และความเหมาะสมในแต่ละขัน้ตอน ได้สอดคลองกบัแนวคิดการออกแบบ
การอบรมของ (พระสมโภชน์ โว้วงษ์, 2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ศกึษาอบรมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อการครองชีวิตในวยัเรียน ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2 
โดยมีวตัถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน พฒันาหลกัสตูรฉบบัร่าง ทดลองใช้หลกัสตูร 
และประเมินผลปรับปรุงหลกัสตูร โดยมีกลุ่มประชากร นกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2จ านวน 30 
คน ผลการวิจัยพบว่า นักเ รียนมีความสนใจและมีความตัง้ใจตามแผนการจัดการ
ฝึกอบรมที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ในด้านตา่งๆได้เป็นอยา่งดี 
 ตอนที่  3 จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ 
โดยผู้วิจัยได้สรุปมาเป็นรายด้านดังนี ้ 
 สรุปผลแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม (ครู) จ านวน 9 คน  
 1. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )30.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 2. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ )30.4( X  อยูใ่นระดบั
มาก 
 3. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )32.4( X อยู่ในระดบั
มาก 
 4. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ )32.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
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 สรุปผลแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม(ผู้ปกครอง) จ านวน 21 คน 
 1. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )53.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 2. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ )60.4( X  อยูใ่นระดบั
มาก 
 3. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  )44.4( X  อยู่ใน
ระดบัมาก 
 4. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ )67.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 
 สรุปผลในด้านความรู้และระดับการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
 1. สรุปผลด้านการพฒันาระดบัความรู้ก่อนการพฒันาโดยการหาคา่เฉลีย่และ
ร้อยพบว่าก่อนการพฒันา ในด้านระดบัความรู้ด้านความมีวินยัมีค่าเฉลี่ย )83.6( X  
ในด้านความสามคัคีมีคา่เฉลีย่ )30.7( X  ในด้านความประหยดัมีคา่เฉลีย่ )10.5( X  
ในด้านความมีน า้ใจมีคา่เฉลีย่ )26.6( X  และคา่ร้อยละของคะแนนก่อนการพฒันาใน
ด้านความรู้ร้อยละ 63.08 และหลังจากการพัฒนา ในด้านความมีวินัย )43.9( X   
ด้านความสามคัคี )60.9( X  ในด้านความประหยดั )17.9( X  ในด้านความมีน า้ใจ 

)20.9( X  และค่าร้อยละของคะแนนหลงัการพัฒนาในด้านความรู้ ร้อยละ 93.50 
สรุปผลการประเมินการพฒันาตนเองในด้านความรู้ ผา่นการประเมิน 
  2. สรุปผลการพัฒนาในด้านระดับการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน โดยการ 
หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผลการประเมินก่อนการพฒันาคุณธรรม
พืน้ฐานด้านความมีวินยั ค่าเฉลี่ย )83.3( X  ด้านความสามคัคี ค่าเฉลี่ย )80.3( X  
ด้านความประหยัดค่าเฉลี่ย )80.3( X  ด้านความมีน า้ใจ ค่าเฉลี่ย )77.3( X  และ 
ร้อยละของผลก่อนการพฒันาร้อยละ 76.00 สว่นค่าเฉลี่ย ด้านผลการประเมินหลงัการ
พัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานด้านความมีวินัย ค่าเฉลี่ย )00.5( X  ด้านความสามัคคี 
ค่ า เฉลี่ ย  )93.4( X  ด้ านความประหยัดค่ า เ ฉลี่ ย  34.87 ด้ านความมีน า้ ใ จ  
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ค่าเฉลี่ย )90.4( X  และร้อยละของผลหลงัการพัฒนาร้อยละ 98.50 สรุปผลการ
ประเมิน ผา่นการประเมิน 
 
 สรุปผลคะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความมีวินัย พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา  
ตนเอง จ านวน 30 คน ในด้านความมีวินยั สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย  

)00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย  )00.5( X  กิจกรรมการติดตามมีค่า เฉลี่ย  

)43.17( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 91.41 สรุปผลการประเมิน ผ่านการ
ประเมิน 

 2. ด้านความสามัคคี พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา จ านวน30คน ในด้าน 
ความสามัคคี สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย  

)00.5( X  กิจกรรมการติดตามมีคา่เฉลีย่ )80.17( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อย
ละ 92.87 สรุปผลการประเมิน ผา่นการประเมิน 
 3. พบว่า คะแนนการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน30คน ในด้านความประหยดั สรุปได้ว่า
นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย )00.5( X กิจกรรม 
การติดตามมีค่าเฉลี่ย )67.16( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 88.89 สรุปผล
การประเมิน ผา่นการประเมิน 
 4. พบว่า คะแนนการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 30 คน ในด้านความมีน า้ใจ สรุปได้ว่า
นิทานอ่านสนกุมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  กิจกรรมการ
ติดตามมีค่าเฉลี่ย )90.16( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 88.67 สรุปผลการ
ประเมิน ผา่นการประเมิน 

 จากผลการหาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบว่าจากการสอบถามครูและผู้ปกครอง  
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ในด้านความพึงพอใจโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานมีค่าเฉลี่ย  
ความพงึพอใจโปรแกรมการพฒันาตนเองในด้านการมีวินยัมีคา่ประสทิธิผล )42.4( X  
ในด้านความสามัคคีมีค่าประสิทธิผล )45.4( X  ในด้านความประหยัด  มีค่า
ประสิทธิผล )38.4( X  ในด้านความมีน า้ใจมีค่าประสิทธิผล )50.4( X  และจากผล
การศึกษาหาค่าประสิทธิผลในด้านระดับความรู้เร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน และระดับ 
การพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานของนักเรียนพบว่าค่าระดับความรู้เร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน 
นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ขึน้ จากการวิจัยสรุปได้ว่าครูและผู้ ปกครองพึงพอใจ 
ในโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาตนเอง 
ด้านคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในด้านระดบัความรู้ นกัเรียนมีระดบัความรู้ที่เพิ่มขึน้
ทัง้ 4 ด้าน และระดบัการพฒันา นกัเรียนมีระดบัการพฒันาที่เพิ่มขึน้ทัง้ 4 ด้าน จากการ
ใช้จริงที่โรงเรียนพึ่งตนเอง ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน โดยได้ท าการ
อบรม 2 วนั เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงสภาพปัญหาการขาดคณุธรรม และอบรมคณุธรรม 4 ด้าน 
ได้แก่ ความมีวินัย ความประหยัด ความสามัคคี และความมีน า้ใจ โดยในการจัด
กิจกรรมการอบรมแตล่ะด้าน ทางวิทยากรได้มีการตัง้ค าถาม ให้นกัเรียนตอบ และมีการ
จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ท าให้นักเรียนมีความสนใจใน  
การฝึกอบรมเป็นอย่างดี และหลงัจากการจัดการอบรมเสร็จทางผู้ วิจัยก็ได้มีกิจกรรม
เป็นกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของแต่ละด้าน โดยผู้ วิจัยให้นกัเรียนไปปฏิบตัิตาม
โปรแกรมการพัฒนาตนเองเป็นเวลาต่อไปอีก 27 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
พฒันาตนเองตามโปรแกรมที่ผู้วิจยัได้ออกแบบไว้ โดยสอดคล้องกบัแนวคิดการออกแบบ
โปรแกรม ของ ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์, 2553)  
ได้ก าหนดแนวทางในการออกแบบโปรแกรม โดยเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการโดยการส ารวจปัญหาและความต้องการรวมทัง้ความจ าเป็นต่างๆ ของสงัคม 
เพื่อน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คัดเลือกและจัดล าดับเนือ้หาวิชาเลือกและ
จัดล าดับประสบการณ์เ รียนจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ได้แก่  การประเมินผลและ  
การตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแตล่ะขัน้ตอน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ควรศ ึกษารายละเอียดของโปรแกรมให้ด ีก ่อนน าไปใช้เพื ่อให้ เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 2. ก่อนน าโปรแกรมไปใช้ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการทดลองโปรแกรมควรมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการพัฒนาตนเอง และเร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน รวมทัง้เทคนิค  
ในการจดัการฝึกอบรม และพร้อมที่จะประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
 3. ก่อนท าการทดลองโปรแกรมควรวางแผนในด้านการด าเนินการให้รัดกุม
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวโปรแกรม อุปกรณ์สื่อในการฝึกอบรม งบประมาณ  
ในการฝึกอบรม และต้องค านึงถึงวิทยาการในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สดุ 
 4. ระยะเวลาในการทดลองโปรแกรมควรจดัให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กบัตวัคณุธรรมแตล่ะด้านในการพฒันา เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 5. การติดตามการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐาน ควรจะมีระยะเวลาในการติดตาม
เป็นระยะ ตามความเหมาะสม 
 6. ในการฝึกอบรมควรมีการประเมินคุณธรรมเด็กในระดับชัน้อื่นด้วยเพื่อ
ประสทิธิภาพของโปรแกรมมากที่สดุ 
 7. ผู้ที่น าโปรแกรมไปใช้สามารถหยิบน าการพฒันาคณุธรรมบางตวั หรือ เพิ่ม
คณุธรรมพืน้ฐานตามความเหมาะสมในการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐานของเด็กนกัเรียน 
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กลวิธีการร าโนราท าบท 
 

TACTICS IN NORA TAMBOT DANCE 
 

สมโภชน์ เกตแุก้ว1, สรุพล วิรุฬห์รักษ์2,  
พีระ พนัลกูท้าว3 

 
บทคัดย่อ 
 

โนรา เป็นศิลปะการแสดงพืน้เมืองภาคใต้ซึง่ประกอบด้วย การร้อง การร าและ
การแสดงเป็นเร่ือง การร าโนราจะยดึหลกัการโสฬสหรือการจดัวางร่างกายให้ได้สดัสว่น
ในกระบวนการร าโนรา ความสัมพันธ์ต่อเนื่ องในการร า  จะต้องเรียงร้อยท่าร า 
ที่เลอืกสรรลลีาของการใช้มือ ใช้แขน อยา่งตอ่เนื่อง 

การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลวิธีของการร าโนราท าบทของ  
ครูโนรา 5 ท่าน โดยได้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในเร่ืองของขัน้ตอน วิธีการ หลกัการ  
ของการสื่อความหมายของการก าหนดท่าร าตามบทร้องและท่วงท านองดนตรีของ  
การร าโนราท าบทจากครูทัง้ 5 ทา่น และจากโนราท่านอื่น ๆ ที่ได้แสดงโนราอยู่ในสงัคม
ภาคใต้ แล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อหากลวิธีของการร าโนราท าบทโดยน าทฤษฎี
ต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารการแสดงมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และผู้ที่จะร าโนราท า
บทได้ดีนัน้จะต้องมีคณุสมบตัิ 

 
1นกัศกึษาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัทางด้านศิลปกรรม 
2ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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 จากผลการวิจัยออกมาว่า คุณสมบัติของผู้ ร าโนราท าบทจากการศึกษา
วิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์กระบวนการของการร า ดงัต่อไปนี ้ 
1) มีความรู้ความสามารถในฉนัทลกัษณ์ของบทกลอน มีความเช่ียวชาญในการแต่งค า
กลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริบในการโต้ตอบด้วยค ากลอน 2) มีความรู้ความสามารถ 
ทีด่ีในการร าทา่หลกัของโนราสามารถพลิกแพลงท่าร าให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัการร้อง
และจังหวะดนตรี 3) มีบคุลิกของผู้สร้างความบนัเทิง (entertainer) เพราะโนราท าบท
ต้องร้อง เล่น เต้น ร า 4) มีไหวพริบปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้การร้อง การเล่น  
การเต้น และการร า และจากการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการสร้างสรรค์ท่าร าโนรา 
ท าบทนัน้จะมีกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่าร าของการร าโนราท าบทดังนี  ้ 
1) สร้างท่าร าให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่กล่าวถึงในค าร้อง  
2) น าเอาอวยัวะในร่างกายที่พ้องเสียงกับสิ่งที่กลา่วถึงมาใช้สื่อความหมายตามค านัน้ ๆ 
3) ใช้การแสดงออกด้วยการจดัท่าสญัลกัษณ์เพื่อสื่อความหมาย 4) ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบบทร้องเพื่อสร้าง จินตนาการในความคิดของผู้ชม 5) ใช้ลกัษณะท่าร า
เลยีนแบบพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์ 6) ใช้การประยกุต์จากทา่ร าแมบ่ทของโนรา   

ส าหรับการร าโนราท าบทที่จะให้ถึงพร้อมทัง้อรรถรสและสุนทรียภาพนัน้
จะต้องประกอบด้วยลกัษณะการร้อง ท่วงท านองดนตรี และลีลาท่าร าที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กันอย่างพอดีและลงตวั โดยผู้ที่จะร าโนราท าบทให้ได้ดีนัน้จะต้องมี
ความสามารถทัง้การร้องและการร า การร้องบทในการร าโนราท าบทจะมีท านองการร้อง
ที่เหมือนกันแต่มีลักษณะของการร้องที่แตกต่างกันตามความรู้ความสามารถของ  
ผู้แสดงโนรา ลกัษณะการร้องบทกลอนในการร าท าบทของโนราเรียกเป็น “ชัน้” โดย
พืน้ฐานของการร าท าบทแล้วการร้องในหนึ่งค ากลอนนิยมร้องบท 3 ชัน้ โดยชัน้ที่ 1  
จะร้องท านองกลอนในจังหวะช้าก่อน ต่อจากนัน้จึงร้องชัน้ที่ 2 ซึ่งเป็นการร้องแยกค า
และใช้จังหวะที่เร็วขึน้ สดุท้ายจึงจะร้องรวบค าในชัน้ที่ 3 และเร่งจังหวะให้เร็วขึน้อีก  
เพื่อความสนกุสนานแล้วจึงร้องรับ ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์วิธีการร้องจากลกัษณะการร้อง 
ของครูทัง้ 5 ท่านได้ดงันี ้ 1) ร้องรวบค าเพื่อบอกลกัษณะของบทร้อง 2) ร้องแยกค า  
โดยใช้วิธีการแทรกค า ซ า้ค า หรือทวนค า เพื่อให้พอดีกับจังหวะหน้าทับที่เรียกว่า  
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ลงทบัลงกลอน 3) ร้องรวบค าแต่เร่งจงัหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้องและการร า
ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 4) ลกูคู่รับ ส าหรับการสร้างท่าร านัน้ผู้วิจยัพบว่า 
การร าจะสมัพันธ์กับการร้องทัง้ท านองและจังหวะ โดยผู้ ร าจะน าท่ามาจากท่าทาง  
ที่เลยีนแบบธรรมชาติ ทา่ทางที่น าทา่ร าหลกัของโนราที่ผู้ ร าเรียนมาเป็นพืน้ฐาน ท่าทาง
ที่น าสญัลกัษณ์ต่าง ๆ มาท าท่าและท่าร าโนราตวัอ่อน ผู้ วิจัยได้พบว่ามีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกท่าร า คือ 1) ท่าที่สื่อความหมายตรง ๆ  2) ใช้ลกัษณะของการพ้องค า 
พ้องเสยีง 3) ความสามารถของผู้ร าโนรา 
ค าส าคัญ : กลวิธีการร าโนราท าบท โนราท าบท การแสดงโนรา 

  
Abstract 
 Nora is a southern traditional performing art, containing singing, 
dancing, and acting. The choreography of Nora is based on the principle of 
‘Sorot’ – harmoniously synchronizing gestures and dynamic movement, balancing the 
body, and showing great coordination and flow in hands and arms movements. The 
research study aims to investigate tactics in Nora Tambot - the improvised dance from 
poems interpreting-employed among five Nora instructors, and other instructors 
performing in southern region. Data were collected and analysed on steps, methods, 
principles in conveying the meaning through movements, as well as the music. The 
analysis was drawn both directly and indirectly from theoretical frameworks in 
communication arts in order to identify tactics in Nora Tambot. 

The findings indicated that a Nora performer has the following 
qualifications. 1) Singing : understanding the verse rhyming, having expertise 
in poetic composition, being competent to converse in poetic verses.  
2) Dancing : having good basic skills in major postures and movements, and 
being able to adjust the choreographic movement to coordinate with the 
singing and music. 3) Personality : being a well-rounded entertainer who can 
sing, play, dance, and perform. 4) Possessing the skills and intelligence 
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inadapting the performance to suit emerging contexts. The study found that 
choreography of Nora Tambot is grounded on the following frameworks. 1 ) 
Designing the posture in accordance with the physical feature of the item 
being mentioned. 2) Employing the body parts to show the meaning of the 
mentioned words 3) Using sign and symbol to convey the meaning 4) Using body 
movement to gether with singing to stimulate the spectators’ imagination 
5) Imitating human manners  6) Applying pre-dance gestures or Nora Mae 
Bot. Aesthetics in Nora Tambot depends on singing styles, music rhythms, 
and dancing gestures that smoothly and appropriately coordinate.  
The erformer must be skillful in both singing and dancing. The singing 
styles vary depending on individuals’ skills. Rhythms in verse singing in 
Nora Tambot are categorized as ‘chan’ or level. The basic Tambot dancing 
movement in one verse is called chan three. The first step starts with a slow 
rhythm, followed by the faster rhythm of Chan two, sung in separating words. 
The fastest rhythm speeds up and invites more encouraging dynamics before 
the chorus comes in.  

The synthesis of singing styles of five instructors showed four singing 
techniques. 1) Combining words, 2) Separating words in accordance with the 
‘na tap’ percussion rhythm, 3) Combing words in a faster rhythm to present 
high talent in coordination of singing and movement, and 4) Chorus. 
On creation of gestures, it was found that dancing movement synchronizes 
with singing and rhythm. Gestures are imitated from nature, adapted from basic Nora 
movements, and taken from Nora Tua Oon, a refined one with highly flexible body 
movements. Factors influencing a gesture selection are the meaning orientation, word 
rhyming, and the performer’s skills. 
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ค าน า 
 การแสดงโนราแต่ละครัง้จะมีการแสดงอยู่หลายชุดมาก คณะโนราจะน าชุด
การแสดงตา่ง ๆ มาใช้นัน้จะต้องขึน้อยูก่บัเวลาของการแสดง และความสามารถในการ
คดัสรรชดุตา่ง ๆ มาใช้แสดงในครัง้นัน้ ๆ ให้คนดตูิดใจ เช่น การร าประสมท่า การร าบท
ครูสอน การร าบทสอนร า การร าบทปฐม การร ายั่วป่ี การร าขอเทริด การร าแทงเข้  
ซึ่งการร าในแต่ละชุดของการแสดงโนรานัน้จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อีกทัง้  
มีกระบวนการร าที่สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ของการร าชดุนัน้ ๆ 
 การร าท าบท จะมีลกัษณะท่าร าที่แตกต่างกนัไปของครูแต่ละคณะ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องใช้เทคนิคการสื่อให้คนดูเข้าใจท่าทางตามบทร้อง มีความสวยงาม และ 
มีความสนุกสนานจากการร้อยเรียงท่าอย่างรวดเร็วตามท่วงท านองของจังหวะดนตรี 
(ทับ) ผู้ แสดงชุดนีจ้ึงต้องใช้ทัง้ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค
เฉพาะตวัมาก ถ้าจะเทียบได้ก็เหมือนกับการด้นท่าทางสด ๆ นัน่เอง ซึ่งในปัจจุบนันี ้
หาผู้ที่แสดงชดุนีไ้ด้ยากมาก 
 จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ศิลปินโนราและผู้ ชมการแสดงพบว่าการ
แสดงชุดนีก้ าลงัจะหาดูได้ยากจากคณะโนราในสมัยปัจจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาได้ประมวล
ความคิดวา่นา่จะมีเหตผุลอยู ่2 ประการ คือ ประการที่ 1 ปัจจุบนัการฝึกหดัโนราไม่ได้
รับการฝึกฝนการร าตามกระบวนการและขัน้ตอนของครูโบราณ คือผู้ ฝึกหดัจะต้องไป
มอบตวัเป็นศิษย์กบัหวัหน้าคณะโนรา หรือหวัหน้าคณะโนราฝึกหดัลกูหลานของตวัเอง
และฝึกกันตามกระบวนท่าของการร าโนราคือ ชุดครูสอน ชุดสอนร า ชุดปฐม และ  
ชดุเพลงครู 12 ทา่ ตามล าดบัเพื่อให้ผู้ร ามีทกัษะและความช านาญในการท่ีจะน าทา่ทาง
ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปใช้ในการร าที่สงูขึน้ เช่น การร าท าบท การร ายัว่ป่ี การร ายัว่ทบั เป็นต้น
แตผู่้ ฝึกหดัในปัจจบุนัจะฝึกหดัการร าโนราตามชุดที่สถานศึกษา หรือหวัหน้าคณะโนรา
ต้องการน าออกแสดงตามงานตา่ง ๆ จึงท าให้ผู้ร าขาดทกัษะและความช านาญในการร า
ส่งผลต่อการร าโนราชุดที่ ต้องใช้ทักษะความช านาญสูงขึน้จึงไม่สามารถร าได้  
ก็จะไม่ร าชุดนัน้ ๆ ท าให้การแสดงชุดนัน้ ๆ ค่อย ๆ เลือนหายไปจากการแสดง  
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 ประการที่ 2 จากเหตผุลประการท่ี 1 ท าให้ผู้ ร าโนราขาดทกัษะความช านาญ 
และขาดไหวพริบปฎิภาณในการท่ีจะร าโนราท าบท จึงท าให้การแสดงโนราในแต่ละครัง้
จะไมม่ีการแสดงชดุนี ้จะมีการแสดงอยูบ้่างก็เฉพาะงานการแสดงโนราโรงครูซึง่เป็นการ
แสดงประกอบพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน บางครัง้ก็จะมีบ้างตอนที่หวัหน้าคณะ
โนราออกมาร าเอง ซึง่จะมีการแสดงให้ดนู้อยมาก ๆ ประกอบทัง้วิธีการของกระบวนการ 
ร าโนราท าบทยงัไม่มีการสอนกนัอย่างเป็นกิจลกัษณะ ซึ่งสว่นมากจะเป็นท่าร าที่จ าต่อ ๆ 
กนัมา ไม่มีไหวพริบปฏิภานในการร้อง การร า ท าให้คนดขูาดความสนใจ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา กลวิธีการใช้ท่าทางสื่อความหมายให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับจังหวะหน้าทับ ท่วงท านองการร้องและลูกคู่ รับ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของการร าโนราท าบท เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ให้เผยแพร่
ตอ่ไป   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือ
ในการศกึษา ซึง่ใช้กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 1. วิธีการศึกษาและรวบรวมเอกสาร 

ข้อมลูที่น ามาใช้ประกอบในการศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันีผู้้วิจยั
ได้รวบรวมจากแหลง่ข้อมลูเอกสารและแหลง่ข้อมลูภาคสนามดัง่รายละเอียดตอ่ไปนี ้

   1.1 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ผู้ วิจ ัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารที่เก่ียวข้องของชุมชน  เก่ียวกบัเร่ืองการแสดงโนรา เพื่อให้ได้ความรู้อนัจะ
เป็นข้อมลูน าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการเก็บข้อมลูภาคสนาม และตลอดเวลา
ในขณะท่ีท าการเก็บข้อมลูในพืน้ที่ ผู้วิจยัพยายามศึกษาค้นคว้าทางด้านข้อมลูเอกสาร
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี เ้พื่อความสมบูรณ์และถูกต้องในเนือ้หา ข้อมูลทาง  
ด้านเอกสารได้แก่ 
   1.1.1 เอกสารข้อมลูที่นกัวิชาการท้องถ่ินเขียนขึน้เก่ียวกับการแสดงโนรา 
เช่น โนราของอาจารย์อดุม หนทุอง, โนรา ของอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม 
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   1.1.2 เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการ
แสดงโนราในภาคใต้ 
   1.1.3 หนงัสอืที่เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการมานษุยวิทยาและสงัคม
วิทยาทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
   การศกึษาค้นคว้าเอกสารเหลา่นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อน าข้อมลูไปใช้ทางตรง
และทางอ้อม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการศกึษาความเป็นมา ความสบืเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงของเ ร่ืองราวที่ศึกษา น ามาใ ช้ประกอบการวิ เคราะห์ตีความ  
ในประเด็นท่ีก าหนดไว้  
 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม 
  2.1 แหลง่ข้อมลูจากศกึษาภาคสนาม ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้ศกึษา
ได้ท าการศึกษากระบวนการของการแสดงโนรา ด้วยความสนใจในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสงัคม ซึง่มีบรรพบรุุษเช่ือสายโนรา และผู้วิจยัได้รับการฝึกหดัโนรา มาเป็นเวลาร่วม 
15 ปี กบัทัง้ยงัได้เข้าร่วมสมัมนาจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนทางด้านการแสดงโนรา 
ของวิทยาลยันาฏศิลป์ด้วยอยา่งตอ่เนื่อง  
   ในการวิจัยค รั ง้นี ผู้้ วิ จัย เ ร่ิม เ ก็บข้อมูลภาคสนามในพื น้ที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา และพทัลงุ มาระยะเวลาหนึ่งตัง้แต่เร่ิมศึกษาในระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต โดยเฉพาะเก่ียวกบัท่าร าโนราแต่ละคณะในภาคใต้ ได้น าข้อมลูจากแหลง่
เอกสาร และการศึกษาภาคสนามมาแยกแยะเป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ วิจยั และน าเสนอข้อมลูให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  
  การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เก็บข้อมลูภาคสนามทัง้สองสว่นคือ การเก็บข้อมลู
ทัว่ไป ละการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการแสดงโนราท าบท โดยวิธีการสงัเกต สมัภาษณ์ และ
เข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดงโนรา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 2.1.1 การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม โดยผู้วิจยัได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
การแสดงโนราอย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมแสดง เข้าร่วมสมัมนา และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ท าให้ผู้ วิจัยมีโอกาสศึกษาและเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ตรง รวมถึงได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางด้าน  
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การแสดงโนรา และศิลปินโนราที่มีช่ือเสียง ผู้ วิจัยจึงได้มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ 
การแสดงโนราและสามารถที่จะร าโนราได้ 
 2.1.2 การสมัภาษณ์ นอกจากการสงัเกตแล้วผู้วิจยัได้ใช้การเก็บเก่ียว
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทัง้แบมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
โดยสมัภาษณ์จากบุคคลที่เป็นผู้แสดงโนรา ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และนักวิชาการ โดยแยก 
การสมัภาษณ์ออกเป็นดงันี ้
   (1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นวิธีการเก็บข้อมูล 
ที่ผู้ วิจัยเลือกใช้เฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในค าถามที่สอดแทรก
แนวความคิด ด้วยวิธีการเขียน การตอบแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์นกัวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องด้วยค าถามที่มีสาระเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงแนวคิดได้หลากหลาย 
                              ( 2)  ก า ร ส มั ภ า ษณ ์แ บ บ ไ ม ่ม ีโ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็น ว ิธ ีก า ร 
ที่ผู้วิจยัน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้แสดงโนราและบคุคลทัว่ๆไป 
ที่ชมการแสดงโนราโดยใช้แนวค าถามกว้างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนค าถามได้  
ตามสถานการณ์ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 2กลุม่คือ  
   (3)  ชาวบ้านทัว่ๆไปที ่ได้ร ับการชมงานแสดงโนราและ  
มีความชอบในการแสดงชนิดนี ้ 
   (4) ศิลปินผู้ แสดงโนรา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดง  
 3. การฝึกปฏิบัติ 
   ผู้ วิจัยได้เข้ารับการฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเองกับครูโนราแต่ละท่าน
เพื่อท่ีจะให้เกิดความรู้และเทคนิคของการร าโนราท าบทของครูแต่ละท่าน และสามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้ 
 4. การบันทึกข้อมูล  
   ผู้วิจยัใช้การจดบนัทกึข้อมลูในระหวา่งการท่ีพดูคยุหรือสมัภาษณ์ทัง้แบบมี
โครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์และได้ข้อมูลที่
นา่เช่ือถือ และยงัได้บนัทึกข้อมลูจากการสงัเกตและการมีสว่นร่วมในการจดัการแสดง 
เพื่อน าไปเรียบเรียงจดัหมวดหมูแ่ละวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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 จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และ
บนัทกึเสยีง  ดัง้ที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้วิจยัได้น าข้อมลูทัง้หมดมาจดัหมวดหมู ่ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีจ้ึงแบง่ล าดบัการท างานเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้ 
  5.1 จ าแนกและตรวจสอบข้อมลูอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูที่ถกูต้อง 

ชดัเจน 
  5.2 การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั 
  5.3 ให้ครูโนราแตล่ะทา่นได้ตรวจสอบความถกูต้องขององค์ความรู้ที่ผู้วิจยัได้

สงัเคราะห์มา 
 
บทสรุป 
 จากการศกึษาวิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้วิจยัได้เห็นกระบวนการของ
การร าโนราท าบทในภาพรวม  ซึง่ขอสรุปประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. คุณสมบัติของผู้ร าโนราท าบท 

  จากการศึกษาวิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้ วิจัยได้สังเครา ะห์
กระบวนการของการร าว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และผู้ที่จะร าโนราท าบทได้ดีนัน้
จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้  
 1.1 การร้องมีความเข้าใจในฉนัทลกัษณ์ของบทกลอน มีความเช่ียวชาญ
ในการแตง่ค ากลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริบในการโต้ตอบด้วยค ากลอน 
 1.2 การร ามีพืน้ฐานที่ดีในการร าท่าหลกัของโนราสามารถพลิกแพลง 
ทา่ร าให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัการร้องและจงัหวะดนตรี  
 1.3 มีบุคลิกของผู้ สร้างความบันเทิง (entertainer) เพราะโนราท าบท 
ต้องร้อง เลน่ เต้น ร า  
 1.4 มีไหวพริบปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้การร้อง การเล่น การเต้น  
และการร า 

