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ปั จจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งค่ าย อาเภอย่ านตาขาว จังหวัดตรัง
Factors Affecting the Peoples’ Participation in Forming the Three Years
Local Development Plan of the Tung Kai Sub-District,
Yantakaw District, Trang Province
จุติมา พันธุ์ช่วง1
บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ ก ารบริ หารส่ว นตาบลทุ่งค่า ย
อ าเภอย่า นตาขาว จัง หวัด ตรั ง ปั ญ หา อุป สรรคต่อ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่า นตาขาว จัง หวัด ตรั ง และข้ อ เสนอแนะต่อ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อ าเภอย่ า นตาขาว จั งหวั ด ตรั ง ประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั ง้ นี ้
เป็ นประชาชนผู้มี สิทธิ์ เลือกตัง้ ที่อยู่ในเขตองค์ การบริ ห ารส่วนตาบลทุ่งค่า ย อาเภอ
ย่ า นตาขาว จั ง หวั ด ตรั ง จ านวน 364 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย การแจกแจงหาค่าความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางโดยปั จจัยที่มีระดับสูงสุดคือปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหา
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ส่วนปั ญ หา อุป สรรคต่ อปั จจั ยที่ ส่ง เสริ มการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจั ดท า
แผนพัฒนาสามปี ได้ แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครั ฐทังในระบบนโยบายมาตรการขาด
้
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่ วมลงมติเพื่อสร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาปั จจัย
ด้ านประชาชนมี ส านึ ก ต่ อ ปั ญหา ประชาชนไม่ ไ ด้ รั บการพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และประโยชน์ร่วม ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ประชาชนขาดการสนับสนุน
ข้ อมูลข่าวสารและปั จจัยจูงใจ การได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม ขาดความสามัคคี
ไม่คอ่ ยเห็นถึงประโยชน์การมีสว่ นร่วมโดยมีข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบ
้
นโยบายมาตรการ ควรเปิ ด โอกาสให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ในการพัฒนาปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ ร่วม สร้ างกิ จกรรม
ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึน้ เพื่ อให้ เกิ ดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึน้ ในชุมชน
ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มและสนับสนุนข้ อมูล
ข่าวสารและปั จจัยจูงใจ การได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม จัดกิจกรรมเพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาท้ องถิ่นกับชุมชน
คาสาคัญ : ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน
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
บทนา
รัฐธรรมนูญเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมมากที่สดุ เท่าที่เคยมีมา
และบัญ ญัติ ไว้ ใ นหลายมาตราได้ บัญ ญัติไว้ ว่า รั ฐต้ อ งด าเนิ นการตามแนวนโยบาย
ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของ ประชาชน ด้ ว ยการส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการ
กาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ท้ องถิ่ น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สังคมรวมทังการจั
้
ดทาบริ การ
สาธารณะ ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน ในการตรวจสอบ
การใช้ อ านาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ ในรู ป แบบองค์ ก รทางวิ ช า ชี พ หรื อ ตามสาขาอาชี พ
ที่หลากหลาย หรื อรูปแบบอื่น ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีความเข้ มแข็งในทางการเมือง และ
จัดให้ มีกฎหมายจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาการเมืองภาคการเมือง เพื่อช่วยเหลือการดาเนิน
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กิ จ กรรมสาธารณะของชุม ชน รวมทัง้ สนับ สนุน การด าเนิ น การของกลุ่ม ประชาชน
ที่รวมตัวกัน ในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบ ให้ สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้ องการของชุมชนในพื ้นที่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550 : 28)
รัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้ องถิ่นและส่งเสริ มให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทา บริ การสาธารณะ และมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจแก้ ปัญหาในพื ้นที่ท้องถิ่นใดมีลกั ษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี สิทธิจดั ตัง้
เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติกากับ ดูแลองค์กรส่วน
ท้ องถิ่นต้ องทาเท่าที่จาเป็ นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้ อง
และเหมาะสมกับรู ปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
ต้ องเป็ นไปเพื่ อ การคุ้ มครองประโยชน์ ข องประชาชนในท้ องถิ่ น หรื อประโยชน์
ของประเทศ เป็ นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550 : 112-113)
องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่ายเป็ นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รู ปแบบหนึ่ง ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 เป็ น รู ปแบบของการปกครองที่เกิ ดจากการกระจายอานาจการปกครอง
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ ประชาชน ในท้ องถิ่นได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในการปกครองท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ตอบสนองต่อการแก้ ปั ญ หาความต้ อ งการ
ของประชาชนในท้ องถิ่น ซึง่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาความต้ องการของประชาชน
ได้ อย่ างแท้ จริ งคื อ การจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบมี ส่วนร่ วม แผนพัฒนาต าบลจึ ง
เป็ นเครื่ องมือขององค์การบริ หารส่วนตาบลในการวิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้ องการ
ของประชาชน เพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนดภารกิจและ
แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและการจัดทาแผนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายได้ จะต้ องมีส่วนร่ วมจากประชาชนในการสะท้ อนปั ญหาต่างๆในหมู่บ้าน
(แผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย, 2555 : 3)
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การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปกครองท้ องถิ่นก็ไม่อาจประสบผลสาเร็ จ
ได้ เ พี ย งการจัด ตัง้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลขึน้ มาเท่า นัน้ เนื่ อ งจากสาระของการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนไม่ได้ ยดึ ติดอยูก่ บั องค์กรเป็ นหลักยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น
การตระหนั ก ถึ ง หน้ าที่ ข องประชาชน การปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ แ ละความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิ ที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ให้ ความสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก็ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จริ ง
โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการวางแผน การปฏิบตั ิงาน
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับปั ญหาและความต้ องการของประชาชน (สุดาวรรณ์ มีบวั , 2547 : 10)
การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี พบว่ า
การส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่ วมจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลทุ่ ง ค่ า ยไม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด อยู่ กั บ องค์ ก รเป็ นหลัก ยั ง มี ปั จ จั ย ที่ ส า คั ญ เช่ น
การตระหนั ก ถึ ง หน้ าที่ ข องประชาชน การปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ แ ละความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิ ที่ตนเองมีซึ่งหากการปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ให้ ความสนใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก็ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จริ ง
โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการวางแผน การปฏิบตั ิงาน
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับปั ญหา
ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคต่อปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
3. เพื่ อศึ กษาข้ อเสนอแนะต่ อปั จจัยที่ ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
วิธีการวิจัย
การวิจ ัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การวิจ ัย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่ง ผู้วิจ ัย
ได้ กาหนดขัน้ ตอนการศึกษา ดังนี ้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชาชนผู้มีสทิ ธิ์เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทน
ราษฎรที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังจากข้ อมูล
แผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนต าบลทุ่งค่ายอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรั ง
จานวน 6,553 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั ง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง จานวน 364 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือทีใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่ง 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบสารวจรายการ (Check list) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับแบบลิเคิท (Likert, 1961 : 166 - 169)
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โดยได้ ทดสอบคุณภาพเครื่ องมือมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อความกับเนื ้อหา (IOC)
เท่ากับ 0.89
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะที่ มี ผล
ต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสารต าราที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ ปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ วม
ของประชาชน โดยก าหนดของข่ายในการสร้ างเครื่ องมื อให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั
2. สร้ างแบบสอบถามที่ มี ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า มี 5 ระดั บ