 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

183 

   2. กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่าร าของการร าโนราท าบท 
    ในการร าโนราท าบทนัน้ลกัษณะของการใช้ท่าทางประกอบการร้องและ
ท่วงท านองของดนตรีให้สอดคล้องสมัพันธ์เป็นเนื อ้เดียวกันนัน้ถือเป็นคุณลักษณะ 
ที่ส าคัญของการร าโนราท าบท ลักษณะของการใช้ท่าร าในแต่ละครัง้แต่ละงาน 
จะมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของพืน้ที่  โดยผู้ ร าจะใช้ลักษณะท่าร า  
เพื่อแสดงออกถึง วัตถุ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และอารมณ์ตามบทร้อง ซึ่งผู้ ร า
จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดจึงจะท าให้การร าแต่ละครัง้แตกต่างกันออกไปได้  
จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ลกัษณะการร าโนราท าบทท าให้ผู้ วิจัยสามารถ  
สงัเคราห์กรอบแนวคิดของการสร้างทา่ร าได้ดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 สร้างท่าร าให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางกายภาพของสิ่งที่กลา่วถึงใน
ค าร้อง 
    2.2 น า เอาอวัยวะในร่างกายที่ที่ พ้องเสียงกับสิ่งที่กล่าวถึงให้สื่อ
ความหมายตามค านัน้ ๆ   
    2.3 ใช้การแสดงออกด้วยการจดัทา่สญัลกัษณ์เพื่อสือ่ความหมาย 
    2.4 ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทร้องเพื่อสร้างจินตนาการใน
ความคิดของผู้ชม 
    2.5 ใช้ลกัษณะทา่ร าเลยีนแบบพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์   
2.6 ใช้การประยกุต์จากทา่ร าแมบ่ทของโนรา   
 3. ลักษณะของการร าโนราท าบท 

    การร า โนราท าบทมี เอกลักษณ์ของการร า  คือการที่ ผู้ ร าแสดง
ความสามารถตีความหมายของบทร้องออกมาเป็นทา่ร า จะมีทัง้แบบเตรียมการฝึกซ้อม
มาก่อนและในลกัษณะด้นสด (Improvise) โดยจะต้องเน้นความประสานกลมกลืนของ
การเคลื่อนไหวของร่างกายที่สื่อความหมายตามบทร้องภายใต้การก ากับจังหวะของ
กลองทบัถึงแม้วา่การเคลือ่นไหวของร่างกายในการร าท าบทนัน้จะอิงอยู่กบัท่าร าแม่บท
บ้าง แต่ลีลาจะแตกต่างออกไปมีทัง้โลดโผน พิสดาร ทัง้นีเ้พื่อสร้างความสนกุสนานให้
ผู้ชมฉะนัน้แล้วผู้ที่มีความสามารถในการร าท าบทยอ่มเป็นสดุยอดแหง่โนรา  
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 3. หลักการ การร าโนราท าบท 
  ส าห รับหลักการในการร า โนราท าบทมี  4  ส่วน จะ เ ร่ิมหลังจาก 

ที่โนราร้องร่ายหน้าแตระแล้ว จึงเร่ิมส่วนที่ 1 นัง่ท าบท เมื่อนัง่ท าบทได้ 1 หรือ 2 ค า
กลอน  ตัวโนราจะเข้าสู่ ส่วนที่ 2 ยืนท าบท อีก 1 หรือ 2 ค ากลอนเช่นกัน ส่วนที่ 3  
จะเรียกลกูคูเ่ข้ามาช่วยในการท าบท แล้วจึงปิดท้ายด้วยการท าบทเพลงทบัเพลงโทนแต่
ในการท าบทเพลงทับเพลงโทนซึ่งเป็นเพลงที่ยากโนราบางท่านอาจจะตัดไป  
ร้องกลอนเลยก็ได้ 
 4. วิธีการร าโนราท าบท 
 4.1 วิธีการร้องบท   
  วิธีการร้องถือวา่เป็นสว่นท่ีส าคญัในการแสดงโนราเนื่องจากการแสดงโนรานัน้จะเน้น
ทัง้การร้อง และการร าโดยผู้แสดงจะต้องร้องเองและร าเองเหมือนละครชาตรี ซึ่งผู้ที่จะ
แสดงโนราได้ดีนัน้ต้องมีความสามารถทัง้การร้องการร า และจะต้องมีน า้เสียงที่ไพเราะ
สดใสจึงจะดงึดดูใจผู้ชมได้ ลกัษณะการร้องบทกลอนในการร าท าบทของโนราเรียกเป็น 
“ชัน้” โดยพืน้ฐานของการร าท าบทแล้วการร้องในหนึ่งค ากลอนนิยมร้องบท 3 ชัน้ โดย
ชัน้ที่ 1 จะร้องท านองกลอนในจงัหวะช้าก่อน เพื่อที่จะสื่อความหมายในภาพรวมของ
บทกลอนก่อนว่ามีความหมายอย่างไร ต่อจากนัน้จึงร้องชัน้ที่ 2 ซึ่งเป็นการร้องแยกค า
และใช้จงัหวะที่เร็วขึน้ สดุท้ายจึงจะร้องรวบค าในชัน้ที่ 3และเร่งจงัหวะให้เร็วขึน้อีกเพื่อ
ความสนกุสนาน แล้วจึงร้องรับ การร้องจะร้องในลกัษณะเดียวกันไปจนจบการแสดง 
แต่โนราบางท่านก็จะร้องแยกค าตัง้แต่ต้น แล้วค่อยร้องรวบตอบจนก็ได้  ซึ่งผู้ วิจัยได้
สงัเคราะห์วิธีการร้องจากการลกัษณะการร้องของครูทัง้ 5 ทา่นได้ดงันี ้ 

1) ร้องรวบค าเพื่อบอกลกัษณะของบทร้อง 
2) ร้องแยกค า โดยใช้วิธีการแทรกค า ซ า้ค า หรือทวนค า เพื่อให้พอดีกับ

จงัหวะหน้าทบัท่ีเรียกวา่ ลงทบัลงกลอน  
3) ร้องรวบค าแตเ่ร่งจงัหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้องและการร า 

ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกนั  
   4) ลกูคูรั่บ   
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 จากการศึกษาลกัษณะการร าท าบทเร่ืองของการร้องของครูโนรา 5 ท่าน     
ผู้ วิจัยพบว่าการร าโนราท าบทนัน้วิธีการร้องจะมีความส าคัญต่อการร าเป็นอย่างยิ่ง  
กลา่วคือ  
 1. ลกัษณะการร้องจะเพิ่มความหลากหลายของท่าร า เช่น ในบทกลอน 1 ค า
กลอน ถ้าร้องแยกค าออกเป็น 4 วรรค ก็จะท าทา่ทางได้ 4 ทา่ แตถ้่าหากร้องแยกค าเป็น 
7 วรรค ก็จะท าท่าทางได้ 7 ท่า (เนื่องจากในวรรคสดุท้ายนิยมร้องรวบค าไม่นิยมแยก
จากกนั) 
 2. ลกัษณะการร้องซ า้ค า  จะช่วยขยายท่าร าหรือเปลี่ยนแปลงท่าร าจากท่า
หนึ่งไปอีกท่าหนึ่งหรือจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ท าให้ลกัษณะท่าร ามีการเคลื่อนไหว
ไมซ่ า้อยูก่บัท่ี เช่น การเปลีย่นทา่หนึง่ไปอีกทา่หนึง่ ค าวา่ “ใต้สน” ครัง้แรกอาจจะท าเป็น
มือสองข้างประกบกันให้ปลายนิว้ชิดติดกัน ข้อมือแยกห่างกันพอประมาณ ต าแหน่ง
ด้านหน้าระหวา่งอก เมื่อร้องซ า้อีกครัง้ที่สอง  อาจจะเปลีย่นเป็นมือจีบปรกหน้าแล้วเอา
มืออีกข้างหนึ่งมารองไว้ที่ศอก หรือในการเปลี่ยนข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ค าว่า  
“ผนัหน้า” ร้องครัง้แรกอาจใช้มือซ้ายขึน้ป้องหน้า เมื่อร้องครัง้ที่สอง เปลี่ยนเป็นยกมือ
ขวาขึน้ปอ้งหน้า เป็นการสลบัข้างกนั 
 3. ลกัษณะการร้องทวนกระชับจังหวะ จะท าให้ท่าร ามีความกระฉับกระเฉง
รวดเร็ว เกิดความตื่นตาตื่นใจและความสนกุสนาน เนื่องจาก การร้องทวนจะเร่งจงัหวะ
หน้าทบัให้เร็วขึน้ ผู้ ร าจะท าท่าอย่างรวดเร็วเพื่อให้พอดีกับจังหวะหน้าทับ ที่เรียกว่า  
ลงทับลงกลอง ซึ่งการร้องทวนนีจ้ะแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ ร าถึงความ
เช่ียวชาญและช านาญในการร าท าบท เนื่องจาก ผู้ ร าต้องร้องและร าเองในจงัหวะที่เร็ว 
สามารถจะท าท่าทางได้พอดีกับบทร้องและท่าทางมีความสมัพนัธ์กันอย่างสวยงาม 
การร้องจึงเป็นการท าให้คนดเูกิดความตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายและรวดเร็วจน
ท าให้คนดเูกิดความสนกุสนานประทบัใจในการร าท าบทของโนรา   
     5.2 วิธีการร าโนราท าบท  
             จากการศึกษาท่าร าของครูโนรา 5 ท่าน จะเห็นได้ว่าลกัษณะท่าร า 
ที่น ามาใช้ผู้ร าไม่ได้คิดขึน้มาใหม่ แต่เป็นการหยิบยกท่าร าโนราที่ผู้ ร าได้สัง่สมมาตัง้แต่
เร่ิมฝึกหดั และการสัง่สมประสบการณ์ในการร าโนรา มาใช้ได้อย่างฉบัพลนั ซึ่งท่าทาง
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ในบทที่ 5 เป็นท่าร าของครูโนรา 5 ท่าน ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งท่าทางที่กลา่วไว้ทัง้ใน
บทที่ 4 และบทที่ 5 ผู้วิจยัพอจะจดัที่มาของลกัษณะทา่ทางได้ดงันี ้
 1. ท่าเลียนแบบธรรมชาติ ครูโนราจะน าเอาลักษณะที่ท ากันอยู่ตาม
ธรรมชาติ มาใช้ เช่น ท่าหอย จะท ามือคว ่าลงเลียนแบบลกัษณะของหอย บทร้องว่า 
“เรียงราย” ผู้ร าจะมายืนเรียงตอ่กนัให้เป็นวา่ยืนเรียงรายกนัอยู ่เป็นต้น 
 2. ท่าหลกัของโนรามาใช้ซึ่งผู้ ร าโนราได้ฝึกหดักนัในเบือ้งต้น  ในเพลงครู
สอนสอนร า เพลงครู 12 ทา่ เช่น ค าวา่ “เขา” จะท าทา่เขาควาย ค าวา่ “ต้นไม้” จะท าท่า 
ผาลา เป็นต้น 
 3 .  เ ป็นท่ าสัญลักษณ์  เ ช่ น  บท ร้องว่ า  “สอง ” ผู้ ร า จะยกขั น้ม า  
2 นิว้ บทร้องว่า สี่ ผู้ ร าจะย านิว้ขึน้มา 4 นิว้ หรือ ท่าหาดทราย จะใช้สญัลกัษณ์สีขาว
ของฝ่ามือแทนสขีาวของหาดทราย เป็นต้น 
 4. ท่าโนราตวัอ่อน จากการสมัภาษณ์ครูโนราทุกท่านบอกว่า  ลกัษณะ
ทา่ทางของโนราตวัอ่อนสามารถน ามาใช้ในการร าท าบทได้ เช่น การท าท่าเลียนแบบป ู
แตใ่นปัจจบุนัไมม่ีคณะโนราน ามาใช้เนื่องจากไมส่ามารถร าโนราตวัออ่นได้ 
 จากที่มาของท่าร าที่กล่าวถึง ผู้ ร าโนราจะน าลักษณะของท่าต่าง ๆ มาใช้
แตกตา่งกนัไปในครูแตล่ะทา่น และในแตล่ะสถานท่ี โอกาส ของการแสดงโนรา จึงท าให้
ลกัษณะทา่ของการร าโนราท าบทมีความหลากหลาย ซึ่งการใช้ท่าทางต่าง ๆ นัน้ผู้วิจยั
ได้พบวา่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืกทา่ร าดงันี ้
 1. ทา่ที่สือ่ความหมายตรง ๆ 
 2. ใช้ลกัษณะของการพ้องค า พ้องเสยีง 
 3. ความสามารถของผู้ร าโนรา 
 4. ทา่ที่สือ่ความหมายตรง ๆ 
 ผู้ร าโนราท าบทได้น าทา่ทางตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นนี ้ โดยค านึงถึงการ
สือ่ความหมายที่ผู้ชมเข้าใจได้ และมีลกัษณะบทร้องกบัท่าร าที่มีความหมายตรงกนัมา
ใช้ก่อนเป็นล าดบัแรก เช่น ทา่ข้าง ทา่หอย ทา่ป ูทา่ต้นไม้ เป็นต้น 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

187 

 1. ใช้ลกัษณะการพ้องค า พ้องเสยีง 
   ในการร าท าบทโนรานัน้จะใช้ภาษาท้องถ่ินเป็นหลักในการร้อง การใช้
ส าเนียงท้องถ่ินชาวใต้นัน้ ไปพ้องกับส าเนียงเสียงในภาษากลาง โนราก็จะน าเอาท่า 
ที่มีความหมายตรงกบัค าพ้องนัน้มาใช้ได้ เช่น ค าวา่ “ส”ี ท าทา่ ถมูือ แตจ่ะพ้องกบัค าวา่ 
“สี”่ ซึง่ออกเสยีงในส าเนียงท้องถ่ินวา่ “ส”ี โดยผู้ร าจะท าทา่ยกนิว้ขึน้มาสีน่ิว้ และยงัพ้อง
กบัค าวา่ “ศรี” ที่แปลวา่ “สง่าราศรี” โนราก็จะท าทา่มือซ้ายหงายขึน้ท่าบวับาน  มือขวา
วางที่ขาขวา ย่อเข่าลงให้ขาขวาไขว่ห้างบนขาซ้าย  ซึ่งลักษณะเหล่านีผู้้ ร าโนรา  
จะน ามาใช้มาก จึงท าให้ลกัษณะท่าร าของการร าท าบทเกิดความหลากหลาย และ
ร ่ารวยทา่ทางในการร าเป็นอยา่งมาก เป็นต้น 
 2. ความสามารถพิเศษของผู้ร าโนรา 
     ในการที่จะเลือกท่าทางต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการตีบทโนรา ต้องค านึงถึง
ความสามารถของผู้ ร าโนราเองด้วยว่าสามารถท าท่าทางต่าง ๆ ในกลุ่มที่กล่าวมา
ข้างต้นได้หรือไม ่และสามารถท าท่าทางในกลุม่ไหนได้ดีที่สดุ โนราก็จะน าท่าทางนัน้ ๆ 
มาใช้ เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการร าโนราตวัออ่น จะน าทา่โนราตวัอ่อนมาใช้ถ้ามีบท
ที่กลา่วถึง หิน ต้นไม้ หอย หรือ ป ูซึ่งท่าโนราตวัอ่อนสามารถน ามาใช้ในการท าบทได้ 
ถ้าหากผู้ที่ไม่มีความสามารถในท่าโนราตวัอ่อน อาจน าท่าสญัลกัษณ์ หรือแม่ท่าโนรา
มาใช้แทน โนราบางคนอาจร าไมเ่ก่ง ก็จะเน้นการร้องในจงัหวะกระชับรวดเร็ว แต่ใช้ท่า
ซ า้ ๆ กนั แทนก็ได้ 
 จากการศกึษาของผู้วิจยัพบวา่การท่ีผู้ชมจะช่ืนชอบ และติดตามการร าท าบท
นัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้ร าดงัตอ่ไปนี ้
 1 เลอืกทา่ที่สือ่ความหมายตรง ชดัเจน 
 2 เลอืกทา่ที่มีลกัษณะพ้องค าพ้องเสยีง 
 3 เลอืกค าที่ลงทบักบัจงัหวะ คมชดัลกึ  
 4 เลอืกท าตามความสามารถพิเศษของโนรา เช่น โนราตวัออ่น 
 5.3 การสอดแทรกเทคนิคพิเศษ  
      5.3.1 การสอดแทรกการพูดคุย ถือเป็นเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งในการ
ร าท าบท ในขณะที่ร าท าท่าทางที่สื่อความหมายต่าง ๆ อยู่นัน้ผู้ ร าสามารถสอดแทรก
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การพดูคยุเข้าไปในช่วงวรรคนัน้ ๆ ของการร้องและการร าได้ ซึ่งลกัษณะการสอดแทรก
การพดูคยุในการร าท าบทนัน้ ผู้ศกึษาพอท่ีจะประมวลได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 (1) การพูดคุยเพื่ออธิบายท่าทางที่ผู้ ร าสื่อความหมาย ซึ่งการพูดคุย 
ในลกัษณะนีเ้พื่อเป็นการขยายความเข้าใจของทา่ทางที่สื่อความหมายในลกัษณะนัน้ ๆ 
ให้ผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึน้ เป็นวิธีการท่ีครูโนราได้มีแนวคิดที่วา่การสือ่สารให้คนจ านวน
มาก ๆ ได้เข้าใจได้เหมือน ๆ กนันัน้เป็นการที่ยากครูโนราจึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเทคนิค
พิเศษตา่ง ๆ เข้าไปเสริมความเข้าใจให้ผู้ชมได้มากยิ่งขึน้ เช่น   
               (2) การพูดคุยเร่ืองที่เป็นความรู้ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนีไ้ม่ได้เป็นการขยาย
ความเข้าใจของทา่ทางที่จะสือ่เหมือนลกัษณะที่หนึง่ แต่เป็นการให้ความรู้โดยการบอก
เล่าของผู้ ร าโนรา ซึ่งผู้ ที่ร าโนราจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ให้มากขึน้เพื่อที่จะมี
ความรู้ต่าง ๆ มาบอกเล่ากับผู้ ชม อันจะเป็นทางหนึ่งที่สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ  
ของประชาชนในสงัคมและชมุชนให้มีความรู้เท่าทนักบัสภาพของสงัคมและชุมชน เช่น  
ความรู้ทางด้านขา่วสาร ความรู้ทางด้านการเมือง ฯลฯ   
 (3) การพดูคยุเพื่อประชาสมัพนัธ์งานตา่ง ๆ แตเ่ป็นการให้ความรู้ในสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดขึน้ หรืออาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม หรือความรู้ต่าง ๆ  
ที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ นับเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เป็นจุดเช่ือมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น สอดแทรกความรู้ เร่ือง 
ยาเสพติดให้โทษ ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ รณรงค์ ปลกุจิตส านึกต่าง ๆ ของประชาชน  
ตอ่บ้านเมือง 
 จากที่กล่าวมาทัง้หมดจะเห็นได้ว่าการร าท าบทเป็นศิลปะชัน้สูงที่ให้ทัง้ 
ความสนุกสนาน ยกระดับจิตใจ และให้ความรู้ทางด้านความคิดต่าง ๆ ในการที่จะ
ตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้นัน้  ผู้ ร าโนราจ าเป็นต้องมีความสามารถ 
ความรู้ และไหวพริบปฏิภาณมากมาย  
 5.4 การสอดแทรกมุขตลก    
  มขุตลก เนื่องจากการแสดงโนราเป็นมหรสพที่ต้องใช้เวลาในการแสดง
นานๆ บางครัง้แสดงกนัทัง้คืน จึงท าให้การแสดงโนราน าความบนัเทิงที่ท าให้สนกุสนาน
สอดแทรกเข้ามาเพื่อให้คนดไูมเ่บื่อและสร้างอารมณ์ร่วมให้คนดอูยูต่ลอดเวลา ลกัษณะ
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การพดูให้ตลกขบขนัต่าง ๆ จึงเข้มามีบทบาทในการแสดงโนราเป็นระยะ ๆ ซึ่งมขุตลก
จะเป็นเทคนิคการน าเสนอของผู้แสดงโนราที่จะน าเข้ามาสอดแทรกในช่วงการแสดง
ต่าง ๆ อย ่างพอดี ค ือ  ไม ่มากหรือน้อยจนเกินไปขึน้อยู ่กบัความสามารถและ 
ความชื่นชอบของคนดเูป็นส าคญั ซึ ่งมขุตลกนีจ้ะสอดแทรกอยู ่ในการร าท าบท  
เป็นสว่นมาก จะแทรกอยู่ทัง้ในลกัษณะท่าทางและบทร้อง อนัเป็นเหตผุลหนึ่งที่ท าให้
ผู้ชมช่ืนชอบการร าท าบทมาก จึงท าให้การร าท าบทสามารถดงึดดูคนดใูห้ชมนาน ๆ ได้  
 ในการร าท าบทโนรานัน้ผู้ร าจะสอดแทรกมขุตลกตา่ง ๆ เข้าไปขัน้การร าท าบท
เป็นช่วง ๆ บางครัง้ก็ตามเนือ้หาของบท บางครัง้ก็สอดแทรกไม่เป็นไปตามเนือ้หา 
ของบทบ้าง เพื่อต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ให้ความสนุกสนานกับผู้ ชม ซึ่งมี  
ความจ าเป็นในการแสดงโนรามากเนื่องจากการแสดงโนราในสมยัโบราณจะใช้เวลาใน 
การแสดงนานมาก บางครัง้จะแสดงกันทัง้คืน เพราะฉะนัน้ผู้ ร าโนราจึงจ าเป็นที่จะ
สร้างสรรค์มขุตลกตา่ง ๆ สอดแทรกเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้คนดงู่วงนอนซึ่งมขุตลกที่ผู้ ร า
โนราน ามาใช้ในการแสดงนัน้ ผู้ ศึกษาของแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของมุขตลกที่ผู้ ร า
น ามาใช้ ดงันี ้
 5.4.1 ตลกโดยการใช้ค าพูด ผู้ ร าโนราจะน าเอาลกัษณะของการกระท า 
ที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดของมนุษย์มาเสนอให้เกิดความตลกขบขนัหรืออาจจะใช้
ค าพดูที่สนกุสนานโปกฮามาพูดให้ผู้ชมเกิดความตลกขบขนัขึน้ บางครัง้ผู้ ร าโนราก็จะ
เล่าถึงความเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ของตนเองในสถานที่และโอกาสต่าง ๆ ให้ผู้ ชมฟังแล้ว
สนกุสนานตามไปด้วย ซึ่งผู้ ร าโนราจะต้องใช้เทคนิคในการเล่าเพื่อสร้างความสนุกสนาน
ให้กบัผู้ชมได้ 
    5.4.2 ตลกที่ใช้ลักษณะปมด้อยของมนุษย์มาพูดคุยให้เกิดความ
สนุกสนานในการน าเสนอ ถ้าเป็นการแสดงตลกในปัจจุบันจัดเป็นการแสดงตลก
ประเภทสงัขาร   
    5.4.3 ตลกโดยการใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้แสดงโนรา
นิยมใช้กนัมากและสามารถที่จะท าให้ผู้ชมเกิดบรรยากาศของความสนกุสนานได้ง่าย 
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โดยเฉพาะค าพูดที่ใกล้เคียงกับเร่ืองทางเพศ หรืออาจจะเป็นลกัษณะการพูดค าผวน  
ของคนทางภาคใต้ 
 ในการสอดแทรกมขุตลกทัง้ 3 กลุม่ตามที่ผู้ศกึษาได้จดัแบง่ดงักลา่วข้างต้นนัน้
จะสร้างบรรยากาศความสนุกสนานได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องขึน้อยู่กับเทคนิคและ
ความสามารถของผู้ร าโนรา ซึง่พอท่ีจะสงัเขปได้ดงันี ้
 ก) สถานท่ี 
 ข) ช่วงจงัหวะเวลา 
 ค) ปฏิกริยาผู้ชม 
 ก) สถานท่ี การแสดงโนราได้อยูใ่นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในภาคใต้ทกุ
สงัคมทกุชนชัน้ และจะใช้เป็นสือ่ทางด้านการแสดงในทกุๆ โอกาสของงานประเพณีตา่ง 
ๆ ท่ีจดัขึน้ในภาคใต้ การน าเสนอมขุตลกตา่งๆ ก็ต้องค านงึถึงสถานท่ีด้วย เช่นถ้าแสดง
ในวดัก็ต้องใช้มขุตลกที่ไมห่ยาบคายหรือสอ่ไปในทางเพศมากนกัหรือถ้าเข้าไปแสดงใน
วงัเจ้าเมืองตา่งๆ ก็ต้องใช้ค าพดูที่ไมห่ยาบโลน เป็นต้น 
 ข) จงัหวะเวลา ผู้ร าจะต้องดูช่วงเวลาที่จะสอดแทรกมุขตลกเข้าไปให้เกิด
ความพอดี ไม่สอดแทรกถ่ีเกินไปจนท าให้เกิดความเบื่อ หรือห่างกนัมากเกินไปจนรู้สกึ
เบื่อการแสดง 
 ค) ปฏิกิริยาของผู้ชม ผู้ร าโนราจะต้องสงัเกตปฏิกิริยาของผู้ชมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อท่ีจะประเมินบรรยากาศของการแสดงได้ ซึง่จะท าให้ผู้ ร าสามารถที่จะสอดแทรกมขุ
ตลกเข้าไปได้พอดีกบัอารมณ์ของผู้ชมได้ 
 ในการร าท าบทของการแสดงโนรา การสอดแทรกมขุตลกต่าง ๆ ในการแสดง
นัน้จะเป็นการสร้างสีสนัให้กบัการแสดงในครัง้นัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ การสอดแทรกมขุตลก
ในการแสดงจึงเป็นเทคนิคทางศิลปะอยา่งหนึง่ซึง่ขาดไมได้ในการร าท าบท 
 5.5 การสอดแทรกการแสดงชนิดอื่น ๆ 
        การน าการแสดงชนิดอื่น ๆ เข้ามาสอดแทรกในการแสดง โดยการที่บท
กลอนที่ใช้ในการร าท าบทได้กลา่วถึงลกัษณะการแสดงชนิดนัน้ ๆ ถ้าหากว่าผู้ ร าโนรามี
ความสามารถที่จะแสดงชดุนัน้ๆ ได้ ก็จะน าเข้ามาแสดงให้ผู้ชมเห็นด้วย หรือบางครัง้ก็
จะน าการแสดงชนิดนัน้ ๆ มาสอดแทรกเข้าไปจริง ๆ เช่น การแสดงลิเกป่า  การแสดง
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หนงัตะลงุ หรือการแสดงลิเกซึ่งสว่นมากผู้ร าโนราจะแสดงเลียนแบบการแสดงชุดนัน้ๆ 
เอง เพื่อแสดงความสามารถของผู้ร า และเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายด้วย ซึ่งการน าการ
แสดงชนิดอื่นๆ เข้ามาในการแสดงโนราท าบทนัน้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการ
แสดงช่วงเวลาหนึง่ และให้ผู้ชมเห็นลกัษณะการแสดงที่หลากหลาย เนื่องจากการแสดง
โนราต้องใช้เวลาในการแสดงนานๆ ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 
 การน ามุขต่าง ๆ เข้ามาสอดแทรกในการร าท าบทก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศ
และความสนุกสนานในการชมการแสดงโนราให้กับผู้ชม การแทรกมุขต่าง ๆ ผู้แสดง
โนราจะต้องมีความสามารถ ความช านาญ และไหวพริบปฏิภาณในการแสดงโนราเป็น
อยา่งดีจึงจะสอดแทรกมขุต่าง ๆ ได้อย่างลงตวัและสร้างความสนกุสนานให้กบัผู้ ชมได้ 
ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของผู้แสดงแต่ละคน จากการศึกษาเทคนิคเฉพาะของผู้ ร า
โนราและได้สอดแทรกมขุเข้าไปในการแสดงนัน้ ผู้ศกึษาพอท่ีจะประมวลเทคนิคได้ดงันี  ้
        1. ต้องสร้างบรรยากาศที่สนกุสนาน 
        2. ต้องค านงึถึงวยัของผู้ชม 
        3. เร่ืองที่น ามาเสนอต้องมีความทนัสมยั 
        4. ต้องเป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ง่ายไมต้่องใช้เวลาคิดนาน  
        5. ช่วงเวลาสอดแทรกไมใ่ห้ติดหรือหา่งกนัมากเกินไป 
 โนราลั่น ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการสอดแทรกมุขตลก หรือความรู้หรือ 
การแสดงชนิดอื่น ๆ ว่า “ในปัจจุบนัจะมีความทะลึ่งมากกว่าตลก และก็จะเน้นที่เร่ือง
เพศเป็นหลักแต่โนราในสมัยก่อน ๆ นัน้  จะสร้างมุขตลกขึน้มาอย่างสร้างสรรค์  
โดยใช้ลกัษณะค าพดูและทา่ทาง” 

 
อภปิรายผล      

ผู้วิจยัได้น าองค์ความรู้จากการวิจยัมาอภิปรายให้เห็นถึงกระบวนการได้มา
ของผลการวิจยั โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฎีตา่ง ๆ  มาใช้เป็นหลกัในการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ใช้แนวคิด ทฤษฎี บางทฤษฎีมาอธิบายวิเคราะห์วิธีการสร้างท่าทางในการ
สือ่สารของการร าโนราท าบทของครูแตล่ะทา่น เช่น  
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 1.1 น าแนวคิดทฤษฎีระบบสัญลักษณ์ของเกียร์ส ซึ่งมองว่าระบบ
สญัลกัษณ์มาจากกระบวนการท างานของระบบความคิดของมนุษย์ ซึ่งถูกสะท้อน  
ให้เห็นด้วยพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง พฤติกรรม หรือการแสดงออกต้องการสื่อ
ความคิดของตนให้ผู้ อื่นรับรู้และเข้าใจ โดยใส่ใจความหมายลงไปในค าพูดหรือ  
การกระท าที่จะสือ่กบัผู้อื่นสามารถตีความ หรือถอดความหมายได้ ในระบบสญัลกัษณ์ 
หมายถึงการตีความหมายหลายชัน้ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้
ท่าทางในการร าโนราท าบท ซึ่งสามารถชีใ้ห้เห็นว่าลกัษณะค าร้องอย่างไร ใช้ท่าทางที่
เป็นสญัลกัษณ์ในการสือ่สารอยา่งไรในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถสร้างสญัลกัษณ์
ตา่ง ๆ ขึน้มาแทนค าร้องนัน้ ๆ เช่น  
 ก) ค าวา่ “ดอกไม้” 
   = จีบหงายด้านหน้า สื่อความหมายว่า ดอกไม้มีกลีบดอกที่สวยงาม
เหมือนจีบท่ีกรีดนิว้เรียงกนั 
   = รวมนิว้มือทัง้หมดชิดกนั  สือ่ความหมายวา่ ดอกไม้ที่ก าลงัตมูอยู่ 
   = หอ่มือให้ปลายนิว้แยกจากกนั สือ่ความหมายวา่ ดอกไม้ก าลงับาน 
   = จีบคว ่าสองมือประสานกันระดับหน้า สื่อความหมายว่า ดอกไม้ 
ห้อยระย้าเป็นช่อ 
 ข) ค าวา่ “นก” 
   = งอนิว้ชีเ้ล็กน้อย นิว้ที่เหลือก ารวบทัง้หมด สื่อความหมายลกัษณะของ  
หวันก 
   = งอนิว้เล็กน้อย นิว้ที่เหลือกางออก สื่อความหมายถึง ลกัษณะหัวนก   
และปีกหางของนก 
   = งอนิว้ชี เ้ล็กน้อย นิว้ที่ เหลือกางออกแล้วสั่นมือ สื่อความหมายว่า 
นกก าลงับิน 
   = มือทัง้สองแบคว ่ากางออกด้านข้าง สื่อความหมายว่า ลกัษณะการบิน
ของนก 
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   = มือทัง้สองจับผ้าห้อยข้างของโนราแล้วกางผ้าออก สื่อความหมายว่า 
ใช้ผ้าเป็นสญัลกัษณ์แทนปีกของนก โดยสมมติตวัผู้ร าโนราเป็นตวันก 
 1.2 น าทฤษฎีโพเอติกา ของอริสโตเติล โดยกล่าวถึงการเลียนแบบโดย  
มองว่ามนุษย์โดยทั่วไปจะมีสัญชาตญาณในการเลียนแบบ ที่แสดงออกมาด้วย  
การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เช่น ท่าทางที่ครูโนราใช้สื่อความหมายโดยการ
เลยีนแบบมาจากรูปร่างลกัษณะของสิง่ของนัน้ ๆ ร้องค าวา่ หอย ก็น าลกัษณะของหอย
มาเลยีนแบบ ร้องค าวา่ป ูก็เลยีนแบบลกัษณะของป ูเป็นต้น  
 จากท่าร าในบทนีค้รูโนราอธิบายว่าเลียนแบบมาจากธรรมชาติของลกัษณะ
หอยกบัปทูี่พยายามเลยีนแบบลกัษณะเด่นของสตัว์แต่ละชนิด ซึ่งทัง้ห้าท่านมีลกัษณะ 
ที่เหมือนกนัแตจ่ะแตกต่างกนัในรายละเอียดบ้าง คือหอยจะเหมือนกนัทัง้ 4 ท่าน แต่ปู
จะตา่งไป 1 ทา่น คือ โนราสวสัดิ์ จะใช้การงอนิว้ทัง้หมดเลยีนแบบป ูแตค่รูอีก 3 ท่านจะ
ใช้การจีบคว ่า จีบใช้แทนตวัป ูแต่นิว้ที่เหลือกรีดออกแทนขาปทูัง้หมดสว่นครูเอิบจะท า
ลกัษณะหอย ปู แตกต่างไปจากท่านอื่นๆมาก เพราะครูเอาแนวความคิดของเปลือก
ภายนอกของหอยกับปูมาสื่อ โดยใช้ลกัษณะท่าทางของมือประกบกันให้เหมือนกับ
เปลอืกนอกของหอยและป ู
 ในบทนีค้รูแต่ละท่านจะแตกต่างกันที่น าเทคนิคการสอดแทรก การแยกค า 
และการร้องซ า้ค ามาใช้ในการร้องบท จึงท าให้ลกัษณะทา่ร าและการร้องของครูแตกตา่ง
กนัออกไปตามความสามารถของครูโนราแตล่ะทา่น เช่น 
  การสอดแทรก  จะท าเป็นหอยป ู
  การแทรกค า  เนหอย นัน้ป ู
  การร้องซ า้  อนันีแ้หละหอยป ู
 1.3 น าแนวคิดทางนาฏศิลป์ของเดนิสา เปเยส ได้กล่าวว่า การแสดงออก  
ของมนษุย์ด้วยวิธีการที่สนุทรีย์ นิยมเน้นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม แสดงออกโดยนยั
มากกว่าการพรรณนา ซึ่งท่าทางบางท่าที่ครูโนราได้น ามาสื่อในรูปแบบของนามธรรม 
สือ่ความหมายด้วยนยัยะ เช่น ชีบ้อกต าแหน่งซึ่งไม่มีรูปลกัษณ์ให้เห็น ณ เวลานัน้ เช่น 
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เมืองกระบี่ ข้างออก ใช้ชีไ้ปข้างหน้า หรือใช้การก ามือ เพื่อสื่อถึงค าว่า ยงัมี สื่อความ
หมายถึงยงัมีอะไรอีกมากมายที่เรามองไมเ่ห็น 
 1.4 น าแนวคิดของการด้นสดมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการร้อง เช่น  
การร้องแยกค า การร้องซ า้ การร้องทวน การเพิ่มค าบพุบท สามารถที่จะคิดค าร้องตอ่ไป
ได้ เช่น ลักษณะการร้อง จะเข้ามานั่ง มาเนมานั่ง นั่งแล้วท าผัน ผันเนผันหน้า  
จะท าวา่ข้างนอก เนข้างโน้นนอก จะนัง่ชมดอก จ าปี แล้วลกูคูรั่บ นัง่ผนัหน้าไปข้างนอก
ชมดอกจ าปี นัน่แหละชมดอกจ าปี วา่ผนัหน้าไปข้างนอกนัง่ชมดอกจ าปี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
    1.1iการร าโนราท าบทเป็นกลเม็ดเด็ดพรายของผู้ ร าโนราแต่ละท่าน  
การเรียนหรือการศึกษาในทางวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนหรือผู้ศึกษายากที่จะเก็บกลเม็ด
เด็ดพรายนัน้ได้ทัง้หมด จึงน่าจะศึกษาเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างในการแสดง  
แล้วอธิบายในเชิงกระบวนการให้ผู้ เรียนหรือผู้ศึกษาน าไปใช้ เพราะถ้าเราเรียนแบบ
ลอกเลียนแบบไปทัง้หมด ก็จะขาดซึ่งเอกลกัษณ์ของการร าท าบทคือการท าท่าทาง 
ได้หลากหลายในแต่ละพื น้ที่ที่ ไปแสดงจะต้องใ ช้ท่าทางที่สะท้อนให้ เห็นถึ ง
สภาพแวดล้อมในท่ีนัน้ ๆ จึงจะท าให้คนดเูข้าใจและเกิดสนุทรียภาพมากขึน้   

1.2iการร าท าบท เป็นกระบวนที ่ม ีการเรียนการสอนแบบผู้ เ รียน  
เป็นศนูย์กลางที่ให้ผู้ เรียนน ากระบวนการวิธีการและน าข้อมลูจากสภาพแวดล้อมจริงมา
ใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็นการฝึกทกัษะให้ผู้ เรียนฝึกการคิดการสื่อสารที่ท าให้ 
คนเข้าใจและมีความสขุได้ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในท้องถ่ินได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป  

2.1. องค์ประกอบที่ถึงพร้อมในการร าโนราท าบทนัน้ยงัมีองค์ประกอบ 
ในเร่ืองของการสอดแทรกมุขตลก การสอดแทรกการแสดงพิเศษ ซึ่งผู้สนใจสามารถ  
ที่จะศึกษากลวิธีของการสอดแทรกมุขตลก และการแสดงพิเศษได้ ก็จะท าให้
กระบวนการร าโนราท าบทได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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2.2. ทว่งท านองจงัหวะของดนตรี การร้องรับของลกูคู ่ซึง่จะต้องสอดคล้อง
กับกระบวนการร้องและการร า ซึ่งผู้ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีน่าจะ
ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พื่อให้การร าโนราท าบทสมบรูณ์มากยิ่งขึน้   
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ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวดัภเูก็ต1 

 
Strategic management of the local government in Phuket. 

 
สมัเริง โภชนาธาร2, ดร.เสาวคนธ์  สดุสวาสดิ์3 

Samroeng  phochanathan, Dr. Saovakon Sudsawasd 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่
การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต (2) เพื่อจดัท ายทุธศาสตร์
การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qual i ta t ive  Research ) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการสัมมนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่เปา้หมาย จ านวน 25 คน และจดัสมัมนา จ านวน 117 คน 
ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2) ปลดั รองปลดั องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน (3) ผู้บริหารกองการศึกษาผู้บริหารส านกัการศึกษา องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (4) ผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสงักดัเขตพืน้ที่
การศกึษา (5) ผู้ทรงคณุวฒุิ    

                                                 
1ดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต 2558 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภูเก็ต 2558 
3รองศาสตรจารย ์คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่ วนท้ อง ถ่ิ นในจั งหวั ดภู เ ก็ ต  ประกอบด้ วย  5 ปั จจั ย  คื อ  เ ป็ นชุ มชนเมื อ ง  
(2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมัน่คงและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง (3) ศกัยภาพของประชากร
มีสูง  ส่วนใหญ่มีรายได้ดี  มีการศึกษาหลายระดับ หลายอาชีพ หลายชนชาติ  
(4) มีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย (5) มีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ทัง้ระบบสาธารณูปโภค 
 การคมนาคม ระบบการสือ่สาร โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  
ใช้ยทุธศาสตร์ CLAMP ประกอบด้วย C หมายถึง Classification Education Strategy 
คือ การจ าแนกระดบัการศึกษา L หมายถึง Leadership Strategy  คือ ภาวะผู้น า   
A หมายถึง  Administration Education Strategy คือ ยทุธศาสตร์การบริหารการศกึษา            
M หมายถึง  Management Instruction Strategy คือ การจดัการเรียนการสอน และ  
P หมายถึง Participate Strategy คือ การมีสว่นร่วม 
ค าส าคัญ :  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต    
CLAMP Strategy 
 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the potentiality of education 
management of local administration in Phuket province (2) to study the strategy of 
education management of local administration in Phuket province.This research was 
utilized a qualitative research by studying and searching from documents, samples, 
theory, concerned researches and an in-depth interview in a seminar of 117 people who 
were (1) Executive Administrator from local administration(2) Chief,Deputy Chief of local 
administratori(3)iDirector of the Education Division of local administration  
4) School Director of local administration (5) Eminent persons 
The result revealed that 
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 1. The potentiality of local administration in Phuket province was accordant in 
education management with 5 factors (1) Urban area (2) The growth and stability 
Economy (3) High potential population who well earned, were well educated and most 
varied nationalities (4) Modern technology (5) The completed public facilities, logistics, 
communication system, telecommunications, internet and information technology. 
 2. The strategy of education management of local administration in Phuket 
province was CLAMP Mode and consisted of (1) C is Classification Education Strategy 
(2) L is Leadership Strategy (3) A is Administration Education Strategy (4) M is 
Management Strategy and (5) P is Participate Strategy. 
Keywords : The strategy of education management,local administration 
Phuket, Clamp Strategy  
 
บทน า 
 ระบบการศกึษาไทยปัจจุบนัเป็นระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  ที่เปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองได้เหมาะสมกับวยั ทัง้ช่วง
ปฐมวัย วยัเด็กและ เยาวชน การศึกษาส าหรับผู้ ใหญ่ และส าหรับผู้ สงูอายุ ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศยัรูปแบบต่างๆ ทัง้การศึกษาที่จดัตามแนวระบบโรงเรียน
และการศกึษาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจะกลายเป็นชมุชนเลก็ๆ ของเครือขา่ยโลก
จะต้องแขง่ขนัและร่วมมือกบันานาประเทศ บคุคลส าคญัและองค์กรต่างๆ ของประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีศกัยภาพ มีความพร้อม
ในการแข่งขันกับสังคมโลก ซึ่งวิสัยทัศน์ของบุคคลและองค์กรที่มีต่อการศึกษา  
เป็นความหวังและอนาคตการศึกษาของชาติ หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศใหม ่ความสามารถที่เข้มแข็ง ดงัพระปรีชาญาณที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงชีใ้ห้เห็นว่า การให้การศึกษาเป็นงานใหญ่และกว้างขวางที่ไม่ใช่ 
จะท าส าเร็จได้โดยใครแตล่ าพงั ต้องอาศยัการมีสว่นร่วมของคนสว่นใหญ่มาร่วมมือกนั    
จัดการศึกษาของประเทศจึงจะเป็นผลส าเร็จได้ โดยจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท 
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ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2512 และพระราชด ารัส แก่สมาชิกสโมสร 
ไลออนซ์ แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2513 มีความล าดบั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เพื่อตอบสนองพระบรมราโชวาทดงักล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายโอกาส

ทางการศึกษา ภาคบังคับเป็น 9 ปี และจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี เพื่อให้ 
การปรับเปลีย่นการจดัการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ดี มีคณุภาพ ได้มาตรฐานสามารถ
ผลิตคนที่มีคุณภาพ และเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพของ โลกในปัจจุบัน 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคับ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ การศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาขัน้พืน้ฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
การศกึษาระดบัก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดบัประถมศึกษา และการศึกษาระดบั
มธัยมศกึษา และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ การจดัการศึกษาดงักลา่วเป็นรากฐานส าคญัของ
การจัดการศึกษาของชาติ อันเนื่องจากบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนัน้ วิถีทางหนึ่งในการพฒันา
คุณภาพประชากรของประเทศในเบือ้งต้น คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 “. . .ในประเทศไทยนี ถ้้าดูจากสถิติ ก็มีพลเมืองเพิ่มขึน้ทุก ๆ วัน  
จึงสนันิษฐานได้ว่าพลเมืองของประเทศไทยนีอ้ยู่ในวยัเรียนอยู่เป็นส่วนมาก 
ทุกๆ ปี การที่ส่วนรวมคือ  ประชาชนทัง้ประเทศเล็งเห็นความส าคัญของ
การศกึษาเป็นสิง่ ท่ีดีแล้ว  จึงต้องช่วยกนัจดัการให้เยาวชน ให้ประชาชนที่เกิด
ขึน้มาใหม่นีไ้ด้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีเราจะไปอาศัยรัฐบาลหรืออาศัย  
ทางราชการที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญด้านเดียวไม่ได้ เพราะว่า  
ในสมยันีถื้อวา่เป็นสมยั ประชาธิปไตย ทกุคนมีสว่นในงานของประเทศชาติ...” 
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ทัง้ภาคบังคับ และการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542 : 8) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิจัด
การศกึษา ในระดบัใดระดบัหนึง่หรือทกุระดบัตามความพร้อมและความต้องการภายใน
ท้องถ่ินซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พทุธศกัราช 2542 ได้ก าหนด อ านาจ บทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในด้านการจดัการศกึษา ดงั มาตรา 16 (9) ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
มาตรา17(6)ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  
จากกฎหมายดงักลา่ว ท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ของตนเอง กอร์ปกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา"  
ที่หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยทุธศาสตร์
การพฒันาจังหวดั อ าเภอ และแผนชุมชน นอกจากนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยังจะต้องมีหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส าหรับสถานศึกษาในสังกัดตลอดจน ให้มีแนวทางในการจัดการศึกษา  
ในทิศทางเดียวกัน  ทัง้นี ้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินเป็นแผนท่ีแสดงถึงทิศทางการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ จะเห็นว่า มีเจตนารมณ์ที่จะให้ท้องถ่ิน  
เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนเร่ืองคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ และ
ผู้ ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสด ารงชีวิตในสงัคมที่ดี และสร้างความเท่าเทียมในการรับบริการ
ด้านการศกึษา 
 การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาตัง้แต่ประเทศไทยได้มีพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ณ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 
2496 หลงัจากที่มีการใช้พระราชบญัญัติดงักลา่วจงัหวดัภเูก็ต ได้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขึน้เป็นแห่งแรก คือ เทศบาลเมืองภูเก็ตและได้จัดตัง้ตามภาระหน้าที่ 
ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ได้พัฒนาและเจริญเติบโตขึน้ตามล าดับ ได้ขยายยกฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต 
ส าหรับการจัดการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการด าเนินการพัฒนามา  
โดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในท้องถ่ิน ซึ่งอาจกลา่วได้ว่าแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต  
ได้สร้างแบบอย่างที่ดีไว้  โดยจากการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต 
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดผลงานการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น นักเรียนและ
โรงเรียน ได้รับการคดัเลือกให้ได้รับรางวลัพระราชทาน และเด็กนกัเรียนที่เป็นผลผลิต
จากเทศบาลนครภเูก็ตเป็นท่ียอมรับของสงัคมจงัหวดัภเูก็ตและระดบัประเทศ 
 ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2537  
ตามพระราชบญัญัติดงักลา่วท าให้เกิดรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบล และในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัขึน้ ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2540 
ท าให้เกิดรูปแบบการปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั ท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาด้วย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต มีทัง้หมด19 องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย เทศบาลนครภเูก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา เทศบาล
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เมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้  เทศบาลต าบลกะรน เทศบาลต าบลวิชิต เทศบาลต าบล
เชิงทะเล เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี เทศบาลต าบลราไวย์ เทศบาลต าบลศรีสุนทร   
เทศบาลต าบลฉลอง เทศบาลต าบล ไม้ขาว เทศบาลต าบลป่าคลอก องค์การบริหารสว่น
จังหวัดภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนต าบล เชิงทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลสาค ู  
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา ซึ่งทัง้19 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างก็จัดท า
แผนการจดัการศึกษาแตกต่างกนัไปตามนโยบายของผู้บริหารและตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินเป็นหลกั มีทิศทางการจดัการศึกษาที่ไม่ชดัเจน ท าให้เกิดประเด็น
ปัญหาขึน้  เป็นจ านวนมาก 
 ผู้ วิจัยเห็นว่าจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษ เป็นจังหวัดที่มี 
ช่ือเสียงทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่ง ที่มีผลต่อการพฒันา 
จังหวัดภูเก็ตให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของ  
จังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 
และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 
เป็นตวัแบบให้หนว่ยงานตา่งๆ ที่รับผิดชอบตอ่การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต จักได้น าไปใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และใช้เป็นแนวทางเผยแพร่สู่องค์กรที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต   
 2.  เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ ความเข้าใจในบริบทของจังหวัด
ภเูก็ต การศึกษา แนวคิดทฤษฎี ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิ เคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม การสัมภาษณ์เ ชิงลึก 
การจัดสัมมนาที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อให้ได้มาซึง่ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
 การวิจัยครัง้นี ้ เป็นการศึกษาเพื่อที่จะท าให้ทราบถึงศักยภาพของจังหวัด
ภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้ได้มาซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจังหวดัภูเก็ต น าไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ตให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 พืน้ที่ ที่ท าการเก็บข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้คือ จังหวดัภูเก็ต โดยครอบคลุม 
พืน้ท่ีทัง้หมด 3 อ าเภอ รวมทัง้สิน้ 19 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศกึษา ผู้วิจยัใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง โดยจ าแนกเป็น 3 กลุม่ คือ 

1. กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษาได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา และหวัหน้ากองการศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 

2. กลุม่ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
ภเูก็ต  และสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  
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3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (นายก รองนายก) ปลดั รองปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิ 

 ขอบเขตระยะเวลา 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ท าการศึกษาในช่วง

ระยะเวลา ระหวา่ง ปี พ.ศ.2556-2558 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีขัน้ตอนและ
กระบวนการ ดงัรายละเอียดตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม   
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

ส่วนที่  1 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ต ที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ประกอบด้วย 

 1 .  กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษา ได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา  
ผู้ อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้ากองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 2.  กลุม่ผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา (ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา) สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต และสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

206 

 3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (นายก  รองนายก) ปลดั รองปลดั องค์ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ 3  กลุม่รวมจ านวนทัง้สิน้ 25 คน   

ส่วนที่  2 กลุม่เป้าหมายกลุม่ที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งยทุธศาสตร์การ
จดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  ประกอบด้วย 

 1.  กลุ่มผู้ บ ริหารการศึกษาได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักการศึกษา 
ผู้ อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้ากองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต   

 2. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
ภเูก็ต และสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัภเูก็ต  

 3. กลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (นายก  รองนายก) ปลดั รองปลดั องค์ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต และผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 กลุม่รวมจ านวนทัง้สิน้ 117 คน 

  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งออกเป็น 
2 สว่นตามลกัษณะของการวิจยั ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

 ส่วนที่  1 การสมัภาษณ์เชิงลกึ ( In – Depth Interviews)ที่มีโครงสร้างจาก
ผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภยัคุกคาม 
ของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และบริบทของ
จงัหวดัภเูก็ต รวมทัง้การค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับยทุธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และ
นอกจากการศกึษาค้นคว้าเอกสารแล้ว ยงัได้สมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัการจดั
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การศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต และหน่วยงานด้านการศึกษา
จงัหวดัภเูก็ต 

 โดยให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศ  
การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองด้วยค าถามหลกัที่ครอบคลุมประเด็นต่า ง ๆ  
ตามกรอบแนวคิดและวตัถปุระสงค์การวิจยัในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

2. ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 ส่วนที่  2 การจัดสมัมนา โดยผู้ วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต เข้าสูก่ระบวนการ สงัเคราะห์ วิเคราะห์ 
โดยผา่นผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาจงัหวดัภเูก็ต จ านวน 117 ท่าน เพื่อให้
ได้มาซึง่ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  

การตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์ที่ ร่างไว้  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมทัง้อธิบาย ความเป็นมา และขอให้แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อให้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การสมัภาษณ์ได้ด าเนินการดงันี ้

  1.1 ผู้วิจยัท าการนดัหมายกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญั  และท าการสมัภาษณ์เชิงลึก
เป็นรายบคุคล 

1.2 ผู้ วิจัย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่  พร้อมทัง้เตรียมประเด็นการ
สัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้เพื่อเจาะลึกในทัศนคติและมุมมอง 
ที่ต้องการวิจัยทัง้ที่เป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในลกัษณะต่าง ๆ โดย 
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ใช้เคร่ืองบนัทกึเสียง (ในกรณีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง) ร่วมกบัการจดบนัทึก
ที่ผู้ วิจัยเตรียมขึน้ ผู้ วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึง 
ศกัยภาพของจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
แล้วน าผลการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์จัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์ และน าร่างยุทธศาสตร์ที่ได้ไปจัด
สมัมนา  
  2.  จดัสมัมนาเพื่อวิพากษ์ร่างยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

 การตรวจสอบข้อมลูภายหลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัยแล้ว  ผู้วิจยัด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้ค าถามเดียวกนักบัหลาย ๆ คน
เพื่อเปรียบเทียบค าตอบกับข้อมูลที่ได้  พร้อมทัง้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่ได้ 
ให้มีประสทิธิภาพ  อนัเป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า (data triangulation) ดงันี ้

1. ด้านข้อมลู เมื่อผู้ วิจัยได้ข้อมูลแล้ว น าข้อมูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบ  แหล่ง
เวลา แหลง่สถานที่ และแหลง่บคุคลโดยพิจารณาข้อมลูที่ได้น ามาเปรียบเทียบกบัข้อมลูเดิม  
แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย  เช่น  ตัง้ค าถามเดียวกับคนหลาย ๆ คน หรือพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมลูที่ได้มาจากบคุคลกับที่ได้มาจากการส ารวจเอกสาร  หรือข้อมลูที่ได้จาก
การสงัเกตมาเทียบกบัข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ในประเด็นเดียวกนั ประกอบกบัในการ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ตัวแทนจากบุคคลหน่วยงานอื่นจ านวนหนึ่ง   
ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นลกัษณะมุมมองจากหน่วยงานอื่นมาผสมผสานกับข้อมูลที่มา
จากมมุมองของบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. ด้านผู้ สอบถาม  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบบทวิเคราะห์ข้อมูลและบทสรุปในการวิจัยครัง้นี  ้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึน้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ และการจดัสมัมนา ซึ่งมีลกัษณะเป็นความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ  ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมลูในลกัษณะข้อมูลเชิงคณุภาพ 
ใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ตามที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้ซึ่ง
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั โดยผลสดุท้ายผู้วิจยัน าเสนอ ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้
ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภูเก็ต ยุทธศาสตร์การจัด
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

 

ผลการศึกษา 

 ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่ เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภเูก็ต 

ศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  หมายถึง ความพร้อม ความสมบรูณ์ของทรัพยากร กระบวนการ  
รวมถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการศึกษา  จากการศึกษาพบว่า ศกัยภาพ
ของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
ประกอบด้วย 5 ประการด้วยกนั คือ 

1. ความเป็นชุมชนเมือง (Urban area)ภูเก็ตมีความเป็นมาที่ยาวนาน  
จากบนัทึกของนกัเดินเรือ คลอดิอุส  ปโตเลมี เมื่อ พ.ศ. 700 เรียกผืนดินบริเวณนีว้่า 
“แหลมตะโกลา” ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือของนักเดินเรือในอดีตจวบจนระหว่าง  
พ.ศ. 2054-2397  ปรากฏหลกัฐานในแผนที่เดินเรือของชาวยโุรปมาเอเซียตะวนัออก 
เรียกผืนดินนีว้่า “จงัซีลอน”  ก่อนจะมาเป็น “ถลาง” ในยคุที่มีการค้นพบแร่ดีบกุ ท าให้ 
มีผู้คนอพยพเข้ามาตัง้รกรากเป็นชมุชนเพื่อท าเหมืองแร่ดีบกุความเจริญและชมุชนเมือง
จึงย้ายไปตามแหลง่ ท่ีพบสายแร่มีการท าสนธิสญัญากบัต่างชาติ สง่ผลให้ธุรกิจการค้า
ดีบุกขยายตวัอย่างกว้างขวางคนจีนพากันหลัง่ไหลเข้ามาท าเหมืองจนกลายเป็นชน  
กลุ่มใหญ่จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบหัวเมือง
ชายทะเลตะวันตกตัง้เป็นมณฑลภูเก็ต  และเมื่อปี พ .ศ. 2476 ได้ยกเลิกมณฑล
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เทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็นจังหวดัภูเก็ตจนถึงปัจจุบนั  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 
ธุรกิจเหมืองแร่เร่ิมถดถอยลง ก็มีการน าแนวคิดการท าธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาทดแทน   
จากความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว ได้ชกัน าให้ประชากรจากทัว่สารทิศ ทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน ประกอบอาชีพในจงัหวดัภเูก็ต ก่อเกิดเป็นชมุชนเมือง
ขนาดใหญ่ขยายเต็มทัง้พืน้ท่ี  มีจ านวนครัวเรือนถึง 186,848 ครัวเรือน มีความหนาแนน่
ถึ ง  617  คนต่อตาราง กิ โล เมตร  (ที่ ท าการปกครองจังหวัดภู เ ก็ต  : 2554 )  
มีสถานศึกษาในสังกัดเขตพืน้ที่การศึกษาภูเก็ตเป็นจ านวน 56 โรงนักเรียนทัง้สิน้ 
30,172 คน (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาภเูก็ต : 2553) 

2. มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง(Economic base)นับแต่อดีตถึง
ปัจจบุนั จากปี พ.ศ. 2315 กปัตนัฟรานซิส ไลท์ พ่อค้าในสงักดับริษัทอินเดียตะวนัออก 
ได้น าเรือก าป่ันมาท าการค้าที่เมืองถลางและได้แต่งงานกบัสาวชาวเมืองถลางเชือ้สาย
โปรตุเกส และตัง้รกรากอยู่ที่บ้านท่าเรือ ต่อมากัปตนัฟรานซิส ไลท์ ได้ขอพระบรมรา
ชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผูกขาดการค้าแร่ดีบุก  ซึ่งได้รับพระบรมรา
ชานญุาตเนื่องจากพระเจ้ากรุงธนบรีุมีพระราชด าริที่จะฟืน้ฟฐูานะเมืองไทยหลงัสงคราม  
ซึ่งประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง การค้าแร่ดีบุกจึงเป็นหนทางช่วยเหลือประเทศ  
ทางหนึ่งต่อมาคุณเทียนบุตรคุณหญิงจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) ได้พบแหล่งแร่ดีบุก 
ขนาดใหญ่ที่บ้านตะป า (บ้านสะป า) กิจการเหมืองแร่ดีบุกจึงเป็นกิจการที่สร้าง
เศรษฐกิจที่มัน่คงให้แก่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน จากอดีตที่รายได้ของจังหวัด 
มาจากอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ดีบุก จวบจนปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัด  
เปลี่ยนมาเป็นรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับ  
การท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ตก็ยงัคงเป็นจงัหวดัที่ท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอนัดบัต้นๆ  
มาโดยตลอด โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอนัดบั 1 ในภาคใต้และอนัดบั 
10 ของประเทศ จงัหวดัภเูก็ตจึงเป็นจงัหวดัที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มัน่คงมากจงัหวดั
หนึง่   