โดยมีวตั ถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตามประเด็นหลักที่ได้ กาหนดในกรอบการวิจยั
3. นาเครื่ องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเนื ้อหาครอบคลุม
และตรงกับประเด็นคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และให้ ข้อความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
4. หาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็ จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย ง
ของเนื ้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน พิจารณาด้ านเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษา
และส านวนที่ ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ ค่า
เท่ากับ 0.99
5. นาแบบสอบถามการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง จานวน 30 คน นาแบบสอบถามที่ได้ รับคืนจากการทดลองนามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาล (Cronbach’s Coefficient alpha)
(Cronbach, 1990 : 202-204) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ0.89
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559
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6. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับประชาชนในการวิจยั
ผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ย วสถานภาพทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ผลการวิ จัย พบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 203 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 55.80
มีอ ยู่ในช่ ว งอายุ 51ปี ขึน้ ไป คิ ด เป็ น ร้ อยละ 35.40 มี การศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา
คิดเป็ นร้ อยละ 31.30 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 40.70 มีรายได้ 10,001 – 15,000
คิดเป็ นร้ อยละ 48.10
2. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จัง หวัด ตรั ง ทัง้ 4 ปั จ จั ย ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ในภาพรวม ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย
พบว่า ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.85
และปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนาร่วม มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.53
2.1 ปั จ จัย เกี่ ย วกับ กลไกภาครั ฐ ทัง้ ในระบบนโยบายมาตรการ พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย
พบว่า การมีส่วนร่ วมในการประชุมเมื่อมีโครงการ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.94 และการมีส่วนร่ วมในการจัดทากลไกภาครัฐ ด้ านนโยบายและ
มาตรการต่างๆ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.45
2.2 ปั จ จัย ด้ า นประชาชนมี สานึก ต่อ ปั ญ หาและประโยชน์ ร่ ว ม พบว่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า
การมีสว่ นร่วมในการใช้ ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ในการแก้ ไขปั ญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3.53 และการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการพัฒนาตาบลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.51
2.3 ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ หารและสมาชิกสภา
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559
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ร่ ว มเรี ย นรู้ กับ ท่ า น ในชุ ม ชน ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด 2.63 และการเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสาร
ของราชการส่วนท้ องถิ่นอย่างสะดวก รวดเร็ ว มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.45
2.4 ปั จ จัย จู ง ใจ คื อ การได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการมี ส่ว นร่ ว ม พบว่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
การพัฒ นาได้ ตอบสนองต่ อ ความต้ องการของท่ า น มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด 2.88 และ
การมี ส่ ว นร่ ว มผลัก ดั น โครงการตามแผนพั ฒ นาหรื อ โครงการจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว น
จากแผนพัฒนาไปทาข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด 2.60
ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญหา อุ ป สรรคต่ อ ปั จจั ย ที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
กลไกลภาครัฐเกี่ยวข้ องกับนโยบายมาตรการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
แผนพัฒนาสามปี ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่ วมลงมติเพื่อ
สร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาถึงจุดสาคัญ ผู้บริ หารวางนโยบายไม่เข้ าถึงปั ญหา
ส่วนย่อยส่วนมากเน้ นความสาคัญจึงละเลยปั ญหาเรื่ องเล็กๆ
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ประชาชนขาดการมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็ จลุล่วง ผู้บริ หารทราบถึง
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ โดยตรงแต่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ปั ญหาถึ ง จุ ด ส าคั ญ ประชาชนขาด