3. ศกัยภาพของประชากรมีสงู (Population potential) ภูเก็ตมีบุคคล 
ที่ส าคัญในการสร้างความเจริญมาตัง้แต่อดีต เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ อาทิ  
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ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสนุทร (คณุหญิงจนั-คณุหญิงมกุ) ที่มีบทบาทส าคญัในการน า
ชาวบ้านตอ่สู้กองทพัพมา่ในศกึเก้าทพั จนรักษาเมืองถลางไว้ได้   หลวงพอ่แช่มหรือพระ
ครูวิสทุธิวงษาจาริย์ญาณมนุี วดัฉลอง (วดัไชยธาราราม) ที่เป็นศนูย์รวมขวญัก าลงัใจ
ให้แก่ชาวบ้านตอ่สู้กบักลุม่อัง้ยี่ชาวจีนท่ีก่อความวุน่วายในจงัหวดัภเูก็ต พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ้ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ผู้ ก าหนด
แนวทางและรูปแบบการพฒันาเมืองภูเก็ตในด้านต่างๆ จนเป็นรากฐานในการพฒันา
มาจนถึงปัจจุบัน นายอ้วน สุระกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเ ก็ ต ผู้ วางแนวทาง 
การเปลี่ยนแปลงภูเก็ตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
คุณพูนเพิ่ม สุวรรณาคาร ผู้ ริเร่ิมกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต คุณคณิต ยงสกุล  
ผู้ ริเร่ิมกิจการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือมารีน่า นอกจากบุคคลส าคญัเหล่านีแ้ล้ว 
จังหวัดภูเก็ตยังมีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถ่ินอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่มี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้จงัหวดัภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งทางด้านการศกึษาของจงัหวดั 

4. มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั (Technology)ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคญั คือ 
ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกร  
ผู้ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการก าหนดแนวทางด าเนินการเฉพาะสาขาที่ประเทศ
ไทยมีศกัยภาพ และเร่งพฒันาสงัคมไทยให้มีพืน้ฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ เป็นความต้องการ  
ทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพอยา่งพอเพียง รวมทัง้ยกระดบัการใช้และพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อท าให้เกิดความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี อนัจะเป็น
การสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงในระยะต่อไป ในการนี ้
จ าเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปใน  
เ ชิง รุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาเทคโนโลยี  
จากต่างประเทศ และสร้างกลไกการกระจายความรู้และบริการด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีสูค่นในชนบท เพื่อลดช่องว่างทางสงัคมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ  และจากการที่จงัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบั
โลกผลักดันให้จังหวัดภูเ ก็ตพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทัง้ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เช่น มีเครือข่ายการสื่อสารระบบไฟเบอร์ออพติก  
3 วงจรเช่ือมต่อกัน  มีอินเตอร์เน็ต บรอดแบรนด์ความเร็วสูงแบบมีสายและไร้สาย  
มีระบบกริดข้อมลูด้านพลงังานไฟฟา้ SCADA เป็นต้น 

5. มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสมบรูณ์ (Infrastructure)จากการท่ีภเูก็ตเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวส าคญัสามารถท ารายได้เข้าประเทศปีละเกือบหนึ่งแสนล้านบาท โดยเฉพาะ
กลุม่ประชมุสมัมนาหรือ MICE งบพฒันาและขยายทา่อากาศยานภเูก็ตจ านวนประมาณ 5.7 
ล้ า นบาท  เ พื ่อ ข ย า ยท่า อ า ก าศย านภูเ ก็ต ใ ห้ ส าม า รถ รอ ง รับ ผู้ โ ด ยสา ร  
จาก 6.5 ล้านคน เป็น 12 ล้านคนนอกจากนัน้รัฐบาลยังได้จัดงบประมาณ 600 ล้านบาท  
ในการก่อสร้างอา่งเก็บน า้คลองกระทะ  อีกทัง้ยงัได้สนบัสนนุงบประมาณอีก 400 ล้าน
บาท ในการก่อสร้างทางยกระดบัหรืออุโมงค์ที่บริเวณสี่แยกไทนานและสี่แยกโลตัส  
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก   ทัง้นีส้ืบเนื่องจากการขยายตัวของเมือง 
อยา่งรวดเร็วท าให้โครงสร้างพืน้ฐานของจงัหวดัภเูก็ตต้องขยายตวัตามไปด้วย ทัง้ด้าน
การคมนาคมทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบ
โทรศพัท์ เป็นต้น ดงันัน้ทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการศึกษา 
ที่จะต้องมีหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้  

 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ภเูก็ต 

ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  
หมายถึง กลวิธี ยทุธวิธี และเง่ือนไขในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จังหวดัภูเก็ต ที่น าพาไปสู่ความส าเร็จ จากการศึกษา  พบว่า ยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนของถ่ินจังหวัดภูเก็ต ที่เหมาะสมคือ ยุทธศาสตร์ 
CLAMP โดยผ่านการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเก็บข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์
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ศกัยภาพในด้านตา่งๆ ของจงัหวดัภเูก็ต ซึ่งผลจากการศึกษา ประกอบด้วยยทุธศาสตร์
ที่ส าคญั 5 ยทุธศาสตร์ด้วยกนั ดงันี ้

  1. ยทุธศาสตร์ C (Classification Education Strategy) การจ าแนกระดบั
การศึกษาเนื่ องจากการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ 
ภายในท้องถ่ิน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจ าแนกระดับการศึกษาให้ชัดเจนและ  
แยกการจัดการออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทัง้การจัดการศูนย์เด็กเล็ก การจัดการ
โรงเรียนอนุบาล การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) และการจัดการศึกษา
มธัยมศกึษาตอนปลายและอาชีวศกึษา 

 2. ยทุธศาสตร์ L (Leadership Strategy) ภาวะผู้น าการจดัการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดบัจะต้องมีภาวะผู้น า โดยเฉพาะการจัด
การศกึษาที่อาศยัการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่ง ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงต้องมีการพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
การศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

 3. ยทุธศาสตร์ A (Administration Education Strategy) การบริหารการศึกษา 
ซึ่ ง ป ร ะ กอบ ด้ ว ยก า รบ ริ ห า ร ง านวิ ช า ก า ร  ก า รบ ริ ห า ร ง าน งบป ระม าณ   
การบริหารงานบคุคล  และการบริหารงานทัว่ไป 

 4. ยทุธศาสตร์ M (Management Instvectien Strategy) การจดัการเรียน
การสอนความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภูเก็ต เกิดจากการจัดการใน 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี  
ด้ านค รุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ด้ านการติดตามช่ วย เหลือนัก เ รียน  และ 
ด้านการปอ้งกนัอบายมขุและยาเสพติดในสถานศกึษา 
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 5. ยุทธศาสตร์ P (Participate Strategy)การมีส่วนร่วม โดยใช้ยุทธวิธี 
ในการระดมสรรพก าลงัในการจัดการศึกษาทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายความ
ร่วมมือตา่งๆ เช่น เครือขา่ยผู้ปกครอง เครือขา่ยสถานศกึษา เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ภาพ 1  ยทุธศาสตร์ CLAMP  และศกัยภาพต่อการจดัการศึกษาโดยองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 

จากภาพ  แสดงให้เห็นถึงการบรูณาการส่วนประกอบทัง้ 2 ส่วนของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเ ก็ต ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนศกัยภาพ (potential) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต 
ตอ่การจดัการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัข้อที่ 1 แสดงถึงศกัยภาพด้านการจดั
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ประกอบด้วยศกัยภาพ  5 ประการด้วยกนั  
จากนัน้วิเคราะห์ศักยภาพดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยข้อที่ 2  ในลกัษณะยุทธศาสตร์ “CLAMP Strategy” โดยใช้แนวคิดการ
บริหารจดัการแบบบรูณาการ เน้นการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
โดยการจัดตัง้เป็นเครือข่ายร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ 
และร่วมกันภาคภูมิใจในความส าเ ร็จ รวมทัง้การใช้ทรัพยาก รร่วมกันอย่างมี

การจัดการศึกษา 

ของ อปท. 
จังหวดัภูเกต็ 
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ประสทิธิภาพ โดยยดึความต้องการของชุมชนและบริบทของสงัคมเป็นเป้าหมายสงูสดุ 
เพื่อให้การจดัการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจยัยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพของจังหวัด
ภเูก็ตที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 2) จดัท า
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

 ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่ เอือ้ต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภเูก็ต 

จากการศกึษาศกัยภาพของจงัหวดัภเูก็ตที่เอือ้ตอ่การจดัการศกึษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภูเก็ต ประกอบด้วย 5 ประการ คือ  
1) ความเป็นชุมชนเมือง 2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมัน่คง3) ศกัยภาพของประชากร 
มีสูง4) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 5) มีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ ที่เป็นเช่นนีเ้ป็น 
เพราะจังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศเป็นเกาะมีอาณาเขตแน่นอนและมีพืน้ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก   
ประกอบกับเมื่อการท่องเที่ยวพัฒนามากขึน้ เป็นแรงจูงใจให้ผู้ คนจากทั่วสารทิศเดิน
ทางเข้ามาอาศัยพักพิงประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึน้ 
อยา่งรวดเร็ว เมื่อประชากรเข้ามาอยูอ่าศยัมากขึน้ ความต้องการที่อยู่อาศยัสิ่งก่อสร้าง 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ก็เพิ่มขึน้ เป็นแรงผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับการขยายบริการทัง้การคมนาคม การประปา  
ไฟฟ้า โทรศพัท์และโทรคมนาคมต่างๆ ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดทัง้ผลเสียและผลดี 
ไปพร้อมกันด้วย  ในด้านผลเสียนัน้ เช่น มีปัญหาสงัคมเพิ่มมากขึน้ ทัง้ปัญหาแรงงาน
ผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ความแออัดของประชากร  การขาดแคลน
สาธารณปูโภค  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  แต่ในด้านดี เนื่องจากมีผู้คนหลากหลาย  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

216 

ทัง้คนไทยและตา่งชาติ  ท าให้มีคนหลายระดบัความรู้  หลายอาชีพ  หลายฐานะซึง่สว่น
ใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณค่าในสังคม  นอกจากนัน้บุคคลเหล่านีย้ังมีส่วนส าคัญ  
ในการผลกัดนัสงัคมจังหวดัภูเก็ตให้พฒันาเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วสามารถสร้าง
รายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก เป็นการเพิ่มศกัยภาพทางกายภาพให้กับจังหวดั
ภูเก็ต  ทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ภาคการผลิตที่เก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนต่างๆ  รวมทัง้การขนส่งและการมีส่วนร่วมของสงัคม  
ก็จะขยายขอบข่ายกว้างขวางขึน้  นับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในการใช้จดุแข็งตา่งๆ เหลา่นีใ้นการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาจังหวดัพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
ของจงัหวดั พบวา่ ศกัยภาพทางกายภาพเป็นสิ่งส าคญัและมีสว่นช่วยให้จงัหวดัพะเยา 
สามารถพฒันาขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดัไปได้ เพราะมีพืน้ที่กว๊านพะเยาเป็นแหล่ง
น า้ที่อดุมสมบรูณ์ มีพืน้ท่ีประมาณ 20.53 กิโลเมตร ซึง่สามารถกกัเก็บน า้ได้ 33.84 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รวมถึง แหล่งต้นน า้ต่าง ๆ เช่น หนองเล็งทราย แม่น า้อิง แม่น า้ยม 
ครอบคลมุในพืน้ท่ีจงัหวดั 

จึงสรุปได้ว่าศักยภาพของจังหวัดภูเ ก็ตทัง้ ด้านความเป็นชุ มชนเมือง 
การมีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง ประชากรมีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
และมีโครงสร้างพืน้ฐานที่สมบูรณ์ มีความสมัพนัธ์ต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ตเป็นอยา่งมาก 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดั
ภเูก็ต 

ผลจากการศกึษา พบวา่ ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจังหวดัภเูก็ต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ Classification 
Education Strategy (การจ าแนกระดบัการศึกษา) แทนด้วยตวั C,Leadership Strategy 
(ภาวะผู้น า) แทนด้วยตวั L, Administration Education Strategy (การบริหารการศึกษา)  
แทนด้วยตวั A, Management Instruction Strategy (การจดัการเรียนการสอน) แทนด้วย
ตวั M และ Participate Strategy (การระดมสรรพก าลงัเพื่อการมีสว่นร่วม) แทนด้วยตวั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

217 

P ซึ่งสามารถน ามาประกอบเป็นค าเพื่อให้ง่ายในการจดจ าได้ว่า “CLAMP”หรือเรียก
ยทุธศาสตร์นีว้า่“CLAMP Strategy” ที่เป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะรัฐบาลไทยได้ตราพระราชบญัญัติ
เทศบาล 2496 ประกาศใช้เมื่อ18 กุมภาพนัธ์ 2496  พระราชบญัญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบงัคบัใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537  
ท าให้เกิดรูปแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้ และในปี พ.ศ. 2540 ได้ตรา
พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขึน้ ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2540 
ท าให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขึน้อีกรูปแบบหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่เกิดขึน้ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จึงเป็นองค์กรที่มีความส าคญัในการจัดการศึกษามาตัง้แต่อดีต และยิ่งมีบทบาทมาก
ยิ่งขึน้ในปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายส าคญัหลายฉบับ 
บญัญัติให้สง่เสริมสนบัสนนุการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจัด
และมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา บญัญตัิให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสิทธิที่จะจดั
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถ่ินนัน้ 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บัญญัติ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่งหรือทุกระดบั
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถ่ิน  

สอดคล้องกบัมาโนช จนัทร์แจ่ม, (ม.ป.ป.) ที่กลา่ววา่ การบริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management: SBM) เป็นแนวคิดทางการบริหารและ
จดัการศกึษา  ที่มุง่ให้สถานศกึษามีอิสระในการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบคุคล  และการบริหารทัว่ไป  ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด  การบริหารตาม
แนวคิดนีส้ถานศึกษามีอ านาจในการตดัสินใจที่จะพฒันานโยบาย  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  
เป้าประสงค์ และมีการวางแผนพัฒนางาน โดยให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู นักเ รียน ผู้ ปกครอง  และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทัง้ตรวจสอบงาน ในการด าเนินงานที่มุ่งเน้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

218 

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบที่เกิดแก่ผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามแนวคิดหลกัการกระจาย
อ านาจ การมีสว่นร่วม การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน การบริหารตนเอง 
และการตรวจสอบและถ่วงดลุ  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การกระจายอ านาจ  เป็นการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาให้
สถานศกึษาตดัสนิใจด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านบริหารทัว่ไป 

2. การมส่ีวนร่วม  เป็นการด าเนินงานท่ีสถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย  เช่น ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ครู ผู้ ปกครอง ชุมชน  มีส่วนร่วม 
ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการบริหารและจดัการศกึษา 

3. การคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน เป็นการคืนอ านาจการจดั
การศกึษาสูท้่องถ่ิน  เพื่อให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้มีบทบาทในการจดัการศกึษามากขึน้ 

4.การบริหารตนเอง  เป็นการมอบอ านาจให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
ด้วยตนเอง มีอ านาจหนน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถท าได้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขึน้อยู่กับความพร้อม และสถานการณ์ของโรงเรียน โดย
หนว่ยงานสว่นกลางท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย 

5. การตรวจสอบและถ่วงดุล  หลกัการนีส้ว่นกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน  มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ  
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด และเป็นไปตาม
นโยบายของชาติ 

ส รุป ไ ด้ ว่ า ยุท ธศ าสต ร์ ใ นก า รจั ดกา รศึ กษ าของ อง ค์ ก รปกครอ ง 
ส่วนท้องถ่ินจังหว ัดภูเ ก็ตป ระกอบ ด้วย  ยุท ธศาสต ร์  5 ยุท ธศาสต ร์คือC :  
Classification Education Strategy (การจ าแนกระดบัการศึกษา) L : Leadership Strategy 
(ภาวะผู้น า) A : Administration Education Strategy (การบริหารการศึกษา) M : 
Management Instruction Strategy (การจดัการเรียนการสอน)และ P : Participate 
Strategy ( กา รระดมสรรพก าลัง เพื่ อกา รมี ส่ วน ร่วม )ห รือ เ รียกยุทธศาสต ร์ 
นีว้า่“ CLAMP Strategy ” 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ศกัยภาพจังหวดัภูเก็ตที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตและยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ด้วยเหตุนี  ้ ข้อเสนอจาก
ผลการวิจัยฉบบันีจ้ึงมุ่งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้มีอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผู้บริหารการศึกษา และผู้ที่มีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัภเูก็ต และบุคคลทัว่ไปสามารถน าผลการวิจัย
ประกอบการพิจารณาปรับใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้โดยตรงหรือ
ประยกุต์ใช้ประกอบ ในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดยทุธศาสตร์ในการจดัการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ให้เกิดประสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผล ดงันี  ้

1.   ผู้ บริหารจะต้องศึกษา พัฒนา และปรับปรุง คือ ต้องส่งเสริมให้มี 
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายในและภายนอก รับทราบ อย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อจะได้รับทราบผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน ของการจัด
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และมีสว่นร่วมในการสง่เสริม สนบัสนนุ และ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา ของสถานศึกษาในชุมชนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ ส่วนในด้าน  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้
จัดระบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยสร้างเคร่ืองมือ 
ในการรับรองการประเมินให้เป็นระบบชดัเจนและมีมาตรฐาน 

2. ผลการปฏิบตัิงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการพฒันาปรับปรุงในด้านการ
สง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผู้แทนของชมุชนต้องเข้ามามีบทบาท และ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ผู้ บริหารควรน าข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ในจุดเด่นและจุดด้อยไปศึกษาท าก ารวิจัย  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร 
ของสถานศกึษาให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียนโดยการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   
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และการส่งเสริมบุคคลากรทางการศึกษาให้ท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาในสงักัด ให้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดสมัมนา แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ และให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมการเป็นผู้ บริหารที่มีเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง  ๆ 
มากขึน้ 

4. ด้านการบริหารด้านวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรให้ 
การสนบัสนนุและพฒันาด้านการบริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษา โดยเข้าไปมีสว่น
ร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนด้านวิชาการ จัดสรรครูและบุคลาทาง
การศกึษาให้สถานศึกษา จดัสื่อและเทคโนโลยี ให้สถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ พฒันา
แหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยั 

5. ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ภเูก็ตคือ การแก้ไขสิง่ที่เป็นจดุออ่นตา่ง ๆ ตามที่ได้รับจากการจดัท า SWOT โดยผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเ ก็ต  ด้วยการมอบหมาย 
ให้ผู้ เก่ียวข้องไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นดงักลา่วในแตล่ะด้าน   

6.  เพื่อประโยชน์ในการน ายทุธศาสตร์ดงักลา่วไปใช้ ควรมอบให้กองวิชาการ
และแผนงาน น าแผนยุทธศาสตร์ที่ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสมัมนา
กลุ่มย่อยแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการแผนพัฒนา อปท.เพื่อก าหนดตัวบ่งชีว้ัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนให้ครบทกุภารกิจก่อนการวางแผนปฏิบตัิการ 

7.  หน่วยงานระดับปฏิบัติการ เช่น กองการศึกษา ส านักการศึกษา และ
โรงเรียน ควรรับนโยบายไปด าเนินการก าหนดแผนปฏิบตัิการของตนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเปา้หมายที่ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนด 

8.  ควรสร้างความเข้าใจแก่บคุลากรทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา 
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการด าเนินการตามยทุธศาสตร์นี ้และประชาสมัพนัธ์
ยุทธศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทราบ   
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เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจโดยทั่วกันโดยอาจจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปอ้างอิง 

9.  ควรมอบหมายให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ รับผิดชอบปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานของตน โดยการประชุมชีแ้จงอาจารย์ให้เห็น
ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาสื่อการสอน  การวดัผลประเมินผล  
เป็นต้น 

10. ด้านการจดัการศกึษาเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองกลุม่ประเทศอาเซียน  ด้วยที่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินควรใช้เคร่ืองมือการจัดการศึกษาพัฒนาคนในจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพ  
มีทกัษะ องค์ความรู้ที่หลากหลายทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบตัิ โดยเฉพาะทกัษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านภาษาองักฤษ และด้านวิชาชีพตา่ง ๆ 

11. จากการศึกษาข้อมลู ด้านการจดังบประมาณ ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในจงัหวดัภเูก็ต ทัง้ 19 แหง่ ในแตล่ะปีงบประมาณ ได้จดังบประมาณเพื่อใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษามีจ านวนน้อย และด้วยที่งบประมาณเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ที่จะท าให้ การจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้บริหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ควรที่จะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มาใช้เพื่อการศึกษาให้มีปริมาณ  
ที่มากขึน้  

12. ผู้ บ ริหารมีบทบาทที่ ส าคัญในการบ ริหารจัดการศึกษาให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ  การแต่งตัง้ผู้ บริหารที่เข้ามารับผิดชอบในการบริหาร ด้านการจัด
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้19 แห่งต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะความรู้  
ด้านการศกึษา และทกัษะความรู้ ในด้านการบริหารแบบมืออาชีพ 

13. ด้วยที่จังหวดัภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโต เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง การอพยพของประชากรที่เข้ามาอยู่ในจังหวดัภูเก็ตเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับ
ประเทศไทย เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน การจดัการศึกษา หลกัสตูรนานาชาติ  จึงเป็น
รูปแบบหนึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรด าเนินการ ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้ว 
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ประชากรของทกุประเทศในกลุม่อาเซียน สามารถเคลื่อนที่ประชากรไปศึกษาเลา่เรียน
หรือปฏิบตัิงานท่ีประเทศใดก็ได้ 

14. การจดัการศึกษาสายอาชีพเฉพาะทางในศาสตร์ของการบริหารจดัการ
ท่องเที่ยว เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท าอาหารนานาชาติ สาขาวิชา 
การผสมเคร่ืองดื่ม สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินควรด าเนินการ ซึง่เมื่อด าเนินการแล้วประเทศตา่ง ๆ หรือหนว่ยงาน
ตา่ง ๆท่ีต้องการบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวเข้ามาแสวงหาในจงัหวดัภูเก็ตได้ 

15. ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
ผู้บริหาร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรจดัหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่สอน และ
มีจ านวนที่เพียงพอ 

16. ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความส าคญั ตอ่การพฒันาการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องให้ความส าคญัที่ 1 และต้องขบัเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตควรมีการศึกษา
ยุทธศาสตร์เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษา หรือด าเนินการของ
หนว่ยงานให้เหมาะสมกบับริบทของท้องถ่ิน ตามการเปลีย่นแปลงของยคุโลกาภิวฒัน์ 

2. การวิจัยในครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการติดตามและ
ประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต  

3. ควรท าการศึกษาแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต และศึกษาท้องถ่ินอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อ
เปรียบเทียบ/และหาภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึน้ในการต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

4. ควรท าการวิจยัโดยใช้เทคนิควิธีวิจยัอื่น ๆ เช่น การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ
มีส่วนร่วม โดยการเชิญผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในท้องถ่ิน อาทิ ครู  
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ผู้น าชุมชน หรือพีน้องประชาชน ร่วมในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้ วิจัยได้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการอยา่งแท้จริง สง่ผลให้ท้องถ่ินสามารถน างานวิจยัไปพฒันาได้
ตรงเปา้หมายที่พีน้องประชาชนต้องการ 
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Ethnographic study: What is it and how do you conduct it? 

การศึกษาเชงิชาติพนัธ์ุวรรณนาคืออะไรและวิจัยอย่างไร 

 

Chamaiporn  Buddharat1 

 

Abstract 

 Ethnographic method has been utilized in broader fields rather than in 
anthropology and sociology as it used to be. As stated by Fraenkel and Wallen 
(2007), in education specifically, ethnographic study is perceived as a research 
paradigm that can yield more comprehensive perspectives than do other 
forms of educational research. Thus, it can be another research option to and 
is useful for any intellectual fellows in the university level, particularly in 
Rajabhat Universities in which its philosophy is consonant to this paradigm, 
who needs to strengthen local communities by taking a frame-breaking action 
in conducting a large scale research rather than using survey, questionnaires, 
comparing pre-test and post-test results of students’ performance, or classroom action 
research. This paper, therefore, aims to review what ethnographic study is and 
how to conduct it. An overview of some key  
 
 
1 Chamaiporn Buddharat is a lecturer in the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, and a Ph.D. candidate in Applied Linguistics, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand.  
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concepts and characteristics of ethnography is presented as the first part, whereas  
a research process which includes some ideas in selecting site study, selecting 
participants, formulating ethnographic questions, selecting research instruments, 
conducting fieldwork and analyzing, is illustrated as the second part of the paper. 
Through this longitudinal process, some critics view ethnographic study to be labor -
intensive, time - consuming, andhighcost. Forthese reasons, academics, university 
lecturers, school teachers, trainers and material developers in the field of education, rarely 
conductit. However, it has been broadly accepted that it is a research paradigm resulting 
not solely rich and first hand data of deep insights into patterns of thought and behavior of 
people under study but it is also providing the researchers with practical skills and 
theoretical aspects of qualitative research. The paper ends with some forewarnings in 
conducting this type of research. 
Keywords : ethnographic study, field-based research, fieldwork, human instrument 
 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัระเบียบวิธีวิจยัเชิงชาติพนัธุ์มิได้ใช้เฉพาะงานด้านมานษุยวิทยาและ
สงัคมวิทยาเท่านัน้ ในวงการศึกษา Fraenkel และ Wallen (2007) ได้ให้ทศันะว่า ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาสามารถช่วยให้ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมกว่า
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษารูปแบบอื่นๆ ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่าระเบียบวิธีวิจัยนี ้
สามารถน ามาเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับนกัวชิาการและ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณาจารย์ในมหาวิทยาลยั   
ราชภฏัทั่วประเทศที่ประสงค์จะท างานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
ที่นอกเหนือไปจากกรอบการวิจัยที่ใช้แบบส ารวจ แบบสอบถาม  การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียน หรือการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนไปสู่
งานวิจัยเ ชิงคุณภาพที่มีความเข้มข้นมากขึน้  ด้วยเหตุนัน้บทความปริทัศน์นี  ้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เ ก่ียวข้องกับที่มาลักษณะเฉพาะ และ
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วิธีด าเนินการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาเป็นประเด็นหลกั โดยใน
สว่นแรกนัน้จะเป็นการทบทวนแนวคิดหลกัและลกัษณะเฉพาะของงานวิจยัประเภทนี ้
ส่วนในที่สองเป็นการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับวิธีวิจัยโดยเร่ิมจากการให้แนวคิด  
ในการเลือกพืน้ที่วิจัย วิธีการเลือกผู้ ให้ข้อมูล วิธีการตัง้ค าถามวิจัย วิธีการเลือก
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู วิธีการลงภาคสนาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู ทัง้นี ้
เนื่องจากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเภทนีผู้้ วิจัยต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ด้วยตนเองทุกขัน้ตอนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมทัง้มีค่าใช้จ่าย 
ที่ค่อนข้างสงู นกัวิจารณ์บางคนจึงมีความเห็นว่าระเบียบวิจัยนีเ้ป็นภาระหนกัส าหรับ
ผู้ วิจัย ดังนัน้ นักวิชาการ คณาจารย์ ครูในโรงเรียน ผู้ ฝึกอบรม และนักพัฒนา  
หลกัสตูรการฝึกอบรมในวงการศึกษาจึงเลือกที่จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยนีค้่อนข้างน้อย 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อวิพากษ์เหล่านีอ้ย่างต่อเนื่องแต่ผลที่ได้จากการใช้ระเบียบวิธี
วิจัยนีก็้ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าผู้ วิจัยมิเพียงได้รับเฉพาะข้อมูลปฐมภูมิที่
ครอบคลุมในแทบทุกมิติจากการลงภาคสนามที่สามารถช่วยให้ผู้ วิจัยมีข้อมูลมาก
พอท่ีจะตีความรูปแบบการคิดและพฤติกรรมของผู้ถกูวิจยัได้ด้วยความเข้าใจอยา่งลกึซึง้
เท่านัน้แต่กระบวนการวิจัยนีย้ังท าให้ผู้ วิจัยเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะและความรู้
ความเข้าใจในทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพมากขึน้ด้วย นอกจากนัน้ บทความนีย้งัได้
น าเสนอข้อควรระวังที่ผู้ วิจัยจ าเป็นต้องตระหนักถึงในการท าวิจัยประเภทนีไ้ว้เป็น
ประเด็นสดุท้าย 
 
1. Introduction  
 At present ethnographic method has been applied in various fields, 
for instance, business (Briody et al., 2013), multi-national corporations (Cefkin, 
2009; Jordan and Yamauchi, 2008), healthcare and medical education (Rice, 
1999; Vassar & Goodson, 2011), and digital communication (Varis, 2016).  
In relation to education, as previously mentioned by Fraenkel and Wallen 
(2007), they proposed that ethnographic study can be better suit in this field 
than other form of educational research if researchers attempt to collect in -



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

227 

depth information and to fully understand the entire context of social groups. 
To make it clearer, ethnographic study in education is employed to gain the 
insight into, for example, how teachers and students negotiate power in 
project-based learning, how the interns learn new knowledge and skills on 
their job training, how administrators identify and act out while taking roles or 
to conduct researches for community development and community services.  
 Regarding to what has been presented above, it can be seen that 
conducting ethnographic study is very beneficial especially for Rajabhat 
University lecturers because its key concept is actually related to the 
university’s philosophy. To make this point more explicit, Rajabhat University 
Act 2004 has been stated that Rajabhat Universities are the Public Higher 
Education Institutions to aid local community development of all regions in 
Thailand (The Office of the Council of State of Thailand, 2004: 2). For the 
implementation of the philosophy, each Rajabhat University may stipulate its 
university mission statements slightly differently. In this case, to fulfill some of 
those mission statements, lecturers have to be responsible for conducting 
research and providing academic services for local community development 
besides teaching and improving academic efficiency in their career paths. 
This implies that the university lecturers may need to try new research 
paradigms (i.e. ethnographic method) to be sufficient to promote substantial 
professional development and to compete at national/international level in the 
field of research.  
 It needs to be aware that, however, one of the weaknesses of this 
research is that it has been criticized to be labor-intensive, unsystematic, and 
time-consuming (e.g. Atkinson and Hammersley, 2007; Padgett, 1998; 2004; 
Riemer, 2009). Some critics (e.g. Denscombe 2003; Sangasubana, 2011), 
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even mention their concerns about validity and reliability. Notwithstanding, 
according to the author’s experience, this research paradigm is very useful for 
any researchers who are seeking to gain more theoretical aspects of 
qualitative researches and to improve practical research skills, particularly in 
conducting fieldwork. Concerning these criticisms and claims, they form  
a backdrop to review and illustrate what is ethnography, its characteristics and 
how do people conduct it. 
2. What is ethnography?  
 Ethnography is extensively accepted as field-based research (Agar, 2008; 
Creswell, 2007; Fetterman, 2010). Traditionally, ethnography was utilized particularly in 
anthropology, but, since the 1960s, along with the increasing acceptance of qualitative 
research, it has been deployed by researchers in other fields, for instance sociology, 
linguistics, sociolinguistics, applied linguistics and even, at present, in business, medical 
education and digital communication. Ethnography can be defined as “writing about 
people” or “a description of a people” (Angrosino, 2007 : 1). It gives voice to people in 
their own local context (Fetterman, 2010 : 1) or generally known as emic perspective. 
Besides, it is typically relying on verbatim quotations and a ‘thick’ description of events. To 
make it more specific, Clifford Geertz (1973 : 6) states :  
 

“…, doing ethnography is establishing rapport, selecting informants, 
transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, keeping a diary, and so 
on. But it is not these things, techniques and received procedures that define 
the enterprise. What defines it is the kind of intellectual effort it is: an elaborate 

venture in, to borrow a notion from Gilbert Ryle, “thick description”. 
 

 To what Geertz (1973) illustrated above, it can be seen that the ‘thick 
description’ refers to the role of an ethnographer who must present not only 
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the facts of the data from the field but also the researcher’s commentary, 
interpretation and the interpretations of those commentary and interpretation 
 Moreover, Moreover, some researchers may use both emic and etic 
orientations as markers along a continuum of ethnographic study to ensure  
the validity and usefulness of the data collected (e.g. Fetterman, 2010; Morris 
et al., 2004). By involving both emic and etic orientations into the study, 
researchers start collecting data from emic perspectives and “then try to make 
sense of what they have collected in terms of both the native’s view and their 
own scientific analysis” (Fetterman, 2010 : 22).  
 Furthermore, ethnographic study seems to be preferred by 
researchers who are particularly interested in a bottom-up rather than top-
down approach. Thus, it is suitable to for lecturers of the 21st century who are 
concerning on learner centered approach, challenging to build new 
paradigms and having a good sense of creative and publishing (Kereluik, et al, 2013).  
3. Characteristics of ethnographic study 
 There are many paradigms of qualitative research and each of them 
can be differentiated by the characteristics. Ethnographic study, according to 
Atkinson & Hammersley (1998), has been a subject of controversy.  
Consequently, different authors and ethnographers seem to view 
characteristics of ethnography in slightly different ways from other qualitative 
paradigms. Also, there are different points of views among ethnographers 
even though they may share some key concepts.  
 As proposed by Watson-Gegeo (1988) and Wood (1996), in addition, 
ethnography is viewed as an open approach, inductive more often than 
inductive, which a researcher cannot pre-determine the results, indicates that 
a theoretical framework directs the ethnographer’s attention to certain aspects 
of situations and kinds of research questions. Wood (ibid: 5, 51) further 
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expressed that one of the distinct characteristics of ethnography is that “a 
researcher is the chief instrument and is a person who interacts with theory 
and methods in the research process”.  
 Similarly, Nunan (1998) describes how ethnographers start their 
ethnographic work under the condition of minimum intrusion and to avoid 
controlling or changing situations under the site study. The research 
is relatively long term and entails the collaborative involvement of several 
participants including the researchers themselves. Moreover, the 
generalization and hypotheses emerge during the course of the data 
collection and interpretation, rather than being predetermined by the  
researchers. 
 Because of the characteristics of ethnographic study as presented 
above, faith and a strong commitment to achieve the purposes of study is 
required in order to conduct ethnographic study because researchers cannot 
anticipate what they will encounter in the field (Wood, ibid). Furthermore, 
Angrosino (2007) also demonstrated some interesting characteristics of ethnography. 
Firstly, ethnography is field-based since it is conducted in a real setting with real people 
involving real dynamic phenomenon. Secondly, using personal senses as primary 
modes of data collection makes the researcher a key research instrument. Thirdly, the 
researcher uses multiple data collection techniques in order to triangulate conclusions. 
Fourthly, the researcher needs to have a long term commitment to interact with people 
they are studying for an extended period of time. Lastly, the process is inductive, dialogic 
and holistic because the conclusions and interpretations can be commented upon by 
those being study.  
 Accordingly, the characteristics of ethnography that most of the professional 
researchers and ethnographers normally refer to are 1) open approach, 2) inductive 3) a 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

231 

researcher is the chief instrument, 4) unobtrusive, 5) time consuming and 6) collaborative 
or involving a diverse population.  
4. How to conduct ethnographic study  
 There are a number of ideas and suggestions on how to conduct ethnographic 
study recommended by experienced ethnographers. As proposed by Woods (1989), 
and Atkinson (1977), they suggest that to conduct ethnographic research more 
effectively, researchers should personally experiences and gradually improve their 
ethnographic research skills through the whole procedure by themselves. 
However, the idea of how to conduct ethnography from this group of scholars 
seems so broad and hard to follow by novice researchers as compared to the 
later recommendations made by Creswell (2007).  
 To this particular point, Creswell (ibid) initially recommends that, the 
researchers should determine if ethnography is the most appropriate design to 
study the research problems. After that, they should identify and locate a 
group to study and select a cultural theme or issue to formulate research 
questions. Subsequently, the crucial parts are to conduct fieldwork and to 
analyze data before transforming all salient themes to the final product or what 
is called “a credible, rigorous, authentic story” (Fetterman, 2010: 1) from the 
field through the perspectives of local participants and the interpretation of the 
participants’ daily activities and cultures.   
 To illustrate a clearer picture of how to conduct ethnographic study as 
suggested by Creswell (ibid), six steps include : (1) selecting site study; (2) selecting 
participants; (3) formulating ethnographic questions; (4) selecting research instruments; 
(5) conducting fieldwork; and (6) analyzing data, are discussed in detail with some 
examples from the author’s experiences in conducting her doctoral thesis.  
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 4.1 Selecting site study  
  Ethnography is appropriate if “the needs are to describe how a cultural 
group works and to explore the belief, language, behaviors, and issue such as power, 
resistance and dominance” (Cresswell, 2007 : 70). This suggests that patterns of thought 
and behavior of the cultural groups become important criteria for site selection. 
Furthermore, Angrosino, (2007) recommends selecting a site with a minimum of 
obstacles from gatekeepers, a site in which researchers will not be more of a burden than 
they are worth to the community. The reason behind these suggestions is that some 
communities may be involved in crime, health, or drug problems which may need entry 
requirements (i.e. consent form and/or vaccination certificates or other as needed by the 
participants). In addition, some communities may expect researchers to live in the 
community during the period of data collection or working for them (paid or unpaid). 
Before selecting the site, hence, researchers need to make sure that they can do their 
parts while they are collecting data in the field.  
  Apart from the experts’ recommendations, researchers can also 
choose the site due to their own areas of interest and/or of the community 
reputations and its problems. For instance, as a lecturer who is interested in 
communication and language uses in a community based tourism business can 
choose a site that is attracted by a variety of visitors such as tourists, study visitors, 
business dealers, researchers, academics, and documentary and film makers. In 
addition, the community may have been won several tourism awards at national 
and international levels. 
 4.2 Selecting participants  
  In most cases of conducting ethnographic study, selecting participants or 
informants concurrently occurs during the period of data collection. Generally, a 
judgmental sampling strategy is used to select appropriate participants from research 
site (Fetterman, 2010). However, it is most likely that various sampling strategies need to 
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be selected depending on what is going on in the field and which research questions the 
researchers want to pursue in the study. For example, researchers can start selecting 
participants by immersing themselves in the day-to-day lives of the members of research 
site by following the local courtesy using reputational case (Cohen, et al, 2003) to visit 
community headmen and some well-known seniors to pay respect, inform them the 
researchers’ role and purposes of study. At this stage, the researchers can gain not only 
the participants (i.e. key informants) but also some data. Later, they can use big-net 
approach (Creswell, 2007; Fetterman, 2010) by mixing and mingling with many unknown 
community members to gain trust and to build rapport as well as to familiarize with the 
community context before narrowing the research focuses to specific themes, issues, 
and/or individuals depending on situations, research questions, and some emerging 
data. Concurrently, the researchers occasionally shift to using snowball approach 
(Heckathorn,1997; Wellington, 2001) to pursue some specific data from particular 
participants recommended by previous participants and/or driven by some emerging 
themes.  
  Likewise, opportunistic sampling (Cohen, Manion & Morrison, 2007), is 
simultaneously used by researchers to select some community visitors who happen to be 
available during period of researchers’ fieldwork and rarely have some subsequent visits 
(e.g. trekkers, tourists, researchers, documentary makers or study visitors). Furthermore, 
to achieve the completion of the data collection, purposive sampling (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007) can be also conducted to select some outside experts mentioned by the 
inside participants to validate the data and/or to fill the gap of some inter-related themes.   
  Anyway, to select participants, researchers would better select informants 
who are able to provide information that most relevant to the purposes of study. In many 
cases, however, a combination of sampling strategies is recommended because it can 
create an effective and appropriate approach to achieve the purposes of the study.  
   



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

234 

 4.3 Formulating ethnographic questions  
  Due to ethnographic characteristics, conducting ethnographic study 
should try to avoid predetermination of what is going on in the site study because its main 
focuses are on data from emic or actor’s perspectives. Consequently, it is generally 
recommended that the researchers would rather set broad research questions or central 
questions as guidelines for data collection in the initial stage rather than designing 
specific predetermined research questions for the whole study. The reason is that 
methodologically ethnographic research questions can be developed in situ (Fetterman, 
2010; Woods, 1996) and be able to fine-tune them based on the emerging themes from 
the field. For example, if researchers conduct a one-year-fieldwork, they will experience 
that research questions evolve through different stages. Thus, the researchers can initially 
formulate some broad questions based on the purposes of the study before going out to 
the field.  
  With the broad questions, researchers can simultaneously start selecting 
participants and collecting data by mingling with members of the site study for rapport 
and trust building. After gaining piles of data, the researchers need to conduct interim 
data analysis (Angrosino, 2007; Woods, 1996) to see which direction it would lead the 
researchers to further pursue or to dig deeper in detail to achieve the purposes of the 
study. 
  Furthermore, in preparing ethnographic questions, researchers should also 
prepare some basic questions to detect patterns of thoughts and behaviors of the 
participants from their daily activities apart from those of key research questions 
mentioned above. Fundamental ethnographic questions recommended by Wolcott 
(1990) include: “What is going on in the community?” and “What do people in this 
community have to know (individually and collaboratively) in order to do what they are 
doing?” Similarly, LeCompte & Schensul (1999 : xv) suggest to ask “What is happening in 
this setting?; Who is engaging in what kind of activities? And with whom?; Why are they 
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doing what they’re doing?; or What do they think they’re doing?” These questions 
enhance researchers to discover what people actually do and the reason they give for 
doing it before the researchers can assign to the actions and interpretations of the 
information provided by their own personal experiences.  

 4.4 Selecting research instruments 
  Similar to other types of qualitative research, ethnographic study 
needs to have research instruments to collect data. However, one of the 
distinct characteristics of ethnographic study as earlier proposed is  
“a researcher is the key instrument” (Angrosino, 2007) in data collection. In 
this case, a researcher is expected to be well prepared and highly-skilled to 
conduct participant observation and interviewing in order to make less 
potential bias and to avoid unsuspected difficulty they may encounter in  
the field.  
  The key instruments are supposed to build a rich descriptive 
picture of what is happening in the site study through the extensive and 
immersion in the site study (Woods (1996). To this issue, Woods (ibid: 51) 
explains that “the researcher does not stand above and outside the research 
… the researcher interacts with theory and method to conduct field work”. This 
“implies symbolic interactionist principles to the research process itself” (ibid). 
Similarly, Fetterman (2010 : 33) clarifies that “[w]ith a research problem, a 
theory of social interaction … and a variety of conceptual guidelines in mind, 
the ethnographer strides into a culture or social situation to explore its terrain  
and  to collect and analyze data.”  
  Apart from being a human instrument, the researcher, following 
ethnographic theories, must go to the site along with the other instruments 
such as field notes; an accumulating written record of ethnographers’ 
observations and experiences from their participant observation (Emerson et 
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al., 1995), and interviews (i.e. structured, unstructured, in-depth, and/or post -
hoc interviews), still photographs and/or video. Another significant instrument 
for ethnographic data collection is document or archival research (Angrosino, 
2007). Some of the documents that highly recognize include researches, 
newspapers, photo albums, population census, voting rolls, minutes of 
meeting, and maps.   
  In the actual fieldwork, however, researchers may encounter some 
difficulties in separating which types of instruments are used to report in the 
findings because the boundary is not clear.  According to Buddharat et al. 
(2011), taking a role of a human instrument using other instruments (i.e. 
participant observation and interviews) to collect data, in some cases, is hard 
to specify which types of instruments actually used since two instruments can 
blend into each other and it is hard to see a clear boundary. For instance, 
while a researcher was walking along the road to conduct participant 
observation, she met a group of community members. Together they stopped 
and talked. During that informal conversation, the researcher had learned 
about daily activities in the community which she gradually noted down in her 
field note. Concurrently, the data also suggest some points which related to 
her existing themes. The researcher, thus, asked the informants to clarify the 
details and asked them to provide deeper information. In this case, it is difficult 
to separate the instruments between field notes and interviews since it is hard 
to specify the boundary of the two instruments. This incident seems to be 
unsystematic however it usually occurs in a real situation. This experience 
supports what Woods (1996 : 51) states that the incident “is not to imply that 
the researcher can use the instruments to collect the data instinctively, but 
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rather the researcher can go with the flow” to gain information from the actors’ 
perspectives and to fulfill the purposes of the research. 
  In summary, it is significant to note here that no matter what kinds 
of instrument are used to collect data by a key instrument (i.e. researcher), a 
constant validity check or triangulation for the accuracy of the data between or 
among the instruments or even with the participants is a major concern in 
ethnographic study. It is strongly recommended that the researchers should 
be aware of subjectivity and should stay on guard against distortion and 
contamination (Fetterman, 2010) to make sure that the collected data are 
representative, rigorous, fair, and credible to the culture group in the field.  
 4.5 Conducting fieldwork  
  In ethnographic research, data collection is done through fieldwork. 
Fieldwork refers to the way researchers are going out for data collection by 
“living with and living like those who are studied” (Fetterman, 2010: 8). This 
concept implies that a researcher enters the field and interacts on a daily 
basis with the members in the site study. In the actual situation, ethnographic 
fieldwork usually occurs as a series of interrelated activities rather than 
sequential activities. Consequently, some critics (e.g. Atkinson and 
Hammersley, 2007; Padgett, 1998; 2004) may consider the way of conducting 
the fieldwork and collecting data to be an unsystematic way. Howsoever, due 
to the fact that what is happening in real life is not static and systematic so that 
it is why ethnographic method is an adaptive method of studying it.  
  To conduct fieldwork, a researcher generally follows ethnographic 
characteristics by taking a role as a human instrument with other instruments 
(i.e. observation, interviewing and archival research) to collect data. In the 
field, the researcher is “immersed in the day-to-day lives of the people and 
observes and interviews the group participants” (Cresswell, 2007 : 68). This 
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implies that the researcher does not solely observe events but also “participates in 
ongoing events in ways that directly and immediately involve inscription” 
(Emerson et al., 1995 : 18). Accordingly, doing fieldwork requires great effort 
and strong commitment from the researcher. In the field work, a researcher 
must create an accumulating written record or a field note (Emerson et al., 
1995). Field notes can be hand written and/or electronic one (e-field notes); 
audio-recorded during observations and informal conversations. Besides, 
conducting fieldwork to gain rich data, the author personally experienced that 
it is not only labor intensive, time consuming, and cost a lot of money but it is 
also exhausted and unmotivated through the longitudinal study. 
  Since fieldwork is labor intensive and time consuming, guidelines for 
observations and interviews can be very helpful for inexperienced researchers. The 
guidelines can be designed concurrently with the purposes of the research and 
research questions. The researcher can prepare predetermined guidelines to gather 
data such as the physical characteristics, location, climate, public utilities, infrastructure, 
occupations, economy, traditions, and ways of life. Then after gaining some ideas from 
ongoing fieldwork and reviewing the literature, the guidelines can then be modified to 
focus on more specific issues based on emergent themes related to research questions.      
  Apart from observations, various types of interview should be 
another option to collect rich data. For instance, according to author’s 
experience in the field (Buddharat, et al. 2011), unstructured interviews can be 
good options after casual conversations and sometimes they may lead to in-
depth interviews if the researcher needs to dig deeper into details. Most of the 
questions in unstructured interviews should be broad questions addressed to 
key informants in order to listen to their lines of thought while they were 
explaining. Semi-structured interviews can be good options when researchers 
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want to gather specific data directly related to research questions and to cross 
validate emerging data from field notes and other types of interview (ibid). In-
depth interviews are recommended to conduct after healthy rapport and trust 
with key informants is established and when the researchers want to go for in-
depth information on repetitive emerging themes to achieve the purposes of 
the research (ibid). Post-hoc interviews can also use to recheck unclear 
information or to gain more information from individuals or groups of  
participants (ibid).  
  It is necessary to reiterate that, in ethnographic fieldwork, various 
instruments are used in combination; none of them is alone capable of 
yielding the whole picture of a living community (Angrosino, 2007  : 36). 
According to Genzuk (2003), it can be summarized that fieldwork is a highly 
personal experience. The fieldwork procedures involve the researchers’ 
capabilities and skills in capturing what is going on in the real setting in which 
it is almost always uncontrollable and unobtrusive. The validity and 
meaningfulness of the results obtained depend directly on the researcher’s 
abilities in conducting this type of research.  
 4.6 Data Analysis 
  During fieldwork, researchers may be able to collect great quantities of data 
and materials. Therefore, data analysis and interpretation can be complicated and 
challenging. However, it should be recognized that “there is no single formula accepted 
by all researchers that can serve as a strategy for the analysis of data collected in the 
field” (Angrosino, 2007 : 69). To analyze data in ethnographic study, Angrosino (ibid) 
proposes two main forms of data analysis; descriptive analysis and theoretical analysis.  
Concerning the former one, descriptive analysis is the process starts with the 
management of field notes and interviews (or data from other types of instruments) into a 
clearly organized format. After the field notes and interview data are managed, the 
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researchers must read through the whole set of data several times. In doing 
so, the researchers will be able to reflect what will be salient themes to answer the 
research questions and to understand the participants’ patterns of thoughts and 
behaviors. The researchers, next, move on to another step of narrative description and 
identifying themes from the data. The researchers can take “only themes that emerge 
from data or they can move to identify themes on the basis of theories or theoretical 
analysis. By this, the researchers should consider the patterns that can be suggested by 
literature or demonstrating how the findings related to the interpretation of other 
researchers or they oppose to other findings that stimulate to other research (Angrosino, 
ibid). 
  Fetterman (2010), furthermore, suggests several methods to analyze data 
from ethnographic study. One of them is using key events. Key events come in all forms. 
Some forms tell more about a culture and patterns of thoughts and behaviors than others, 
but all provide a focus for analysis. Events such as funerals, weddings, and rites of 
passage, also offer an excellent opportunity for in-depth analysis. Some events are clear 
representations of social activities, whereas others provide a huge amount of embedded 
meaning. By employing key events, they not only help the researchers to understand a 
social group but also to explain the culture to others. In brief, key events illustrate how 
participation, observation, and analysis are bound together during fieldwork. 
  In addition, thematic analysis is perceived as a “process of working with 
raw data to identify and interpret key ideas or themes” (Matthews and Ross, 2010 : 373). 
Some researchers, therefore, may choose this method to analyze data in ethnographic 
study even though it is based on the concept of grounded theory (Boyatzis, 1998; Punch 
2009). To make the point clearer, six steps of data analysis proposed by Braun and Clark 
(2006) is illustrated as guideline of how to analyze ethnographic data. 
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Step 1: Familiarization with data 
 To be familiar with the data, the researchers start analyzing the data by reading 
and re-reading all types of collected data to identify possible themes4  or some potential 
codes. At this step, the researchers should be familiar and comfortable in generating 
initial codes that address and support research questions. In applying this concept to 
actual data analysis, researchers can start the step by transcribing the interview data into 
text as hand written field notes for convenient reasons in retrieving the data extracts as 
references for report the findings. The data from post-hoc interviews can be used for 
validity check so that they can be directly integrated intpo the missing information during 
the data-analysis process and writing stage. Subsequently, key research questions 
(including sub-questions) must be set as criteria before starting to generate codes.  
 
Step 2: Generating initial codes 
 Generating initial codes or coding is the cyclical way researchers repeatedly 
read the data back and forth to look for words, phrases, segments, or other portions of 
text by marking, labeling, highlighting, and/or giving comments on the participants’ 
information, opinions, concepts, ideas, actions, activities, etc. Furthermore, emerging 
themes with the extracted data of each subject to use as references for findings are taken 
by selecting whatever is explicitly stated as important, repeated matters, strong sound -
bites, and/or surprising matters. In each emerging theme, the subjects’ names, dates and 
methods of data collection are recorded for subsequent retrieval and referent reasons.  
 
 

                                                 
4 Themes are “typically groupings of codes that emerge either during or after the process of 
developing codes” (Fraenkel & Wallen, 2007 : 485) while a code is a basic meaning unit of 
“words, phrases, segments, or other portions of text” from the raw data (Lichtman, 2003 : 
248). 
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Step 3: Searching for themes among codes 
 Searching for themes among codes is the way the researchers identify 
relationships or connections among codes “to combine codes into overarching themes” 
(Braun and Clark, 2006 : 96). By re-examining the emerging themes among the codes, 
the researchers could focus on broader patterns or themes in the data and between 
different levels of the existing themes. At this point, the researchers could also consider 
how codes and themes are related to each other in order to form overarching themes in 
the data.  
 Bear in mind that the process of generating initial codes rarely completed in 
one time but “each time, the researchers should strive to refine codes by adding, 
subtracting, combining or splitting potential codes” (Saldana, 2009 : 19). Accordingly, at 
this step, the focus on themes among codes to see how they are related to each other is 
the major concern so that the researchers can form overarching themes in the data. The 
researcher should reread and reconsider the initial themes and extracts of the whole set 
of data before moving to the next step.  
 
Step 4: Reviewing themes 
 Reviewing themes is the way researchers rework their initial themes. 
In this step, researchers look at how the themes support the data and the 
overarching theoretical perspective. Braun and Clark (2006: 96) state that, “[i]f 
the analysis seems incomplete, the researcher needs to go back and find 
what is missing”. Also, in this stage, the researchers may collapse some 
existing themes into each other or some other themes may need to be 
condensed into smaller units. The researchers should compare the emergent 
themes between interview transcripts and field notes to make the best sense 
for research findings.  
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Step 5: Defining and naming themes 
 The researchers should define and name the themes to know which 
aspects of data are being captured, and what is interesting about the themes. 
Braun and Clark (2006 : 97) suggest that “identification of the themes’ essences relates 
to how each specific theme affects the entire picture of the data.” Thus, at this 
step, the researchers should know what current themes consist of and be able 
to explain the full sense of the themes and why they are salient to form an 
accurate story of the participants’ experiences.  
 
Step 6: Producing the final report 
 To write the final report, Braun and Clark (2006) mention that the 
researchers must decide which themes make meaningful contributions to 
understanding what is going on within the data and which themes and sub-
themes make meaningful contributions to answering research questions. After 
that, the researchers should also conduct member checking to see whether 
the analyzed descriptions are accurate in representing the participants’ 
experiences. After the member checking process, the researchers finally 
present extracts connected with the themes “in support of increasing dependability 
through a thick description of the result”, Braun and Clark (ibid : 97).  
 
5. Forewarning in conducting ethnographic study 
 As earlier mentioned, ethnographers need not solely time to learn about theory 
but also time to gain empirical experiences from the field. Hence, some forewarnings are 
also reviewed. According to Sangasubana (2011), some forewarnings for unskilled 
researchers are related to reliability and validity. Reliability in a field-based research 
addresses the question of whether the researchers are able to collect consistent and 
credible data as well as checking the reliability during the coding process. One way to do 
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it is to use ‘inter-coders (Creswell, 2007) or outside reviewers to code the data. Stemler 
(2001) mentions that researchers may need to concern both intra-rater and inter-rater 
reliability.   
 As for validity, Erlandson et al. (1993) indicates that the credibility of the findings 
is enhanced via triangulation, that is, among other things, utilizing several sources of data. 
 To clarify the research validity, Sangasubana (2011) also describes that validity 
can be checked through ecological validity, natural history, member checking and 
pragmatic validity and transferability. Ecological validity is the degree to which the data 
collected and described by the researcher reflects the world of those under study. 
Natural history is a full description and disclosure of the researcher’s actions, 
assumptions, and procedures for others to evaluate. If the study is credible or accepted 
by others inside and outside the field site, it is valid in terms of natural history. Member 
checking is the way the researcher validates the information by taking the field results 
back to those under study to judge for adequacy and accuracy from their perspectives. 
Finally, Sangasubana (ibid) further suggests that the ethnographic study should have 

pragmatic validity and transferability which is the degree to which the study results and 
conclusions have relevance beyond the study itself. 
 Furthermore, balancing the requirements of both participating and observing 
can be very difficult for novice researchers. However, once the researchers become 
more familiar with the setting and are able to develop relationships and rapport with their 
participants, they may be drawn into the lives of those people more as participant 
observers than as observers (Singleton & Straits, 2005).  
 