ความร่วมมือในการพัฒนาเป็ นกลุม่ เพราะประชนชนไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนต าบลทุ่งค่ ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาด
การกระตุ้นเพื่อส่งเสริ มให้ โครงการสาเร็ จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนับสนุนข้ อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับครั วเรื อนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนประชาชนมี การเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ น้ อย
กับสมาชิกชุมชนจึงทาให้ ทรัพยากรที่ใช้ ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ
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4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ประชาชนขาดความสามั ค คี ไ ม่ ค่ อ ยเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
ประชาชนจะมีส่วนร่ วมเมื่อได้ รับผลประโยชน์ ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่วนรวม
ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ น้อยเพราะผู้บริ หารเน้ นกิจกรรมเดิม
ไม่สร้ างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
เนื่ องจากผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่ว นต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ เข้ าถึ ง ปั ญ หา
ส าคัญ โดยตรงจึ ง ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนามากขึ ้นเพราะประชาชนเข้ าถึงปั ญหาผลกระทบต่อปั ญหา
โดยตรงจึงต้ องมีสว่ นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึ ้น
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตสานึกต่อปั ญหาผู้บริ หารต้ องสร้ างกิจกรรม
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมมากขึ ้นเพื่อให้ เกิดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึ ้นในชุมชน
จะได้ มีจิตอาสามากขึ ้นทาให้ ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปั ญหาส่วนรวมและประโยชน์
ร่วมในชุมชน
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ข้ อ มูล ข่ า วสารต่ า งๆเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ ข่ า วสาร
อย่างทัว่ ถึงทุกพื ้นที่ของชุมชนและมีการบริ หารให้ ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อเข้ าใจง่ายขึ ้น
องค์ การบริ ห ารส่วนตาบล ทุ่ง ค่า ย ต้ อ งเน้ นให้ ป ระชาชนได้ ต ะหนักถึ งความสาคัญ
ในการใช้ ทรั พยากรที่ขาดแคลนอย่างคุ่มค่า เพื่อให้ ทรั ยกรเพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน
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4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ให้ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เน้ นให้ ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อ
ความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนันๆผู
้ ้ บริ หาร ต้ องดาเนินโครงการตามมติ
เสี ย งส่ ว นใหญ่ ใ นที่ ป ระชุ ม ควรจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประสานความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้นาท้ องถิ่นกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ กับประชาชน
และต้ องมี การประสานกับหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อของบประมาณในการด าเนิ น
โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ซึง่ สามารถอภิปลายผลได้ ดงั นี ้
1. จากการศึก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ระดับ ปั จ จัย ที ่ส ่ง เสริ ม การมีส ่ว นร่ ว ม
ของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้ าน คือ ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ปั จจัยเกี่ ยวกับกลไกภาครั ฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
ปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับ
ผลประโยชน์ จากการมี ส่ว นร่ วม ปั จ จัย ด้ า นนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา เนื่ องจาก
สามารถท าให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ว นร่ ว มในการจัด ท าร่ า งแผนพัฒ นาต าบล โดยให้
ประชาชนมีสว่ นร่ วมในกระบวนการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็ นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒ นาต าบล เพื่ อ มี ส่ว นร่ ว มในแก้ ไ ขปั ญ หาอุป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการ
เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยอรุ ณ ภมร (2547 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลท่ า กุ่ ม อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ตราด พบว่ า ส่ ง เสริ ม
ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะและด้ านการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน อบต. และมี ก ารเข้ าร่ วมประชุ ม แสดง
ความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
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1.1 ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
ระดับปั จจัย
ที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า องค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมที่สอดคล้ องกับเศรษฐกิจและมีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