6.  Conclusion 
 Ethnographic study, while it is considered to be labor intensive, unsystematic 
and time consuming, is an excellent method to investigate patterns of thoughts and 
behavior of participants in different contexts, cultures, backgrounds, professions, and 
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geographic regions. Through a longitudinal research process, it not only provides a rich 
and first hand collection of data for the researchers but also various theoretical aspects 
and skills of research. Oftentimes, ethnographic study is the source of determining 
variables for further research and can therefore serve as the starting point for larger 
original studies. Ethnographic study, hence, can be another adaptive research paradigm 
for any lecturers, academics, and policy makers in the university level who aim to keep 
pace on their career paths and to strengthen their community development or to 
compete at higher and broader level in the field of research.  
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ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุ ในซาราวกั ประเทศมาเลเซีย 
Music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia 

 
จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ 1 

Jeerapronpajee Sripetcharoun 5 

รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู 2  
Supunnee Leuaboonsho 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง“ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย” ผู้ วิจัย 
ได้ท าการศกึษาข้อมลูในลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีความมุ่งหมายของการวิจยัอยู ่
2 ประการคือ 1) ศกึษาดนตรีกลุม่ชาติพนัธุ์ในรัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย 2) ศึกษาการสืบ
ทอดและพฒันาการดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุ์ในรัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย  
 ผลของการวิจัยพบว่า ดนตรีกลุ่มชาติพนัธุ์ในรัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย 
เคร่ืองดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย กลุ่มชาติพันธุ์ในซาราวัก  
ทัง้ 3 กลุ่มชาติพนัธุ์  ได้แก่ อิบนั บิดาหยู ออรังอูลู มีลกัษณะดนตรีที่เก่ียวข้องกัน  
แบ่งได้ตามหลกัมานุษยดุริยางควิทยาเป็น 4 ตระกูล ได้แก่ ประเภทเคร่ืองกระทบ 
(Idiophon) ฆ้อง (Agung) และตาวกั (Tawak) ประเภทเคร่ืองหนงั (Membraophone) ได้แก่ 
กลอง กีตาบอง (Ketebung)ซึ่ ง เ ป็นกลองที่มีหลายขนาด  ประ เภทเค ร่ืองสาย 
(Chordophone) ได้แก่ ซาเปะ (Sape) เป็นเคร่ืองสายที่มีรูปร่างคล้ายกีตาร์ในดนตรี
ตะวนัตก แตม่ีขนาดรูปร่างของกลอ่งเสยีงและ(Chordophone) ได้แก่ ซาเปะ ล าตวัยาว
กว่า และประเภทเคร่ืองลม (Aerophone) ได้แก่ บิลชิว (Branchi),โครโต (Kroto) และ 
นโชย (Nchiyo) ของ Bidayuh มีสามประเภทท าจากไม้ไผ่เป็นเคร่ืองดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีด้นตรีที่ประกอบการแสดงยังได้กล่าวถึง  
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วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในรัฐซาราวัก เช่น การท ามาหากิน  
การลา่สตัว์ ธรรมชาติ เร่ืองหนุ่มสาว เป็นต้น การแสดงประกอบดนตรีที่โดดเด่นที่นิยม
เลน่ในฤดกูารเก็บเก่ียวของกลุม่ชาติพนัธุ์อิบนั ได้แก่  การแสดงช่ือ งากตั (Nagut) ยลูีนู
กนั (ULE NUGAN) คือการฟ้อนร าซึ่งเป็นการแสดงที่น าเสนอเก่ียวกบัอาชีพเพาะปลกู
ของชาวเผ่าออรัง อูล ูโดยที่นกัแสดงผู้ชายจะถือไม้ถือไม้ ดิ๊บบลิง (dibbling) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือใช้ส าหรับในการเพาะปลกูของชาวปาได (Padi) ชนเผ่าย่อยอีกกลุม่หนึ่งของ
ออรัง อูลู เคร่ืองมือที่ใช้เป็นลางบอกเหตุซึ่งมีบทบาทและใช้อยู่ในชีวิตของพวกเขา  
ท าจากแผน่ไม้ไผช่ื่อ กีลโีบบโูล (kerebo Bulo) เป็นเคร่ืองรางที่เสมือนหนึง่ ใช้เป็นเคร่ือง
ดนตรี ใช้เพื่อหลกีเลีย่งการเผชิญหน้ากบัร้ายตา่ง ๆ เคร่ืองรางนีส้ามารถสร้างเสียงเคาะ
ที่เหมือนนกเงือกร้องได้ การแสดงและดนตรีประกอบของเผ่าบิดายุห์ การเต้นร า  
จะเ กิดขึ น้ เพื่ อพิ ธีกรรมทางศาสนา มีความเป็นเอกลักษณ์ของจิตวิญญาณ  
เช่ือในจิตวิญญาณความดีและความชัว่ เช่ือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจงัหวะและ  
ในขณะท่ีอยูใ่นภวงัค์จะสามารถสือ่สารกบัจิตวิญญาณ (Ieng) ได้  
 การสืบทอดและพฒันาการดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐซาราวัก ประเทศ
มาเลเซียจากการที่นโยบายการบริหารจัดการดนตรีของประเทศมาเลเซีย   
ให้ความส าคญักบัดนตรีทัว่ประเทศ โดยส่งเสริมให้สร้างหมู่บ้านวฒันธรรมขึน้ในพืน้ที่
ตา่ง ๆ ที่มีความเจริญทางวฒันธรรม รัฐซาราวกัเป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ที่ได้รับการสง่เสริมและ
สนบัสนนุในการด าเนินการตามนโยบายนัน้กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมภายนอก
วฒันธรรมในรัฐซาราวักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านนกัดนตรี คนหนุ่มสาวให้ความสนใจในการเรียนรู้ดนตรีในรัฐซาราวกัและพฒันา
ดนตรีประจ ากลุม่ชาติพนัธุ์ของตนมากขึน้ในขณะเดียวกนัความสนใจในดนตรีกลุม่ชาติ
พันธุ์ เ ป็นไปในทางการค้ามากกว่าความสนใจจากเจตคติที่แท้จริงซึ่งมี ผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสืบทอดและถ่ายทอดความรู้ในบางส่วน  
จากการท่ีถ่ายทอดความรู้จากครูสูศ่ิษย์ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ิมเกิดขึน้
โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัประเภทต่าง ๆ และจากการที่รัฐบาลมาเลเซีย  
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เข้ามาเป็นแรงผลกัดนัให้ดนตรีในรัฐซาราวกัตื่นตัวขึน้เป็นปัจจัยที่ส าคญัที่ท าให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงทางดนตรีในรัฐซาราวกัประเทศมาเลเซีย 
ค าส าคัญ : ดนตรี, ดนตรีศกึษา, มานษุยดริุยางควิทยา   
 
Abstract  
 This research is a qualitative research. Using the survey data and 
qualitative research by collecting information from documents and field data, the 
survey, observation and interview. The objectives of the research are 2 reasons  
1) to study ethnic groups in Sarawak, Malaysia music 2) to study the inheritance 
and development of ethnic groups in Sarawak, the music Malaysia. 
 The research shows that the music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia. 
Instrument ethnic group in Sarawak, Malaysia. Sarawak has 3 ethnic groups of music 
including Iban, Bidayuh, Orungeuru. The music divided according to the principle of 
ethnomusicology is 4 tribes including types of percussion instruments (Idiophone), 
Agung, Tawak, types of leather (Membraophone), including Ketebung drum which is a 
drum with many sizes and string instruments (Chordophone). The Sape is shaped like a 
guitar string in western music but the size and shape of the larynx and body length and 
type of wind machines (Aerophone), including Branchi, Kroto and Nchiyo of Bidayuh 
there are three types is made from bamboo. As an instrument of ethnic groups in 
Sarawak, Malaysia. Also includes music show also discusses the life of ethnic groups in 
Sarawak, such as making a living, hunting nature about young. The music show featured 
popular in the harvest season of ethnic groups Iban such as Nagut show, Ule nugan 
dance, which is presented about the career of tribe of auto nutrients. Uluru by actor man 
will hold the wood to hold the wood on the system the dibbling which is a tool used for 
cultivation of the throwing Padi sub tribe of another group of all nutrients. The Uluru 
instrument was a sign that the role and use in their life, made from bamboo 
sheet name Geely Bo Boulou (Kerebo Bulo) is a virtual one is used as a musical 
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instrument. Use to avoid confrontation with the evil. This charm can create sounds like a 
bird singing knocked at the mermaid. Acting and music of Bidayuh The dance will occur 
to a religious ritual. The uniqueness of the spirit, believe in the spirit of good and evil. They 
believe that the body movement rhythm and while in a trance will be able to 
communicate with the spirit (Leng). 
 Inheritance and development of ethnic groups in Sarawak, Malaysia. The 
importance of music across the country. By encouraging built the village culture in the 
various areas of cultural prosperity Sarawak is one area that is encouraged and support 
in policies that current social changes outside the culture in Sarawak is changing rapidly, 
resulting in changes of the musician. Young people interested in learning music in 
Sarawak, and the development of music in their ethnic groups is more at the same time, 
interest in music in trade more attention from the real attitude, which affects the behavior 
change in succession, and knowledge transfer in some parts. The knowledge from 
teacher to student's self-learning processes started by studying different types of modern 
media technology, and from the Malaysian government to force the music in Sarawak, 
awakened as important factors that cause a change in music in Sarawak, Malaysia. 
Keywords : Music, Music Education, Ethnomusicology  
 
Introduction 
 The music of Malaysia has been built up a wide variety of formats. In the 
Malaysian music reflects the ethnic group of Malaysia consists of Malay, Chinese, Indian, 
Thai and other groups. General music of Malaysia may be divided into classical music. 
The traditional popular music and music of contemporary art. Classical music and folk 
music happened in the time before the colonial period. In the form of singing, dance and 
music drama, such as Nobat,  Inang,  Dikir  Barat,  Ulek , Menora and music Syncretic 
evolving during the period after the 16 and elements from the song both in domestic and 
abroad. As of Arab, Persian, Indian, Chinese, Malaysia music and art music received 
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from western music as the core. Used in conjunction with other elements in the folk in 
1950, P. Ramlee, the musician used Western Asia song and music created folk song 
music and dance in the traditional music of Malaysia which appeared in Terengganu 
Kelantan. The cultural links to people from South China Sea area which is very different 
from the west side of the Malaya. The martial arts of Silat in the Malay Peninsula to 
develop Malay since the beginning of the Common Era. Also popular in Malaysia is 
essentially important. While still a form of self-defense, as well as Taichi. Origin 
independent and this is mixed, the art of fighting, dance and music. In Melaka, 
Ronggeng is a distinctive folk music which will play the violin, drums, accordion and 
Kong. Another format is Dondang is mixed influences from China, India, Arabia, and 
Portugal with elements of traditional Malay music 
Tribes in Sarawak 
 Sarawak is composed of tribes not least that 40 nation, each group has a 
dialect, culture, and life different. In the urban area population is Chinese, Malay and Nus. 
Iban and Bidayuh migrated to work in urban areas. Sarawak is different from other states 
with very little Indian. The important tribes such as Iban, China, Lanao, Bidayuh, Uluru, 
Kayan and     Ge La bhi. 
The tribe Iban  
 An ethnic resident in both in Malaysia and Indonesia, only in the state of 
Sarawak has population about 600,000 people. Most are Christian and belief of the tribe, 
spoken Konkani language. Dayak is the largest original ethnic in the state of Sarawak. But 
with the ethnic this is mainly Christian. The position of head of state Sarawak's is Melanau. 
Because the constitution of the state of Sarawak due to the ruler or governor is Muslim. 
Although the Iban is a Christian. But still have a ceremony, according to the beliefs of the 
tribe as well as some still respect. 
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The belief of the Iban 
 The Iban have faith from their ancestors. By these beliefs are logged onto the 
sheet called Papan Turai who save these beliefs is Raban bansa or Chief Paramount part 
of such beliefs as the guiding of the tribal leaders in the past, such as in the building must 
have inspection area to build. “Petanda” event is believed or observe the noise of 
animals. This of these things is what will indicate the safety built their home. Because of 
the Malaysian race differences, religion and culture (Yang Minkang, 2002 : 386). The 
researcher is interested to study and research the nation's Iban music relationship need 
to find ways to collect data in music of each nation. Succession and development to 
continue to be useful for generations, community, society, and includes musicians. Thus, 
the researcher is interested in research on "music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia” 
by expect result to make knowledge of music group of the and how to inherit and 
development, which will be helpful to enhance value. The music still exists as a local 
culture social partner forever (Estlund, Amber L, 2008 : 62. 
Materials and Methods 
 1. Study music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia 
 2. Study inheritance and development of music of ethnic groups in Sarawak, 
Malaysia 
Results  
 The scope of the research 
 1. The scope of the content 
   1.1 Study the history of music composition in the show, traditional 
popular music performance show and consists of ethnic groups in Sarawak, 
Malaysia. 
   1.2 Musical elements in traditional popular performance show and 
music for shows ethnic groups in Sarawak, Malaysia. 
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   1.3 Guideline development and inherit the music for shows and 
ethnic groups in Sarawak, Malaysia. 
 2. The research period 

   April 2012 - June 2014. 
 3. Research methods. 
   In this research, using qualitative methods (Qualitative Research) 
by collecting information from documents collected from the field (Field Study) 
by means of surveys, observations, interviews, and data analysis. 
 4. Areas studied  
   In the study area is the area in Sarawak, Malaysia used to select 
specific areas (Purposive Sampling). 
The method of the research  
 Research methods in qualitative research by collecting the related documents 
and research. The data field collected by way of surveying. How to observe without 
involved and participate. Informal interview method and questionnaire, and the official 
records and the data were analyzed in various issues. 
Population and sample 
 1. Population 
  The populations were ethnic music which consists of the leader, musician 
and related parties including academics, executive buyer personnel office culture, 
provincial and district and village community leaders, the people and the audience, who 
lives in the community. This is a village or community where musicians live includes the 
population distribution in the community. 
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 2. Samples 
 The researcher defines the way studying music of ethnic groups in 
sampling method to choose specific (Purposive Sampling) ethnic groups in Sarawak, 
Malaysia. 
  2.1 Samples in Sarawak, Malaysia 
   The researcher defines the way studying music of ethnic groups 
with how to choose a specific (Purposive Sampling) samples in collecting information 
about music in various fields. In order to know the history, physical changes affecting 
music groups, including conservation and development, this will lead to the promotion. 
Including elevated values of ethnic music which divided as follows. 
    2.1.1 Group enlightened (Key Informants) group who provides 
information about the ethnic music.  In the state of Sarawak, Malaysia which consists of 
executive culture of the state or scholars. Head office supplies the music or acting. The 
village or community leaders. Director or teacher in the village school. The wise native 
who has knowledge of the community. 
      2.1.2 Group of miners (Casual Informants) group party main 
data and more about "ethnic music" data were collected with the method. In-depth 
interview sample in providing information about the ethnic music in various aspects from 
the past to the present. To remain or changed according to the changes of social and 
economic. To get information about the history of ethnic music. Oral history related ethnic 
music, musician, musical composition performance tradition popular in the show, how to 
show the process of music pedagogy. The concept about the beauty of musical 
performance. As well as the guidelines for the conservation and development of Arts and 
culture will lead to raise the value of music this consists of heads of musicians. 
    2.1.3 General group (General Informants) who provides 
information about the "musical ethnic groups." data were collected with the method. 
Random (Purposive Sampling) sample in providing information about the ethnic music in 
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different aspects, including the concept about the beauty of the music. The motivation to 
see the concert for display. For the model to improve with the conservation and 
development of music and music for shows. To contribute to the promotion and raise the 
value of music.  
 3. Research. 
 Data were collected in this study. The researcher used the concept of 
Mingkhwan Chonpairoj (2009 : 383 - 397) to guide the creation of tools include. 
  3.1 Preliminary survey (Basic Survey) to the basic information about the 
area of research. Available in the National Association, the Sarawak, Malaysia nowadays. 
By document research from educational institutions, public and private, government type 
books, meeting minutes, research thesis, study and research of video and the Internet by 
collecting and sorting by content. 
  3.2 Structured interview (Structured Interview) study about ethnic music 
this time. The concepts of culture, aesthetics theory, theory of structural functionalism. 
Theory of cultural assimilation. And the cultural diffusion theory, theory of sign relations. 
Ideas about the cultural strategy and the development of such theories. To understand 
the real situation of ethnic music. To find out about the history and the present of ethnic 
music. 
 4. Data collection. 
  The purposes of this study to collected data were consistent with the 
objectives of the research. Can answer the questions of research, as defined. The 
method of data collection as follows. 
  4.1 Data were collected from the document. Data is collected from 
documents, research, or who have studied the in the issues about ethnic music, 
including. The history, the elements of the show. Show knowledge about traditional 
culture. The knowledge involved at all. The concept and theory of aesthetics, the 
sociology, anthropology and culture, including the content of the study area. By 
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document research from educational institutions, public and private, government type 
books, meeting minutes, research thesis, study and research of video and the Internet by 
collecting and sorting them. 
  4.2 Data from the field is collected from the area of research by 
interviewing solo informal Interview and interview data. (Formal Interview) in-depth 
interviews (In-depth Interview) non-participant observation (Non -Participant Observation) 
observation, contribute to (Participant Observation). 
 5. Scrutinizing data. 
   In the treatment of data the researcher analyzed the documents and data 
from field treatment of the following 
     5.1 data collected from documents to study the system and category 
according to the research plan. 
    5.2 data collected from field survey, preliminary observation, interview, 
and in which record tapes to paraphrase. Separate type classification and summary on 
the issues of research. 
    5.3 data that collected from documents and field data collected from 
survey introduction observation, interview, and check complete accuracy. To check the 
accuracy of the information which was used to check the reliability of Reliability method of 
the data by observing the behavior of individuals or groups. That is consistent with the 
information received. Including data collection system and back to the information verified 
ask or ask the information again. In order to match the reality used to check and data 
triangulation (Methodological Triangulation). 
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Conclusion  
 Section 1 music and culture related to music of ethnic groups in 
Sarawak, Malaysia. 
 1. Culture of dress culture and other areas. 
   Ethnic groups Iban men have to dress a warrior, turnout, women use 
different colors of beads decorated dress, interleave with the influence of the 
Chinese culture. In addition to the dress, ethnic groups, Iban The ethnic groups are 
keeping their culture of language to communicate both in Sarawak Brunei and in the 
area of West Kalimantan, Indonesia And the Iban most religious Christian, which can 
still be seen rituals, with a Christian  and traditional of the Iban.  Especially in the 
wedding ceremony or the important festivals, including the festival of harvest (Gawai 
Dayak), which is the main festival for the Iban   .Bird Festival (Gawai Burong) festival 
of ancestor worship (Gawai Antu Gawai Dayak) and festivals celebrate the day 1 
June every year. Held at the end of the harvest season to worship God (Sempulang 
Gana) today the Iban are joined together to celebrate the often visit each other. Bird 
Festival (Gawai Burong) will be held in honor of the war of the ancestors. 
 2. Culture in music. 
   The important instrument of ethnic groups in Sarawak, Malaysia, are 
various such as Sape, which is exactly as instruments of the auto nutrients. Uluru,  
the most popular of Sarawak find general in the state, this instrument can also be 
found in the state of Galilee maltan (Kalimantan). Indonesia on Borneo, a chordophone 
made from hardwood carving beside in the larynx, similar to the band as a country. 
But how to play this kind of method is used, similar to guitar pick. The shape of the 
Sape is similar to the boat. Sape can range from 2 to sound exactly 3 audio range 
(Octaves) and may have two lines, three or four lines, but would be appreciated. 
Scale is 5 sound. Or pentatonic Sape hemibagrus wyckii-musical instruments Sape 
two are made from the same beam, a player 2 Sape, one will play the melody. 
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The musical composition of ethnic groups in Sarawak, Malaysia, the lighting of the 
music for the show is the display format at the lifestyle of the ethnic groups, each ethnic 
group in Sarawak as the livelihood of hunting nature. Iban ethnic group with cultural 
performances of music, a style, but not the same performance class. 
  The research on the music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia.The 
study of data in the qualitative research with the data from documents, observation, in -
depth interview Which was divided into the issues as music of the ethnic groups in 
Sarawak are Ethnic groups of Orang Ulu, Ethnic groups of Iban, Ethnic groups of 
Bidayuh.  
  Musical instruments of Orang Ulu identity of expression in music is a form of 
self. Therefore, since the former has invented instruments to satisfy the needs to use the 
music instrument and song of the people in the tribe. The results present that is unique to 
the instrument Orang Ulu is exactly. Sape is a musical instrument of Orang Ulu most 
popular in Sarawak find general in the state, musical instruments of this type. Can also be 
found in the state of Kalimantan on Borneo, Indonesia. 
 

 
 
 

Figure 1. “Sape” is the musical instrument of Orang Ulu in Sarawak. 
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   The song “Sai Ulai Alut Lai” is the music used singing in instrumental 
tune by native instruments of ethnic group. The contents about the lifestyle of young 
people's nest at home and the Orang Ulu paddle sedan parametric color with the girl. It is 
said the sequel in the affair of life. The creative way of singing performance by clap, 
stamp your feet for fun. 

 

 
 

Figure 2. The music played by the Sape is exactly the petition of Orang Ulu in 
Sarawak. 

 The instruments of ethnic groups of Iban mainly percussion. The 
percussion instrument is the musical heritage of Iban consists of Agung 
several leaves hung a large organization. And Engkerumungsagungs, there 
are small Engkerumungsagungs arranged in a row and played like a 
xylophone. Ketebung is a golden yellow instrumental to separate the size of 
each separate melodious sound function and its role in playing. 
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Figure 3. “Engkerumungs” is the musical instrument of Iban in Sarawak. 
 

 
 

Figure 4. “TawakTawak” is the musical instrument of Iban in Sarawak. 
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Figure 5. “ketebung” is the musical instrument of Iban in Sarawak. 
 

   Musical instruments of Bidayuh. Agung is a percussion 
instrument made from idiophone has a large organized hung in descending 
order according to size. Agang served as the media to sacred without the use 
of a pleasing voice. 

 
 

Figure 6. “Agung” is the musical instrument of Bidayuh in Sarawak. 
 
   The show consists of music ethnic groups in Sarawak. The 
beliefs of the native animals living which influence the culture of Orang Ulu has 
uniqueness and can show to see out of the Sarawak markedly. That is 
respected and upheld the hornbill is the animal of the tribe.Varieties with 
hornbill which can be seen from various performances of all Orang Ulu. 
Commonly used to carry hornbill brought creative as part of the dress of show. 
The spectacular beauty as well as acting and dance posture is often story 
form associated with hornbill.  
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Figure 7. The national costume of Orang Ulu in Sarawak. 
 

 
 

Figure 7.  “Kanjet ngeleput” The national costume of Orang Ulu in Sarawak. 
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Figure 8. “Ngajat” is the famous show of Iban in Sarawak.  
 

 
 

Figure 8. “Tara tara” is the famous show of Bidayuh in Sarawak.  
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

267 

   The Sarawak musical instruments were discovered by the 
department of Ethnomusicology which were traditionally composed of 5 instruments are 
Idiophone, Membraophone, Chordophone, Airophone and Idiochordic. I would like to 
grouping the Sarawak Ethnomusicology instruments by follow the Western 
Ethnomusicologist. They focuses predominantly on the material that is activated to sound 
and how the human produces that sound.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table 1  Sarawak Ethnomusicology Classification Instruments. 

  Ethnic group usually support by Malaysian government. Sape is the most 
popular musician’s instruments of Sarawak. The shape of Sape is similar to the guitar in 
western culture but is longer in size of the larynx and body. The integration of the culture 
of the musical instrument between the east and the western. Some of instruments made 
of bamboos which are earlier found in Sarawak. The bamboo has natural resonances 
which can be applied to invent as flute by local people. The technological and civilization 
cannot change the traditional inherited culture of the past but remains as it was.  
The music teachers still appreciate the music knowledge and transfer to their 

Instrument Ethnomusicologist 
Classification  

Agung Idiophone 
Tawakm Idiophone 
Ketebung Membraopho 
Sape Chordophone 
Piwit Airophone 
Srubai Airophone 
Slotong Idiochordic 
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students (Somsak Sisantisuk, 2001). The integration of culture was a procedure of 
the acceptance in different cultures which may decrease confliction. The integration 
of mixing musical instruments such as Mahoree band can create the new change in 
music styles (Korakot Wongsuwan, 2006). 
 
 Section 2 The musical inheritance and development of ethnic groups 
in Sarawak, Malaysia. 
 The management policy of cultural music Malaysia to focus on 
musical culture across the country. By encouraging built the village culture in 
different areas. With the prosperity of Iban culture in Sarawak which gets the 
promotion and support from the government policy. According to the current 
social changes outside the culture in Sarawak changed rapidly. Result in 
changes in the music band because of government policies Malaysia that 
mentioned above the village culture, more and more importance than before. 
(Talusan, M.I., 2004 : 184-186) Young people interested in learning music in 
Sarawak and intensity in the cultural development of their ethnic groups. At the 
same time interest in music ethnic groups is in commercial more attention from 
the real attitude which affects the behavior change in succession, and 
knowledge transfer in some parts. The knowledge from teachers to students. 
Born cream-colored began the study of media technology category. 
  The Malaysian government in accounting for the musical culture in 
Sarawak, more alive. And the modern is another cause that makes culture 
transmission in music has spread widely across ethnic groups and is in an 
ethnic don’t only to play their instruments but can choose to study musical 
culture of the ethnic groups other freely. As a result, music of ethnic groups in 
Sarawak, Malaysia's turnover and modify the currently. 
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5. Suggestions   
 The research “music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia” has 
suggested as follows. 
  1. The school both in basic and higher education are responsible 
for teaching music can bring the data used in the system development 
strategy in teaching music in further. 
  2. Private educational institutions or government such as the 
elementary school, Education College of dance can use the data application 
in music teaching curriculum management efficiency. 
  3. Agencies that supervise institutions in music such as the 
Ministry of education, the office of Higher Education University, The Ministry of 
culture should have policies in the development of curriculum instruction or 
music. And pay attention to the teaching and learning process. As well as 
clearly and continuous activities such as management, budget, the contest, 
acting both at the local level, national and international. 
  4. The school in various levels and the community should have 
policies in keeping traditions in each local community and be the center of the 
promotion and education in practice to communities. And can be used as a 
guideline in conservation. Promote the culture of local presence throughout 
the process including finding method in the cultivation of conscience of 
people in the community to love and to cherish, arts and culture local and 
causing the harmony. And the local culture is sustainability. 
  5. All of the state and private agencies related to the development 
of culture such as various administrative and cultural offices at various levels. 
The policy of the promotion and preservation of national culture in their 
practice is a better approach in conservation. Promote the culture of local 
presence. It can manage and cooperation to the times. 
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  6. Should note song as a universal system in order to preserve 
their national music culture in the future. 
Suggestions for the next research 
 1. Studying the music and culture of ethnic groups and other related 
music in Malaysia. 
 2. Study inheritance and development of ethnic music in Malaysia. 
 3. Study about music teaching process in other institutions of the state 
in education such as colleges and universities. 
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บทวิจารณ์หนังสือ 
 

โดย ดร.พิสทุธ์ิพงศ์ เอ็นด ู
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจดัการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร์ 
 
สริุยา รัตนกุล. (2555). อรรถศาสตร์เบือ้งต้น. นครปฐม : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัมหิดล. 
 
 หนังสือ เล่มนี เ้ ร่ื อง  อรรถศาสต ร์ เบื อ้ ง ต้น  จัดพิม พ์ โดยส านักพิม พ์
มหาวิทยาลยัมหิดล จดัพิมพ์เป็นจ านวน 2 ครัง้โดยจดัพิมพ์ครัง้ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และ
ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 เนือ้หาของหนงัสือเล่มนีป้ระกอบไปด้วย บทที่1 บทน า บทที่ 2 
แนวคิดเร่ืองความหมาย บทที่3 ประเภทต่างๆของความหมาย บทที่4 หน่วยต่างๆ
ของความหมาย บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ภาคประวตัิ และ
บทที่ 6 การศึกษาเร่ืองความหมายตามแนวของนกัภาษาศาสตร์ ส าหรับบทวิจารณ์ 
ของหนงัสือเลม่นีผู้้วิจารณ์ได้ก าหนดแบ่งการวิจารณ์ออกเป็น 4 สว่น ประกอบไปด้วย
สว่นที่ 1 คณุลกัษณะทัว่ไปของหนงัสือ สว่นที่ 2 เนือ้หา สว่นที่ 3 จุดเด่น จุดด้อยและ
ข้อเสนอแนะ  
  
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหนังสือ 
 หนงัสือเล่มนีผู้้ เขียนคือศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิงสริุยา รัตนกุล ได้เขียนขึน้
เพื่อใช้ส าหรับสอนนกัศกึษาในกระบวนวิชา  GRLG  536 ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยผู้ เขียนได้เ ร่ิมรวบรวมข้อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี ข้ึ น้ตัง้แต่ ปี  พ.ศ.2529  
โดยใ ช้ ระยะเวลา เขี ยน  ป รับแ ก้ ไขก่อนการพิม พ์อยู่หลายค รั ้งและทุกค รั ้ง  
ที่ปรับแก้ไขก็จะน าไปทดลองใช้สอนกบันกัศกึษาเป็นระยะเวลามากกว่าสิบปี ก่อนจะมี
การจดัพิมพ์ครัง้ที่ 1 ปีพ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงแก้แล้วทวนต้นฉบบัหลายครัง้ก่อน
จะมีตีพิมพ์ครัง้ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทิง้ระยะความห่างถึง 11 ปี เพื่อให้หนงัสือเลม่นี ้
ออกมามีความสมบรูณ์มากที่สดุ  
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 อรรถศาสตร์เบือ้งต้น เป็นหนังสืออรรถศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยเล่มแรก 
ของประเทศ  คณุลกัษณะของหนงัสือเลม่นีใ้ช้ส าหรับศึกษาความหมายของภาษาหรือ
การศึกษาศาสตร์แห่งความหมาย (meaning) อันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขา
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) ซึ่งภาษาศาสตร์นี ้มุ่งศึกษาภาษาว่าประกอบไปด้วยโครงสร้าง
ใดบ้างและในโครงสร้างนัน้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร เป็นต้น   
 ด้วยความที่ผู้ เขียนมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ดังกล่าว คุณลักษณะ 
ของหนังสือเล่มนีจ้ึงถูกออกแบบด้วยองค์ประกอบของเนือ้หาที่ได้รับการบรรยาย 
อธิบายขยายความ เสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ทฤษฎีตา่งๆ ด้วยข้อมลูอยา่งละเอียด
ครอบคลมุทกุหวัข้อ  ท าให้ผู้อ่านเหมือนตกอยู่ในภวงัค์ของบรรยากาศการรับฟังข้อมลู
จากไกด์ผู้ทรงคณุวฒุิพาน าเที่ยวและบรรยายข้อมลูของแตล่ะสถานท่ีด้วยอรรถรสภาษา
ที่ลื่นไหล เช่ือมโยงต่อเนื่อง พร้อมกับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งที่มา พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  ท าให้ผู้อ่านนัน้สามารถจินตนาการตามและมองเห็นภาพครบทกุด้าน ท าให้
หนงัสอืเลม่นีม้ีความสนใจนา่หลงใหลนา่ติดตามอา่นจนกระทัง่ไมส่ามารถวางมือลงได้  
 คณุลกัษณะของหนงัสือเลม่นี ้อีกประการหนึ่ง ค าศพัท์เฉพาะ (specific words) 
ผู้ เขียนได้ใช้วิธีการเน้นตวัหนงัสือเป็นสีด าเข้มเพื่อต้องการเน้นและอธิบายขยายความ
ค าศพัท์นัน้ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ พร้อมกบัมีค าศพัท์ภาษาองักฤษอยู่ในวงเล็บด้านหลงั
ของค าที่มีการเน้นนัน้ด้วย  ตอนท้ายของเนือ้หาในแต่ละบท ผู้ เขียนได้เพิ่มข้อมูล
เชิงอรรถเป็นจ านวนมากเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมส าหรับต่อยอดความรู้ต่อไป
ให้กบัผู้อา่นท่ีมีความสนใจอยากจะศกึษาค้นคว้าเพิ่มพนูความรู้ด้วยตวัเองตอ่ไปอกีด้วย 
และในตอนท้ายเล่มผู้ เขียนได้เพิ่มดรรชนีส าหรับช่วยให้ผู้ อ่านสามารถค้นหาข้อมูล  
ที่เป็นค าศัพท์เฉพาะโดยเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษและตามด้วย  
การเรียงตามตวัอกัษรในภาษาไทยอยา่งเป็นระบบ  
 คณุลกัษณะของทัว่ไปของหนงัสือเลม่นีด้งัที่กลา่วมาข้างต้น จึงนบัว่าหนงัสือ
เลม่นีม้ีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก  
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ส่วนที่ 2 เนือ้หา  
 ในส่วนของเนือ้หาผู้ เขียนได้แบ่งหัวข้อในการเขียนหนงัสือออกเป็น 6 บท  
โดยในแตล่ะบทมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้ 
 บทที่ 1 บทน าในบทน านัน้ผู้ เขียนได้แบง่หวัข้อการอธิบายออกเป็น 5 ประเด็นหลกัคือ 
 1.1 วิชาอรรถศาสตร์เป็นวิชาศึกษาเร่ืองความหมายในภาษา ในประเด็นที่ 1 
นัน้ ผู้ เขียนต้องการอธิบายให้ผู้ อ่านเห็นถึงการศึกษาวิชาอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นเร่ือง  
ของการศึกษาแนวคิด เ ร่ืองวิธีการที่ภาษาสื่อความหมาย ศึกษาประเภทต่างๆ 
ของความหมาย ศกึษาวา่ภาษาศาสตร์สือ่ความหมายได้อยา่งไร มีความหมายอะไรบ้าง
ที่ภาษาสือ่อกมา การสือ่ความหมายผา่นขัน้ตา่งๆ ของภาษา เป็นต้น  

1.2 ค าว่าอรรถศาสตร์และวิชาอรรถศาสตร์ ประเด็นนีผู้้ เขียนได้ให้ค าจัด
ความหมายและอธิบายถึงความหมายของอรรถศาสตร์และวิชาอรรถศาสตร์เพื่อให้
ผู้อา่นนัน้เข้าใจเก่ียว 2 ค าศพัท์นี ้ 

1.3 ค าว่า (Semantics) หวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้กล่าวถึงประวตัิโดยย่อของ 
ค าวา่ Semantics วา่ประวตัิและความเป็นมาเป็นอยา่งไร  

1.4 วิชาอรรถศาสตร์ในปัจจุบนัศึกษาความหมายในภาษาพดู ในประเด็นนี ้
ผู้ เขียนได้ให้เหตุผลเก่ียวกับการที่นักภาษาศาสตร์ในปัจจุบันสนใจศึกษาภาษาพูด
มากกว่าภาษาเขียน โดยได้เสนอเหตุผลจ านวน 4 ข้อคือ 1) ภาษาพูดเป็นสิ่งที่คู่กับ
มนษุยชาติ 2) เด็กทัว่ไปหดัเรียนภาษาพดูก่อนเรียนภาษาเขียน 3) ภาษาเขียนเป็นสิ่งที่
สบืเนื่องมาจากภาษาพดู และ 4) คนทัว่ไปใช้ภาษาพดูมากกวา่ภาษาเขียน  

1.5 วิชาอรรถศาสตร์กบัวิชาอื่นๆ ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้แบ่งหวัข้อนีเ้พื่อให้ง่าย
ต่อการอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึน้ออกเป็น 2 ข้อย่อยคือ 1) วิชาอรรถศาสตร์กบั
วิชาอื่นๆภายในวิชาภาษาศาสตร์ ในหวัข้อย่อยนีผู้้ เขียนได้แสดงรูปจ าลอง (model) 
ของภาษาตามที่ปรากฏในหนงัสือภาษาศาสตร์ทัว่ไปจ านวน 2 รูปและแสดงรูปจ าลอง
ของภาษาเป็นแผนภูมิก่ิงไม้จ านวน 5 รูป ประกอบไปด้วย แบบสองระดบั (2-level) 
แบบสามระดบั (3-level) แบบสี่ระดบั (4-level) แบบห้าระดบั (5-level) และแบบหก
ระดับ(6-level) และ2) วิชาอรรถศาสตร์กับวิ ชาอื่นๆภายนอกวิชาภาษาศาสตร์  
ในประเด็นหัวข้อย่อยนีผู้้ เขียนอธิบายและแสดงให้ผู้ อ่านเห็นว่าอรรถศาสตร์นัน้  
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มีความเก่ียวข้องกับวิชาอื่นๆภายนอกวิชาภาษาศาสตร์อีกด้วยเช่น วิชาปรัชญา 
(Philosophy) วิชาจิตวิทยา (Psychology) วิชาวาทศาสตร์ (Rhetorics) และวิชานิเทศ
ศาสตร์ (Communication arts) ซึง่วิชาเหลา่นีล้้วนให้ความส าคญักบัความหมายในภาษา 
 บทที่ 2  แนวคิดเร่ืองความหมายในบทที่ 2  นี ้ผู้ เขียนได้แบง่ออกเป็น 5 ประเด็นหลกั
คือ  

2.1) ความหมาย (Meaning) และหมายความ (To mean) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เขียน
อธิบายเก่ียวกับความหมาย (Meaning) และหมายความ (Tomean) โดยยกตัวอย่างของ 
การแต่งประโยคจ านวน 12 ประโยคพร้อมกบัวิเคราะห์ว่าทัง้ 12 ประโยคนัน้ข้อไหนจดัอยู่ใน
กลุ่มที่เป็นความหมาย (Meaning) และข้อไหนจัดอยู่ในกลุม่ที่เป็นหมายความ (To mean) 
พร้อมกบัอธิบายให้เหตผุลวา่ท าไมถึงจดัอยูใ่นกลุม่ที่แตกตา่งกนั  

2.2) แนวความคิดเร่ืองนามบญัญัติ (Naming) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้น าเสนอ
มุมมองและแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองนามบัญญัติในมุมมองของศาสนาคริสต์ แนวคิด  
ทางภาษา นกัปรัชญา นกัวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2.3) แนวความคิดเร่ืองมโนทศัน์ (Concept) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เสนอมมุมอง
แนวคิดเร่ืองมโนทัศน์โดยได้แยกอธิบายเป็นหัวข้อย่อยคือ 1) แนวความคิดของ 
เดอ โซซูร์ และ 2) แนวความคิดของออกเด็นและริชาร์ดส์ ในแต่ละหวัข้อนัน้ผู้ เขียนได้
อธิบายแนวคิดของนกัวิชาการทัง้สองทา่น พร้อมกบัเสนอมมุมองและแนวคิดของตวัเอง 
โดยมีการตัง้ข้อสงัเกตพร้อมกับอธิบายให้เหตุผลประกอบว่าท าไมผู้ เขียนถึงมีความ
คิดเห็นเช่นนัน้ โดยได้มีการยกหลกัพทุธธรรมของพระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) และ
นกัวิชาการทา่นอื่นๆเช่น โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) มาประกอบ  
 2.4) แนวความคิดของนกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) ในหวัข้อเร่ืองนี ้
ผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของนกัภาษาศาสตร์ที่มีช่ือเสียงท่านหนึ่งคือ เลโอนาร์ด บลมู
ฟีลด์ (Leonard Bloomfield) ซึง่มีแนวคิดที่ไมเ่ห็นด้วยกบัแนวความคิดเร่ืองมโนทศัน์  
 2.5) แนวความคิดเร่ืองความหมายในภาษาอยู่ที่การใช้ (use) ภาษา ผู้ เขียน
ได้อธิบาย พร้อมยกตวัค าในภาษาไทยตามแนวคิดของลุตวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig 
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Wittgenstein) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่จุดชนวนแห่งความคิดให้นกัภาษาศาสตร์รุ่น
หลงัน าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาความหมายในภาษาในส านกัศกึษาภาษาอื่นๆ   
 บทที่ 3 ประเภทต่างๆของความหมาย ในบทนีผู้้ เขียนได้กลา่วถึงเร่ืองความหมาย
ประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการศึกษาเร่ืองอรรถศาสตร์ในมุมมองของ  
นกัอรรถศาสตร์ต่างๆ โดยได้แบ่งหวัข้อย่อยเพื่ออธิบายเก่ียวกับความหมายประเภท
ตา่งๆออกเป็น 4 หวัข้อคือ  

3.1) ความหมายประจ ารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้างอิง (Reference) 
ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของกอตลอบ เฟฺรกา (Gottlob Frege) ซึ่งมีชีวิต 
อยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1848-1925 และเป็นเจ้าของต้นคิดเร่ืองนี ้โดยได้อธิบายถึงเร่ือง 
ความหมายประจ ารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้างอิง (Reference) พร้อมกนันี ้
ผู้ เขียนก็ได้ยกตวัอย่างที่เป็นค าและวลีในภาษาไทยเพื่ออธิบายแนวคิดของกอตลอบ 
เฟฺรกา เพื่อให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้อยา่งง่าย และนอกเหนือจากแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา แล้วผู้ เขียนก็ได้น าเสนอหลกัแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ท่านอื่นๆ ประกอบ  
อีกด้วย  เพื่อจะอธิบายถึงหลกัแนวคิดนีซ้ึ่งเป็นการจ าแนกประเภทของความหมาย 
โดยแบง่ตามที่อยูข่องความหมาย โดยให้ความหมาย ประจ ารูปภาษา (Sense) ว่าเป็น
ความหมายที่ถูกจ ากัดกรอบอยู่ในภาษา และให้ความหมายอ้างอิง (Reference) ว่า
เป็นความหมายที่ออกมาอิงอยูก่บัสรรพสิง่ตา่งๆที่มีอยูใ่นโลกความเป็นจริง  

3.2) ความหมายสื่อสาระ (Descriptive meaning) ความหมายสอดสงัคม 
(Social meaning) และความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) ในหวัข้อเร่ืองนี ้
ผู้ เขียนได้อธิบายถึงการจ าแนกประเภทของความหมายอีกแบบหนึ่งโดยแบ่งตามหน้าที่
ที่ความหมายต่างๆ แสดง ซึ่งสามารถแยกประเภทใหญ่ๆ ได้3 ประเภทคือ1) ความหมายสื่อ
สาระ (Descriptive meaning) คือความหมายตรงที่พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความหมาย
สอดสงัคม (Social meaning) คือการเลือกใช้ภาษาเพื่อน ามาพดูให้มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ของสงัคม และ3) ความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) คือ
การใช้ภาษาที่ไม่มีการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่มีการใส่สีสันซึ่งเป็น 
การแสดงอารมณ์เข้าไปเจือปนด้วย  
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3.3)  ความหมายอุปลักษณ์ (Denotation) และความหมายปริลกัษณ์ (Connotation)  
ในหัวข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของอุปลกัษณ์ (Denotation) ของค า 
(Lexeme) ซึ่งเป็นความหมายที่บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ซึ่งมีอยู่ระหว่างค า (Lexeme) 
นัน้กับคน สตัว์ พืช สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ กิจกรรม เป็นต้น อนัใด
อนัหนึง่ซึง่คน สตัว์ พืช สิง่ของ สถานท่ี คณุสมบตัิ กระบวนการ เป็นต้นเหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่มี
อยู่นอกระบบของภาษา แต่ภาษาก็สามารถบ่งชีค้วามหมายของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นอก
ระบบของภาษาได้ด้วยการอปุลกัษณ์หรือด้วยการบง่บอก (Denote) ด้วยค า (Lexeme) 
นัน้  สว่น ความหมายปริลกัษณ์ (Connotation) นัน้เป็นความหมายที่ท าให้คนเราระลกึ
ถึงเมื่อพบหรือเจอค านัน้ สิง่ที่ระลกึถึงนีเ้ป็นข้อมลูเพิ่มเติมนอกเหนือจากความหมายอปุ
ลกัษณ์ (Denotation) ที่สือ่ออกมาตามปรกติ นอกเหนือจากการให้ความหมายเก่ียวกบั
ค าเหลา่นีแ้ล้ว ผู้ เขียนได้พยายามยกตวัอยา่งที่เป็นค าในภาษาไทยประกอบเป็นจ านวน
มาก    

3.4) ความหมายหลกั (Literal meaning) และความหมายเปรียบ (Figurative 
meaning หรือ metaphorical meaning) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้ให้ค าจัดความเก่ียวกับ
ความหมายหลกั (Literal meaning) ซึ่งเป็นความหมายตรงและเป็นความหมายที่เกิดขึน้ 
ในการพดูอยา่งตรงไปตรงมาและ ความหมายเปรียบ (Figurative meaningหรือ metaphorical 
meaning) ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดขึน้จากการเปรียบเทียบโดยอิงความหมายหลกั  
ไว้เป็นแนวคิด  

บทที่  4 หน่วยต่างๆของความหมาย ในบทนีผู้้ เขียนได้กลา่วถึงหน่วยต่างๆ ของ
ภาษาซึ่งเป็นสิ่งทรงความหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยเร่ืองเสียง หน่วยค า ค า ค าประสม 
วลสี าเร็จรูป วลแีละประโยค ซึง่ทกุๆหนว่ยเหลา่นีล้้วนเป็นสิ่งที่ทรงความหมายในภาษา 
ในบทนีผู้้ เขียนได้เขียนอธิบายแยกเป็นหวัข้อตา่งๆ ประกอบไปด้วยหวัข้อเหลา่นีค้ือ  

4.1) หน่วยที่เล็กกว่าค า หน่วยที่เล็กกว่าค านีผู้้ เขียนได้เขียนอธิบายแยกเป็น
ประเด็นย่อยให้ลึกลงไปอีก โดยอธิบายถึงหน่วยที่เล็กกว่าค านัน้ซึ่งประกอบไปด้วย  
1) หน่วยเสียง ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุในภาษาและไม่มีความหมาย 2) สทัสญัลกัษณ์ 
(Sound-symbolism) หรือสัทสุนทรี ย์  (Phonaesthesia)เ ป็นเสียงที่ ตัวของมันเอง 
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มีลักษณะพิเศษที่พาดพิงไปถึงความหมายใดความหมายหนึ่งเช่นอาจจะพาดพิง  
ตามธรรมชาติ  เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ  เป็นต้น และ 3) หน่วยค า (morpheme) 
เป็นหนว่ยค าที่เลก็ที่สดุในภาษาที่มีความหมาย  

4.2) ค า (Lexeme) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้เน้นย า้การศึกษาเร่ืองค าเป็นหน่วยค า 
ที่ส าคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการทรงความหมายในภาษา โดยในประเด็นนีผู้้ เขียน  
ได้หยิบยกน ามาอภิปรายเป็นหวัข้อย่อยซึ่งประกอบไปด้วย 1) ปัญหาเร่ืองนบัเป็นหนึ่งค า 
(Lexeme) 2) ค าโปร่งใส (Transparent word) คือค าที่มีความหมายซึ่งเกิดขึน้จากการเลียน
เสียงตามธรรมชาติและค าพร่ามวั (Opaque word) คือค าที่แยกความหมายลงเป็นสว่นย่อย
อีกไมไ่ด้ 3) ค าในพจนานกุรม เป็นการอธิบายถึงหลกัการจดัท าพจนานกุรมโดยย่อและ
ชนิดของพจนานุกรมซึ่งมีทัง้พจนานุกรมที่เป็นพจนานุกรมเอกภาษา (Monolingual 
dictionary) มีหนึง่ภาษา และพจนานกุรมทวิภาษา (Bilingual dictionary) มีสองภาษา 
4) ปัญหาเร่ืองอะไรคือค า ในประเด็นโจทย์หวัข้อนีผู้้ เขียนได้ให้หลกัการตอบปัญหาข้อนี ้
3 ประการคือ ก.ต้องพยายามเรียนรู้และจ าค าพืน้ฐาน ข. พยายามจบัเสียงของพยางค์ และ  
ค. ให้ทดลองสร้างประโยคด ูและ 5) ค าสองประเภทในภาษา ผู้ เขียนได้อ้างอิงหลกัการ
แบ่งชนิดตามความหมายของค าในภาษาตามนกัปรัชญาชาวองักฤษช่ือเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์
(Bertrand Russel l ) โดยจัดแบ่งออกเ ป็น2ประเภทคือแบ่ง เ ป็น1)ค าสรรพ
สิ่ง (object word) เป็นค าที่เรียนรู้ความหมายได้โดยการชีเ้ช่น ออกเสียงค าว่า สนุัข 
พร้อมกับชีไ้ปที่สนุขัตวันัน้และ 2) ค าในพจนานุกรม (Dictionary word) เป็นค าที่เรียนรู้จาก
ความหมายตามพจนานกุรม  

4.3) ค าประสม(Compound word) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงหลกัการ
พิจาณาดคู าใดเป็นค าประสม อย่างไรเรียกเป็นค าประสม อย่างไรเรียกว่าเป็นวลีหรือ
ประโยค โดยอ้างอิงนกัวิชาการช่ือ ลาดิสลาฟ ซกสุตา (Ladislav Zgustaในหนงัสือ Manual 
of Lexicography ในปี 1971 ซึง่มีเกณฑ์การพิจารณาทัง้หมด  9 เกณฑ์ อย่างไรก็ตามผู้ เขียนได้
ยกเกณฑ์การพิจารณาของลาดิสลาฟ ซกุสตามาอธิบายไว้เพียงแค่ 3 เกณฑ์เท่านัน้คือ  
1) เกณฑ์การแทนที่ (substitution) 2) เกณฑ์การเพิ่มส่วนขยายไม่ได้ (Lmpossibility of 
addition)และ 3) เกณฑ์ทางความหมาย (Meaning) 
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4.4) วลีส าเร็จรูป (Multiword lexical unit) ในหัวข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้
ยกตวัอย่างวลีส าเร็จรูปจากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็นตวัอย่าง
มาประกอบค าอธิบาย อย่างไรก็ตามผู้ เขียนก็ได้แสดงทัศนคติส่วนตัวเพิ่มเติมว่าใน
พจนานกุรมฉบบันีม้ีการอธิบายเก่ียวกบัส านวนยงัไมช่ดัเจนมากนกั  

4.5) วล ี(Phrase) ในประเด็นนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของวลี โดยให้
ความหมายว่าวลีเป็นการน าค าตัง้แต่สองค าขึน้ไปมาเรียงกนัเข้าให้มีความหมายตาม
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ โดยวลีจะมีความเพียงความเดียว พร้อมกนันี ้
ผู้ เขียนก็ได้ยกตัวอย่างมาประกอบค าอธิบายทัง้ที่เป็นวลีในภาษาไทยและวลีใน
ภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก  

4.6) ประโยค (Sentence) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของประโยค 
ซึ่งเป็นการน าค าตัง้แต่สองค าขึน้ไปมาเรียงกันท าให้มีความหมายตามกฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ ซึ่งมีใจความบริบรูณ์มีทัง้ภาคประธานและภาคแสดง พร้อม
กบัยกตวัอยา่งประโยคที่เป็นภาษาองักฤษและประโยคในภาษาไทยประกอบค าอธิบาย  

บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ภาคประวตัิ  ในบทนี ้
ผู้ เขียนได้กล่าวถึงในแง่มุมของภาษาศาสตร์ภาคประวัติ  โดยได้กล่าวถึงเ ร่ือง  
การเปลี่ยนแปลงความหมาย โดยเกิดขึน้มาจากสาเหตุต่างๆ โดยผู้ เขียนได้ระบุถึง
สาเหตขุองการเปลีย่นแปลง การตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงความหมายและ
ผลจากเปลีย่นแปลงนัน้เกิดผลกระทบในทางใดบ้าง โดยแยกอธิบายเป็นประเด็นดงันี ้   

5.1) สาเหตแุหง่การเปลีย่นแปลงความหมายของค า ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เสนอ
ประเด็นที่ระบถุึงความเปลี่ยนแปลงความหมายของค าโดยชีใ้ห้เห็นสาเหตสุ าคญัๆ คือ 
1) การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการที่ไม่สมบรูณ์ 2) ค ามีความหมายไม่ชดัเจน (Vagueness) 
3) ค าเปลี่ยนแปลงความหมายเพราะสิ่งที่ เคยใช้ค านัน้เรียกเปลี่ยนแปลงไป หรือ  
สญูหายไป 4) ค าหลายความหมาย (Polysemy) และ 5)ในบริบทที่ค ามีความหมาย
ก ากวม (Ambiguous) ในสาเหตหุลกัทัง้ 5 ข้อนีผู้้ เขียนได้แสดงตวัอย่างค าศพัท์ต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นค าศพัท์ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษากรีก 
เป็นต้น เพื่ออธิบายให้ผู้อา่นได้มองเห็นภาพชดัเจนในแตล่ะสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง
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ด้วยหลักการและเหตุผล ตัวอย่างประกอบ เจือปนไปด้วยเนื อ้หาวิชาการทาง
ภาษาศาสตร์และความรู้ทางประวตัิศาสตร์  

5.2) สาเหตุการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าตามแบบอ็องตวน เมยเยต์ 
(Antoine Meillet)ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ตามหลกัแนวคิดของอ็องตวน เมยเยต์ โดยได้แยกเป็นประเด็นปลีกย่อยระบถุึงสาเหตุ
ความเปลีย่นแปลงนัน้ออกเป็น 1) สาเหตทุางภาษา (Linguistic cause) และ 2) สาเหตุ
ทางประวตัิศาสตร์ (Historical causes) ซึ่งอาจจะเกิดขึน้มาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วตัถสุิง่ของ สถาบนัทางสงัคม ความคิด ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ประเด็น
ปลีกย่อยแต่ละข้อนัน้ผู้ เขียนได้มีการยกตัวอย่างค าศัพท์จากภาษาสันสกฤต 
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ประกอบค าอธิบายในแตล่ะหวัข้อ  

5.3) สาเหตุทางสังคม เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุ่ม ผู้ เขียน 
ได้อธิบายและยกตัวอย่างภาษาเพื่อเปรียบเทียบกับเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุ่ม  
ว่าใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากนีผู้้ เขียนก็พยายามที่จะชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นว่า
สงัคมก็มีบทบาทต่อการที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา  
แต่ละภาษา ซึ่งสาเหตุเหล่านี ผู้้ เขียนระบุว่า เกิดมาจาก 1) สาเหตุทางจิตวิทยา 
(Psychological causes) 2) ค าต่างประเทศมาเป็นสาเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของค าในภาษา และ 3) การคิดค าใหมส่ าหรับเรียกสิง่ใหม่ๆ    

5.4) ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา ผู้ เขียนกล่าวถึง
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษาแบ่ง ออกเป็น 4 ประเภทคือ  
1) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความคล้ายในทางความหมาย 
(SimilarityjofjSenses ห รือ เ รียกเ ป็นค าศัพ ท์จ า เพาะว่าการอุปมา  Metaphor) 
2) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความใกล้เคียงกนัของความหมาย
ของค าสองค า (Contiguity of Senses หรือ Metonymy) 3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ค าที่เกิดขึน้เพราะการใช้แนวเทียบผิด (Similarity of Names หรือ Popular Etymology) 
และ 4) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะการละทิง้บางค า หรือบางสว่นของ
ค า (Ellipsis)  
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5.5) ข้อสังเกตเก่ียวกับการ เปลี่ยนแปลงความหมายของค า ผู้ เ ขี ยน 
ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าโดยระบขุ้อสงัเกตเก่ียวกับ
เร่ืองนีว้า่ 1) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าสว่นมากจะเห็นว่า อปุมา (Metaphor) 
มีใช้มากที่สุด 2) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความใกล้เคียงกัน 
ของความหมายของค าสองค าที่เรียกว่าความเคียง (Contiguity of Sensesหรือ Metonymy)  
3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าแบบผสม (Composite changes)4) การเปลี่ยน
ความหมายของค าบางค ามีมาหลายทอด และ 5) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าเป็น
เร่ืองที่ไมม่ีเหตผุลหรือวา่สามารถอธิบายได้  

5.6) ผลของการเปลี่ยนแปลงความหมาย (The Consequences of Semantic 
Change) จากสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าจากข้อที่ 5.1-5.4 ในข้อ
เร่ืองนีผู้้ เขียนได้สรุปการรวบรวมผลที่เห็นได้ชดัภายหลงัการเปลีย่นแปลงความหมายค า
จากการศกึษาของนกัอรรถศาสตร์ ซึ่งมีความครอบคลมุทัง้หมด 4 ประการคือ 1) ผลที่
ท าให้ความหมายแคบเข้า (Restriction of meaning) 2) ผลที่ท าให้มีความหมายกว้าง
ออก(Extension of meaning)3) ผลที่ท าให้ความหมายเลวลง (Pejorative Development) 
และ 4) ผลที่ท าให้ความหมายดีขึน้ (Ameliorative Development) ในแต่ละข้อนัน้
ผู้ เขียนผู้ เขียนได้แทรกตวัอย่างเพื่อใช้ประกอบค าอธิบายถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายนัน้ๆ  

บทที่ 6 การศึกษาเร่ืองความหมายตามแนวของนกัภาษาศาสตร์ส านกัเน้น
โครงสร้าง (Structural semantics) ในบทนีผู้้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของการศกึษาเร่ือง
ความหมายโดยได้น าหลกัแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ซึ่งมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในแวดวงวิชาการการศึกษาภาษาศาสตร์ และ
นกัภาษาศาสตร์เหล่านีเ้ป็นต้นก าเนิดของเจ้าของทฤษฎีภาษาศาสตร์และเจ้าส านัก
การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้ เขียนไม่ได้น าเสนอหลกัและแนวคิด
ของเ จ้าของนักภาษาศาสตร์เพียงเท่านัน้  แต่ผู้ เขียนได้ยกตัวอย่างซึ่ง เ ป็นค า 
ในภาษาไทยอธิบายประกอบเทียบเคียงกบัเนือ้หาในทฤษฎีเหลา่นัน้ด้วย และส าหรับใน
บทนีผู้้ เขียนได้แบง่หวัข้อหลกัๆดงันี ้ 
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6.1) การแสดงความหมายด้วยการสร้างขึน้เป็นค า (Lexicalize) ในหวัข้อนี ้
ผู้ เขียนได้อธิบายถึงระบบการสร้างค าขึน้มา และนอกเหนือจากนีผู้้ เขียนได้บอกถึงหลกั
และแนวทางของนักอรรถศาสตร์ซึ่งศึกษาเก่ียวความหมายของค าในการพยายาม
อธิบายความหมายของค า และอธิบายความหมายของประโยคที่ใช้ค านัน้ ซึ่งเป็นการ
อธิบายเร่ืองการน าไปใช้ (Applicability) เพราะบางค ามีความหมายเหมือนกัน 
แต่ไม่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์เดียวกนัได้  ดงันัน้หลกัการอธิบายด้วยการสร้าง
ค าขึน้มานัน้จึงมีความส าคญัตอ่นกัอรรถศาสตร์ที่จะใช้เป็นแนวทางการอธิบายในกรณี
ที่เกิดข้อสงสยัเก่ียวกบัความหมายของค า  

6.2) ความคิดหลกัของแฟร์ดินองด์ เดอ โชซูร์ (Fedinand de Saussure) 
นกัภาษาศาสตร์คนส าคญัของ คริสตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นนกัภาษาศาสตร์ที่ได้น าเสนอ
หลักคิดของการศึกษาภาษาศาสตร์จนเป็นพืน้ฐานของการศึกษาภาษาศาสตร์  
ในปัจจุบนั ผู้ เขียนได้อธิบายหลกัแนวคิดของแฟร์ดินองด์ เดอ โชซูร์ ว่ามีลกัษณะเป็น
อยา่งไร โดยแบง่การอธิบายออกเป็นข้อยอ่ยๆประกอบไปด้วย 1) ความแตกตา่งระหวา่ง
ภาษา (Langue) กบัค าพดู (Parole) 2) ความแตกต่างระหว่างมวลสาร (Substance) 
กบัรูป (Form) 3) ความแตกต่างระหว่างความสมัพนัธ์แบบเรียงร้อย (Syntagmatic 
relations) กบัความสมัพนัธ์แบบแทนที่ (Paradigmatic relations)และการแยกระหว่าง
การพิจารณาภาษาในกาลเดียว (Synchronic) และการพิจารณาภาษาในหลายกาล 
(Diachronic) เปรียบเทียบกนั   

6.3) การศึกษาภาษาในแนวสมัพทัธ์ (Relativism) และการศึกษาภาษา 
ในแนวเน้นหน้าที่ (Functionalism) หลกัคิดทัง้ 2 นีเ้ป็นหลกัคิดซึ่งส านกัภาษาศาสตร์ 
ในยุโรปคือส านกักรุงปร๊าก (Prague School) และส านกักรุงโคเปนฮาเกน (Copenhagen 
School) ได้มีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ส าหรับแนวคิดการศึกษาภาษาทัง้ 2 นีผู้้ เขียนได้
อธิบายความเป็นมาของหลกัแนวคิดที่มีความส าคญั ประวตัิความเป็นมาแบบคร่าวๆ 
พร้อมกนันีผู้้ เขียนได้น าเสนอตัวอย่างเปรียบเทียบที่เป็นภาษาไทยก ากบัไว้ด้วยเพื่อท า
ให้ผู้ อ่านนัน้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้ และผู้ เขียนได้สรุปหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์ 
ตามแนวคิดนีว้่าพวกเขาพยายามที่จะเรียนรู้ให้รู้จกักลไกของภาษา ไม่ว่าจะเป็นกลไก
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ประเภทใด เพื่อที่จะได้ใช้กลไกเหล่านัน้ให้ถูกกับหน้าที่และสามารถพรรณนาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยวา่กลไกแบบใดใช้แสดงหน้าที่แบบใด ซึ่งเป็นการมองหน้าที่ตามมมุมองของ
นกัภาษาศาสตร์ส านกัเน้นโครงสร้างนี ้ 

6.4) บริเวณความหมาย (Semantic fields) แนวคิดนีเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ในการศึกษาความหมายซึ่งเป็นผลงานของนักภาษาศาสตร์ชาวเยอรมันตัง้แต่ราว  
ค.ศ. 1920,1930 เป็นต้นมาซึง่มีจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามผู้ เขียนได้น าเสนอหลกัแนวคิด
เร่ืองบริเวณความหมายของทริเอร์-ไวส์เกอร์เบอร์ (Trier - Weisgerber theory) โดย
ผู้ เขียนได้แสดงความคิดส่วนตวัซึ่งเห็นด้วยกับหลกัแนวคิดของทริเอร์ -ไวส์เกอร์เบอร์ 
ที่วา่ค าในภาษามีความหมายก็เพราะเราพิจารณามนัเมื่อมนัอยู่ในบริเวณความหมาย 
(Semantic field) เทา่นัน้   

6.5) การพิจารณาเร่ืองการประจุความหมายเข้าเป็นค า (Encapsulation) 
ความรู้เร่ืองความประจุความหมายเข้าเป็นค าในข้อนี ้ผู้ เขียนได้อธิบายว่าการประจุ
ความหมายเข้าเป็นค าคืออะไร พร้อมกับยกตวัอย่างประกอบ และนอกเหนือจากนัน้ 
ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงประโยชน์เก่ียวกบัหลกัการประจุความหมายเข้าเป็นค า  
 3 ประการคือ 1) ท าให้เราทราบว่าภาษาสองภาษามกัมีวิธีการสร้างค าขึน้เป็นค า 
ในภาษา (Lexicalization) ไม่เหมือนกนั 2) การประจุความหมายเข้าเป็นค าท าให้เรา 
ไมใ่ช้ถ้อยค าที่เยิ่นเย้อและ 3) การประจคุวามหมายเข้าเป็นค าเป็นประโยชน์มากส าหรับ
นกัท าพจนานกุรม  

6.6) ความสมัพนัธ์ของความหมาย (Sense relations) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้
อธิบายถึงความสมัพันธ์ของความหมายซึ่งมีองค์ประกอบเก่ียวกับการศึกษาเร่ืองนี ้
ประกอบไปด้วย1) การศึกษาความส ัมพันธ์แบบแย้งความหมายในแนวดิ ่ง  
(Paradigmatic opposition) 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ของความหมายเก่ียวกบัค าบง่ชนิด
และลูกค า (Hyponymy)3) ความสัมพันธ์ ข อ ง ค ว า ม ห ม า ย เ กี ่ย ว ก ับ ห ล ุม ด า  
ทางความหมาย (Lexical gaps) และการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ (Componential Analysis)  
ในแต่ละข้อย่อยนัน้ผู้ เขียนได้ยกค าจากภาษาต่างๆมาเป็นตัวอย่างเพื่อค าประกอบ
ค าอธิบายในแตล่ะหวัข้อ  
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ส่วนที่ 3 จุดเด่น จุดด้อยและข้อเสนอแนะ  
 จุดเด่น  
 จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นีม้ีความส าคญัและมีประโยชน์ดงันี ้ 

1. เป็นหนังสืออรรถศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หนงัสือวิชาการที่ผู้ เขียนใช้เวลารวบรวมข้อมูลและเขียนหนงัสือเล่มนีเ้ป็นระยะเวลา
มากกวา่สบิปี รวมทัง้มีการปรับปรุงแก้ไขและมีการน าไปทดลองใช้สอนกบันกัศกึษาจริง 
จึงท าให้ข้อมลูในหนงัสอืวิชาเลม่นีม้ีความสมบรูณ์อยา่งมากและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. ในท้ายบทแตล่ะบทผู้ เขียนได้อธิบายข้อมลูเพิ่มเติมในรูปแบบของเชิงอรรถ 
ท าให้ผู้อ่านสามารถได้รับข้อมลูอย่างครบสมบรูณ์ และสามารถค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติม
เพื่อศกึษาด้วยตนเองได้ 

3. ผู้ เขียนร้อยเรียงภาษาเพื่ออธิบายเนือ้หาข้อมลูด้วยภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจ
ง่าย ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด จึงท าให้หนังสือวิชาการซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะทาง 
ด้านภาษาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างยาก  แต่ผู้ เขียนสามารถท าให้เป็นเ ร่ืองง่ายและ 
นา่ติดตาม 

4. หัวข้อแต่ละหัวข้อ เนือ้หาการอธิบายผู้ เขียนจะยกตัวอย่างซึ่งเป็นค าและ
ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นเร่ืองใกล้ตวัมาประกอบค าอธิบาย วิธีการนีส้ามารถท าให้
ผู้อา่นมองเห็นภาพและเข้าใจได้อยา่งง่าย 

5. ข้อมลู หนงัสอื เอกสารตา่งๆซึง่ผู้ เขียนได้น ามาใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิงใน
หนงัสอืเลม่นีม้ีจ านวนมากกวา่ 100 เลม่ทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย จึงท าให้ข้อมลู
ในหนงัสอืนัน้มีความชดัเจนและนา่เช่ือถือเป็นอยา่งมาก 

6. ตอนท้ายเล่มผู้ เขียนได้จัดท าดรรชนีเพื่อค้นหาค าศัพท์โดยเรียงตาม
ตวัอกัษรทัง้ที่เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย ท าให้ผู้อ่านสามารถค้นหาค าเพื่อศึกษา
ได้ง่ายขึน้ 

7. หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นหนงัสอืที่สามารถน ามาใช้ศึกษา อ้างอิงเร่ืองอรรถศาสตร์
ได้อยา่งดีที่สดุ  

8. มีเนือ้หาที่ทนัสมยัข้อมลูวิชาการตวัอย่างเหมาะและสอดคล้องกบัเหตกุารณ์ใน
ปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก 
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จุดด้อย 
1) จดุด้อยของหนงัสอืเลม่นีม้ีบางหวัข้อย่อยที่ผู้ เขียนไม่ได้เน้นตวัหนงัสือสีด า

เหมือนหวัข้อยอ่ยข้ออื่นๆเช่น หวัข้อที่ 6.2.1, 2.6.3 และ 6.2.4 หวัข้อย่อยนีไ้ม่มีการเน้น
ค าเป็นสดี า ซึ่งแตกต่างจากหวัข้อย่อยที่ 2.6.2 หวัข้อมีการเน้นค าเป็นสีด า อาจจะเป็น
เพราะว่าความผิดพลาดของการจดัพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดด้อยที่มี
ผลกระทบตอ่เนือ้หามากแตป่ระการใด  

2) หนงัสอืเลม่นีผู้้ เขียนได้สรุปข้อมลูในภาพรวมของเนือ้หาทัง้หมดอยู่ที่หวัข้อ 
6.6.5 ความเป็นจริงควรจะเปลี่ยนจากหวัข้อ 6.6.5 เป็นบทที่ 7 บทสรุป ซึ่งแยกเป็นอีก
บทหนึง่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นหนงัสอืที่ดีมาก เหมาะส าหรับนกัวิชาการ นกัศึกษาซึ่งสนใจ
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบัอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงของภาษาศาสตร์ และคนทัว่ไป 
ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี ้ไมค่วรพลาดที่จะสรรหาเพื่อน ามาเก็บไว้ศึกษา ใช้เป็นหนงัสือ
อ้างอิงในงานวิชาการและเป็นสมบตัิสว่นตวั  
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บทวิจารณ์หนังสือ 
ผศ.นพดล  จนัระวงั 

อาจาย์ประจ าสาขาวชิาการจดัการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

 
หัวใจอุดมศึกษา : เสียงเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษาโดยการสนทนา 

ในสถาบัน 
The Heart of Higher Education : A Call to Renewal Transforming  

the Academy through Collegial Conversation 
 

 
ผู้เขียน : ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ ซายองค์ 
ผู้แปล : กรรณิการ์ พรมเสาร์  
บรรณาธิการ : สดใส ขนัตวิรพงศ์ 
ส านักพิมพ์ : ส านกัพมิพ์สวนเงินมีมา 
ค าส าคญั : การศกึษาแบบบรูณาการ, การเรียนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลง, การสนทนาเพื่อการ
เปลีย่นแปลง 
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ประวัติผู้เขียน 
 ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ (Parker J. Palmer)  เป็นนักเขียน ครู และ 
นกักิจกรรมที่ได้รับความเคารพอย่างสูง สนใจประเด็นการศึกษา ชุมชน ภาวะผู้น า  
 จิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสอยู่ที่
สถาบนัเฟตเชอร์ เป็นผู้ก่อตัง้ศนูย์ความกล้าหาญและการฟืน้ฟู (Center for Courage 
and Renewal)ท าหน้าที่ดแูลครูผู้สอนส าหรับนกัการศกึษาและโครงการคู่ขนานส าหรับ 
บคุคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ การแพทย์ กฎหมาย คณะสงฆ์ และองค์กรการกุศล
ต่างๆ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  
แหง่เบิร์กลย์ี มีผลงานท่ีแปลเป็นไทยแล้วอีกเลม่หนึ่งคือ กล้าที่จะสอน : การส ารวจโลก
ภายในของชีวิตครู (The courage to teach : Exploring the inner landscape of  
a teacher’s life,พ.ศ. 2556, สนพ.สวนเงินมีมา) 
 อาร์เธอร์ ซายองค์ (Arthur Zaionc) เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ที่วิทยาลยั
แอมเฮิร์สต์ จบการศกึษาปริญญาโทและเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน 
เคยเป็นศาสตราจารย์อาคนัตุกะและนกัวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ Ecole Normale Superieure 
 ที่ปารีส สถาบนัคอนตมัออพติกส์ มกัซ์พลงัก์ (Max Planck institute for Quantum 
Optics) ปัจจุบนัเป็นที่ปรึกษาสภาอนาคตโลก(World Future Council) และผู้อ านวยการ
โครงการศนูย์จิตภาวนาในสงัคม(Academic Program of the Center for Contemplative 
Mindin Society) ซึ่งสง่เสริมให้ใช้วิธีการภาวนาที่เหมาะสมในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้สถาบันคิรา(KiratInstitute) เป็นเลขาธิการมนุษยปรัชญาสมาคม 
(Anthroposophical Society)ประธานสมาคมลนิดีสฟาร์น (Lindisfarme Association) 
และเป็นผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายโครงการของสถาบนัแฟตเชอร์ ผลงานของซายองค์ที่
แปลเป็นไทยแล้วคือ ไล่คว้าแสง (Catching the Light, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), 
กระบวนการภาวนาศึกษา : เมื่อความรู้แปลเป็นความรัก(Meditation as Contemplative 
Inquiry, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), ร่วมเขียน The Quantum Challenge (Jones & Bartiett) 
และบรรณาธิการร่วม Goethe’s Way of Science (SUNY Press)  
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ความเป็นมาของหนังสือ 
 หนังสือ หัวใจอุดมศึกษา  เ ป็นหนังสือในโครงการหนังสือวิชาการ 
จิตตปัญญาศึกษา โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) โครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) ซึ่งส านกัพิมพ์
เลือกพิมพ์และเผยแพร่เพื่อการสร้างสรรค์สูก่ารเปลี่ยนแปลงทางสงัคม หนังสือ หัวใจ
อุดมศึกษา เป็นผลมาจากการประชมุของบรรดานกัการศกึษาที่จดัขึน้ท่ีเมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 หนงัสือน าเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการ
เปลีย่นแปลง ศาสตร์ตา่งๆที่วางอยูบ่นพืน้ฐานจากประสบการณ์ตรง ความสมัพนัธ์การ
เห็นความเช่ือมโยงของสรรพสิ่งบนโลกและมนษุยชาติ การเผยตนสู่การรับรู้ซึ่งผู้ เขียน
หนงัสอืทัง้สองเช่ือวา่ส านกึรู้ด้านจิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียมทางศาสนา รวมทัง้ความ
หลากหลายของความคิดความเช่ือจะช่วยเรารังสรรค์ให้เกิดการวางจิตใจให้ถูกต้อง
เหมาะสมและน าไปสูก่ารเรียนรู้แบบจิตภาวนาได้ ปาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ 
ซายองค์ อทุิศชีวิตของตนเพื่อสร้างรูปแบบการศึกษาที่รับใช้เป้าหมายของมนุษย์เพิ่ม
ความเข้าใจและการปฏิบัติ ให้ลุ่มลึกขึน้ในด้านการเ รียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ซึง่เป็นหวัใจของอดุมศกึษา  
 
องค์ประกอบของหนังสือ 
 หนงัสอืเลม่นีไ้ด้แบง่เนือ้หาออกเป็น 9 สว่น 
 ส่วนแรก เป็น บทน า ผู้ เขียนได้กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนีว้่าเกิดขึน้ 
จากการสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานระหว่างผู้ เขียนสองคน เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด
และคนอื่นๆ อีกมากมายและได้ตัง้ค าถามเชิญชวนผู้ อ่านให้ร่วมส ารวจไปกับผู้ เขียน 
ด้วยค ากล่าวว่า “การอุดมศึกษาเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายมิติกว่านีไ้ด้อย่างไร 
ภารกิจที่ดึงศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรียน  
ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเช่ือมช่องว่างระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อต่อ  
ทีแ่ข็งแกร่งระหว่างการรู้จกัโลกกบัการด ารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้างสรรค์ ทัง้อยู่อย่าง
สนัโดษและอยู่เป็นชุมชน” ในส่วนของบทน ายังได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยสงัเขป 
ของการศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นย า้ว่าการศึกษาแบบบูรณาการที่แท้นัน้ 
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เป็นการให้นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส ารวจอย่างเป็นระบบเก่ียวกับความสมัพนัธ์
ระหวา่งการศกึษาโลกในเชิง “วตัถวุิสยั” กบัเป้าหมาย ความหมายขีดจ ากดั และความ
มุง่มาดปรารถนาในชีวิตของนกัศกึษา  
 ส่วนที่  2 เป็นสว่นที่ว่าด้วย สู่ปรัชญาการศึกษาแบบบูรณาการ เขียนโดย 
ปาร์กเกอร์ เจ ปาล์มเมอร์ เป็นการอธิบายต่อข้อวิจารณ์ต่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
ข้อวิจารณ์แรกคือการศึกษาแบบบูรณาการมีพืน้ฐานทางปรัชญาอ่อนแอ ซึ่งผู้ เขียนได้
อธิบายภายใต้กรอบของภววิทยา (การมีอยู)่ ญาณวิทยา (ความรู้) ครุศาสตร์ (การเรียน
การสอน) และ จริยศาสตร์ (ผลลพัธ์ในเชิงศิลธรรมที่เกิดขึน้กบัชีวิตนกัศึกษา) ผู้ เขียน
อธิบายถึงธรรมชาติของความจริงที่เราฝังตวัอยู่ และก็ฝังลกึในตวัเราด้วย ฐานคิดของ
การศึกษาแบบบูรณาการว่าตัวเราฝังตัวอยู่ในความจริงร่วม และเราไม่สามารถรู้  
ความจริงร่วมนีไ้ด้อย่างแท้จริงและดีพอ จนกว่าเราจะได้อยู่ในชุมชนร่วมกบัมนัอย่างมี
ส านกึและกระตือรือร้นในฐานะผู้ รู้ (Knowers) เป็นการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์สมัพนัธภาพ
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปของนกัศกึษากบัอาจารย์ นกัศกึษาต่อนกัศึกษา และนกัศึกษากบั
อาจารย์กบัวิชาที่สอน ที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์แบบศีลธรรมมากกวา่  
 ส่วนที่  3 เป็นสว่นที่ว่าด้วย เมื่อน าปรัชญามาปฏิบัติ เขียนโดย ปาร์กเกอร์ 
เจ ปาล์มเมอร์ เป็นการตอบประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอีก 4 ประเด็นได้แก่ ข้อวิจารณ์
ที่ 2 การศกึษาแบบบรูณาการไร้ระเบียบเกินไป ไม่เหมาะกบัการเรียนระดบัอดุมศึกษา 
ปาล์มเมอร์ตัง้ค าถามกลบัว่า ความไร้ระเบียบนัน้ไม่ต่างจากชีวิตคนเราที่เราควรจะมา
ทบทวนวา่ เราอยากให้การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเก่ียวข้องกบัชีวิตหรือไม ่ข้อวิจารณ์
ที่ 3 ห้องเรียนไมเ่ปิดพืน้ท่ีให้แก่อารมณ์ ปาล์มเมอร์อธิบายวา่ การรู้คิด (Candace pert) 
เป็นงานท่ีเช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดกบัอารมณ์ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างสมองกบัหวัใจ ข้อ
วิจารณ์ที่ 4 ตอ่ต้านชมุชน การศกึษาแบบบรูณาการจ าเป็นต้องร่วมมือกนัท างาน ชมุชน
เป็นมิติความจริงที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ข้อวิจารณ์ที่ 5 วิชาการกับจิต
วิญญาณประสานกันไม่ได้ ปาล์มเมอร์เห็นว่าเป็นสิ่งอนัตรายยิ่งถ้าจะไม่ให้การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปเข้าใจศาสนาและจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นส่วนส าคัญของ  
“สภาพไร้ระเบียบ” ของมนษุย์ 
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 ส่วนที่  4 เป็นสว่นที่ว่าด้วย พ้นไปจากชีวิตทางวิชาการที่แบ่งแยก เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในบทนีซ้ายองค์ได้พูดถึง “ชีวิตที่แบ่งแยก” ในสมัยที่ยังเป็น
นกัศึกษาที่รายรอบด้วยความไร้วิญญาณของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ตลอด
กาลที่เกิดขึน้กบัคนทกุรุ่น และกลา่วถึงการค้นพบ การเรียนรู้ที่ส าคญัที่สดุที่เกิดขึน้โดย
อาศัยความสัมพันธ์นอกห้องเรียน และย า้เตือนถึงการคุกคามของ “แนวคิดเฉ่ือย 
(Inert idea) หรือความรู้ที่ตายแล้ว” ที่จะมีต่อจินตนาการหรือการหยัง่รู้ ที่จ าเป็นต้อง
เปิดตวัเองไปสูก่ารรับประสบการณ์ความเป็นมนษุย์ให้เต็มที่  
 ส่วนที่ 5 เป็นสว่นท่ีวา่ด้วย ใส่ใจโยงใยสัมพันธ์ ใช้ชีวิตเป็นบทเรียน เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในตอนนีผู้้ เขียนได้เขียนถึงศาสตร์ของการสอนแบบบรูณาการ  
ที่จะท าให้เห็นโยงใยความสมัพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นความจริงพืน้ฐาน ไมใ่ช่ความจริงที่สกดั
มาแล้ว อะไรคือความหมายของประสบการณ์เชิงลึกของโยงใยสมัพนัธ์เพื่อแสวงหา
ความรู้ การเรียน การสอนและชีวิต เป็นการสอนที่ใช้ประสบการณ์และโยงใยสมัพนัธ์ 
และการสอนแบบสหวิทยาการอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยการสืบค้นด้วยการใคร่ครวญ 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการศกึษาที่จะเสริมวิธีวิเคราะห์ เป็นการแสดงออกของญาณวิทยา 
แห่งความรัก (Epistemology of love) ซึ่งมี 7 ขัน้คือ ความเคารพ ความอ่อนโยน 
ความใกล้ชิด ความเปราะบาง การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง และการหยั่งรู้ด้วย
จินตนาการ  
 ส่วนที่  6  เ ป็นส่วนที่ ว่า ด้วย ประสบการณ์ การใคร่ครวญ และ 

การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย อาเธอร์ ซายองค์ ในสว่นนี ้ซายองค์ได้เขียนถึงหวัใจของ  
การอุดมศึกษาแบบบูรณาการที่แท้จริงที่ต้องใช้ประโยชน์จากการส ารวจอย่าง
กว้างขวางและความเข้าใจลึกซึ ง้ ในขัน้ตอนต่างๆ ของการพัฒนามนุษย์ทั ง้  
ด้านพุทธิปัญญา อารมณ์ความรู้สึก ศีลธรรม และจิตวิญญาณ ที่จะต้องมีรูปแบบ  
การเรียนการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนการสอน
ด้วยการใคร่ครวญ ความหมาย เป้าหมาย และคุณค่าของจิตวิญญาณในอุดมศึกษา  
ที่จะเช่ือมโยงถึงความเป็นครู  
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 ส่วนที่  7 เป็นสว่นที่ว่าด้วยการสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 
เขียนโดย ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ ในส่วนนีป้าล์มเมอร์ในเขียนถึงกลยุทธ์ในการ
สนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ที่จะสามารถตอบสนอง “ความหิวกระหายและความต้องการของนกัศึกษา ต่อค าถาม 
ที่รออยู่เก่ียวกับมนุษย์และความท้าทายของสงัคม เศรษฐกิจการเมืองในยคุสมยัของ
เรา” ปาล์มเมอร์เห็นวา่ การสนทนาเป็นทัง้ยาถอนพิษความโดดเดี่ยวในสถานศกึษาและ
เป็นกลยทุธ์ส าหรับการเปลีย่นแปลงสถาบนั การสนทนาเป็นกญุแจส าคญัไปสูก่ารเพาะ
เมลด็พนัธุ์ความเปลีย่นแปลงลงในรัว้มหาวิทยาลยั 
 ส่วนที่  8 บทส่งท้าย เขียนโดย ปาร์กเกอร์ จ. ปาล์มเมอร์และ อาเธอร์ ซายองค์  
เป็นบทส่งท้ายที่ผู้ เขียนทัง้สองในสรุปสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ อ่าน 
ความส าคญัของการศกึษาของคนหนุม่สาวซึง่เป็นภาระหน้าที่อนัยิ่งใหญ่ทีส่ดุของชมุชน 
การศึกษาเป็นภาระหน้าที่ล า้ค่า เรียกร้องสูง และมีความส าคัญยิ่ง โดยบทสนทนา
เก่ียวกบัหวัใจของอดุมศกึษาจะสามารถเกิดขึน้ได้ ภายใต้บริบทที่อดุมศึกษาต้องได้รับ
การฟืน้ฟคูือปรัชญาการศกึษาแบบบรูณาการ  
 ส่วนที่  9 ภาคผนวก เป็นส่วนของการเสนอตวัอย่างของการศึกษาแบบบูรณา
การที่หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ  
การริเร่ิมของฝ่ายบริหารและทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั ภาคผนวก ก ในห้องเรียน มีตวัอย่าง
ได้แก่ การใช้ดนตรีเพื่อการเจริญสติและการฝึกใคร่ครวญก่อนเร่ิมชัน้เรียน โครงการ
จัดสรรทุนเพื่อการปฏิบัติภาวนาเป็นโครงการสนับสนุนวิธีการแสวงหาความรู้ด้วย  
การใคร่ครวญในหลากหลายวิชาเพื่อนกัศึกษาเข้าใจตนเอง การเรียน และโลกอย่าง
ลกึซึง้ขึน้ โครงการโอกาสให้บริการในภาวะผู้น า (Service Opportunities in Leadership : 
SOL) เป็นโครงการระยะ 1 ปีเต็มของนกัศึกษาปริญญาตรีที่ผสมผสานการศึกษาทาง
วิชาการ การให้บริการชุมชนและการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณเข้าด้วยกัน และ 
การพฒันานกัศกึษาแบบองค์รวม สง่เสริมการใช้ชีวิตให้มีจดุมุง่หมายและมีความหมาย 
ภาคผนวก ข นอกห้องเรียน ตวัอย่างได้แก่ การสร้างหอพกัประจ าวิชาซึ่งเป็นการ
ผสมผสานวิชาการเข้ากับชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั แบบจ าลองโปรแกรมสหวิทยาการ
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ศิลปะและอาศรม (Interdisciplinary arts and residential program) ใช้กระตุ้นความใฝ่รู้ของ
นกัศกึษาด้วยเทคนิคการใคร่ครวญ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการให้บริการ โครงการยคูา
ทั น  โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ กษ า เ พื่ อ ช า ว ร า กห ญ้ าที่ ตั ้ง อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ 
การน าจิตวิญญาณสาธารณะ (Civil engagement) กบัการเรียนรู้ด้วยการให้บริการ 
มาใช้ในวิชาบงัคบัของพลศกึษาในมหาวิทยาลยั หลกัสตูรการแพทย์แบบบรูณาการของ
สถาบนัเพื่อสขุภาพและการเยียวยา ภาคผนวก ค การริเร่ิมของฝ่ายบริหารและทั่ว
ทัง้มหาวิทยาลัย ตวัอย่างได้แก่ มหาวิทยาลยัรัฐฟลอริด้า การให้ผู้บริหารเสนอตวัเข้า
ช่วยเหลือนักศึกษาในสถาบันที่มีขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด “อยู่ให้เห็นและพร้อมช่วย”  
การตัง้สภาผู้อาวโุส ของมหาวิทยาลยันาโรปะ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอธิการบดี 
คณาจารย์และพนกังาน การรับประทานอาหารมือ้ค ่าระหว่างอธิการบดีกับคณาจารย์
ของวิทยาลยัสเปลแมน เพื่อสร้างโอกาสที่การสนทนาและความสมัพนัธ์งอกงาม และ
การสร้างชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนพรินท์จอร์จ ไฮแอทวิลล์ แมร่ีแลนด์ โดยการใช้บทกวี  
ทีละบทเพื่อน าไปสู ่“การสนทนาเพื่อความเปลีย่นแปลง” การก าหนดให้ “การเรียนรู้ของ
นักศึกษาคือสิ่งที่เราให้ความส าคัญสูงสุด” เป็นตัวก าหนดทุกเร่ืองในวิทยาลยัของ
วิทยาลยัเวลเลสลย์ีและโรงเรียนเทววิทยา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และโปรแกรมซอตอก
วา/สนุทรียสนทนา การสง่เสริมวฒันธรรมความรับผิดชอบท่ี MSU  
 
ความคิดเห็นของผู้แนะน าหนังสือ 
 เป็นเช่นที่ผู้ เขียนได้บอกจุดหมายของหนังสือเล่มนีว้่า หนังสือเล่มนีไ้ม่ใช่
หนังสือเก่ียวกับเทคนิคการสอนหรือการเขียนโครงการเสนอโปรแกรมการสอน 
(Programmatic proposal) จุดเน้นของหนงัสืออยู่ที่การส ารวจค าถามเชิงปรัชญาของ
การศึกษาแบบบูรณาการ และการน าความเช่ือมโยงอันจะน าท าให้เกิดพลงัสู่ขบวน  
การเคลือ่นไหวให้มากขึน้ ท าให้หนงัสอืเต็มไปด้วยค าถามและการส ารวจ การตรวจสอบ
และข้อเสนอ วิสัยทัศน์และความหวัง ที่ผู้ เขียนพยายามหาทางเปิดเผยหัวใจของ
อดุมศึกษา ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาและให้ความพอใจที่ล า้ลึกแก่การสอน ซึ่ง
เป็นความพยายามที่จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายถึงความส าคัญสูงสุด 
ของประสบการณ์ ความสมัพนัธ์ และความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัของมนษุยชาติกบัโลก 
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โดยผ่านมุมมองทางจิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์  น าธรรมเนียมทางศาสนาและ 
จิตวิญญาณมาประดิษฐ์ศาสตร์การสอนที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้อย่างใสใ่จ จิตใจ
สงบ มัน่คงและรู้จักใคร่ครวญ และที่ท้าทายคือการใช้ประโยคที่เป็นเส้นตรงถ่ายทอด
ความอ้อมค้อม ซบัซ้อน อย่างที่ใช้องค์รวมในการถ่ายทอดความจริง เป็นสิ่งที่ท้าทาย 
นกัการศกึษา ผู้บริหาร และผู้สอนของประเทศไทยที่จะกลบัมาทบทวนการจดัการเรียน 
การสอนของเราว่า ก าลังสร้างคนแบบใดออกไปจากรัว้มหาวิทยาลัย มีอะไรอยู่บ้าง 
ที่เป็นคณุค่าส าคญัในการเรียนการสอนของเรา มีอะไรอยู่บ้างที่เป็นทนุส าคญัของการศึกษา
ไทยที่ จะน า ไปสู่ กา รส ร้ างท รั พยากรมนุษ ย์ ที่ มี คุณค่ า  มี ความเ ป็ นมนุ ษ ย์ 
อย่างแท้จริง ที่มีทัง้สมอง หัวใจ และจิตวิญญาณ ที่สุดแล้วจะเป็นการกระตุ้ นให้เกิด 
การริเร่ิมวิธีการสอนใหม่ๆ  ขึน้มา นกัการศกึษา ผู้บริหารและผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษา
ทกุคนควรจะได้หยิบหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มาอา่นอยา่งใคร่ครวญ  

 
 
 
 
 
 