สังคมในด้ า นต่างๆซึ่ง สอดคล้ องกับผลการวิ จัยของ อัญชลี เฉลยรั ตน์ (2550 : 23)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัด ทากรอบ แผนพัฒนาตาบล
ต าบลวั ด ยม อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา”ผลการวิ จั ย พบว่ า
กรอบแผนพัฒนาตาบลแบบมีสว่ นร่วมของประชาชน ประกอบด้ วย ประเด็นการพัฒนา
โครงสร้ างพื น้ ฐาน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาสั ง คม และการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ลัก ษณะ/กิ จ กรรม แตกต่ า งกั น ตาม
ความต้ องการของประชาชน
1.2 ปั จจัยด้ านประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วมระดับปั จจัย
ทีส่ ง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท าแผนพัฒนาต าบล เกี่ ยวกั บการแก้ ไขปั ญ หาความต้ องการ
ของประชาชนร่ วมเรี ยนรู้ ในเรื่ องการแก้ ไขปั ญหา ความต้ องการของประชาชน พิจารณา
ปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิ จัยของ สมจิ ตร ศรี แ สนยง (2553 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว
อาเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและรู ปแบบในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ขององค์ การบริ ห ารส่วนต าบล หนองบัว มี แนวทางในการจัดท าแผนพัฒ นาต าบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล ร่ วมกันค้ นหาปั ญหา ความต้ องการของประชาชน พิจารณาปั ญหา
และมีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาในแต่ละด้ านประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ปั จ จั ย ด้ านนัก พัฒ นาและองค์ ก รพัฒ นา ระดับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า องค์การบริ หาร
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ส่วนตาบลทุง่ ค่ายมีบทบาทในการกระตุ้น และส่งเสริ มอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รั บ การสนั บ สนุ น ข้ อมู ล ข่ า วสารและสิ ท ธิ เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นถึงข้ อมูลข่าวสารการพัฒนาท้ องถิ่นขออย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ สมศักดิ์ น้ อยนคร (2551 : 75-78) ได้ ศึกษาศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลในจัง หวัด อุต รดิ ต ถ์ พบว่ า
ปั ญหาด้ านการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร พบว่ า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้ องถิ่น
มีความไม่ชดั เจน ข้ อเสนอแนะ คือ ควรติดเครื่ องเสียงและมีการกระจายเสียงที่ชดั เจน
ปั ญหาด้ านการคิ ด พั ฒ นาพบว่ า ประชาชนไม่ ก ล้ าแสดงความคิ ด เห็ น และ
ไม่ก ล้ าแสดงออก ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรส่ง เสริ ม ให้ ชาวบ้ านมี ส่วนร่ ว มในการแสดง
ความคิ ดเห็นและตัดสินใจให้ มากขึน้ ปั ญหาด้ านการตัดสินใจพบว่า เทศบาลตาบล
ขาดการสอบถามปั ญหาและความต้ องการในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บ้าน
ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรส่ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า นมี ส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
ตัดสินใจให้ มากขึ ้นปั ญหาด้ านการรับประโยชน์พบว่า พื ้นที่หา่ งไกลความเจริ ญจะได้ รับ
การพัฒนาที่ล่าช้ า ข้ อเสนอแนะคือ ควรมีการกระจายงบประมาณไปยังพื ้นที่ห่างไกล
ให้ มากขึ ้น
1.4 ปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่ วม ระดับปั จจัย
ที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ได้ รับ
ประโยชน์จากการมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย
และการพัฒ นาได้ ต อบสนองต่อ ความต้ อ งการ ซึ ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ยั ของ
นัยนา ปานศาสตรา (2552 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น เทศบาลตาบลในเขตอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นได้ แก่ปัจจัยด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ปั จจัยด้ านความคิดเห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายใน ปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และ ปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายนอก
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่สาคัญ
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ผลการวิเ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ อ ปั จ จั ยที่ ส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล
ทุ่งค่ าย อาเภอย่ านตาขาว จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
กลไกลภาครั ฐ เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายมาตรการด้ า นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ตามแผนพัฒนาสามปี ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้ าร่วมลงมติ เพื่อ
สร้ างนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาถึงจุดสาคัญ ผู้บริ หารวางนโยบายไม่เข้ าถึงปั ญหา
ส่ ว นย่ อ ยส่ ว นมากเน้ นความส าคั ญ จึ ง ละเลยปั ญหาเรื่ องเล็ ก ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของสมจิตร ศรี แสนยง (2553 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว อาเภอมน จังหวัดกาฬสิน ธุ์
พบว่า วิธีการและรูปแบบในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองบัว มีแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามีสว่ นร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ร่ วมกันค้ นหาปั ญหา
ความต้ องการของประชาชน พิ จ ารณาปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของปั ญ หาในแต่ละด้ า น ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนรายด้ านพบว่าทุกด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
ประชาชนขาดการมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ท าให้
แผนพัฒนาโครงการตามนโยบายบางอย่างไม่สามารถเสร็ จลุล่วง ผู้บริ หารทราบถึง
ปั ญ หาที่ สาคัญ โดยตรงแต่ไม่สามารถแก้ ปั ญ หาถึ ง จุด สาคัญ ประชาชนขาดความ
ร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาเป็ น กลุ่ม เพราะประชนชนไม่ไ ด้ รั บ การพัฒ นาอย่ า งทั่ว ถึ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของณัฐวุฒิ ถาปั นแก้ ว (2555 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
นาม่อง อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
นาม่อ ง อ าเภอกุดบาก จั ง หวัด สกลนคร เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับการมีส่ว นร่ ว มของ
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ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาม่อง อาเภอ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่ายพัฒนานโยบายบางอย่างขาดการกระตุ้น
เพื่อส่งเสริ มให้ โครงการสาเร็ จตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆ กับครัวเรื อนที่อยูห่ างไกลจากชุมชนประชาชนมีการเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ น้อยกับสมาชิก
ชุม ชน จึ ง ท าให้ ท รั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บัน ไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย
ของสมศั กดิ์ น้ อยนคร(2551 : 75 - 78) ได้ ศึ กษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลตาบลในจัง หวัด อุต รดิ ต ถ์ พบว่า การมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิ ตถ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านการรั บรู้ ข้ อมู ล ข่ า วสาร
ด้ านการปฏิบตั ิงานและด้ านการรับประโยชน์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านการคิดพัฒนา
ด้ านการตัดสินใจ และ ด้ านการติดตามประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ประชาชนขาดความสามัค คี ไม่ ข่อ ยเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ก ารมี ส่ว นร่ ว ม ประชาชนจะ
มีส่ว นร่ วมเมื่อ ได้ รับผลประโยชน์ ต่อตนเองขาดการเสียสละต่อส่ว นรวม ประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมสร้ างความสัม พัน ธ์ น้ อยเพราะผู้ บริ ห ารเน้ นกิ จ กรรมเดิ ม
ไม่สร้ างความสัมพันธ์ ด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของนัยนา ปานศาสตร
(2552 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ได้ แก่ ปั จ จั ย
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ปั จจัยด้ านความคิดเห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายใน ปั จจัยด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และปั จจัยด้ านแรงจูงใจภายนอก
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ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ปั จจัยเกี่ยวกับกลไกภาครัฐทังในระบบนโยบายมาตรการ
้
เนื่ องจากผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่ว นต าบลทุ่งค่ายไม่ได้ เข้ าถึ ง ปั ญ หา
ส าคัญ โดยตรงจึ ง ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนามากขึ ้นเพราะประชาชนเข้ าถึงปั ญหาผลกระทบต่อปั ญหา
โดยตรงจึงต้ องมีสว่ นรวมในการออกความคิดเห็นมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัย
ของสมจิตร ศรี แสนยง (2553 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองบัว อาเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า วิธีการและ
รู ป แบบในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว
มีแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย เปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนเข้ ามี ส่ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นาต าบล ร่ ว มกั น ค้ น หาปั ญ หา
ความต้ องการของประชาชน พิ จ ารณาปั ญ หาและมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของปั ญหาในแต่ละด้ านประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
2. ปั จจัยประชาชนมีสานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ร่วม
เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีจิตสานึกต่อปั ญหาผู้บริ หารต้ องสร้ างกิจกรรม
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมมากขึ ้นเพื่อให้ เกิดความสามัคคี สัมพันธภาพมากขึ ้นในชุมชน
จะได้ มีจิตอาสามากขึ ้นทาให้ ชุมชนมีความช่วยเหลือต่อปั ญหาส่วนรวมและประโยชน์
ร่ ว มในชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของอดิ ส รรณ์ ขั ด สี ใ ส (2551 : ก)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่ น
ในอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในอาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นประกอบด้ วย ขันเตรี
้ ยมการ
จัด ทาแผนการรวบรวมข้ อ มูลและปั ญหาสาคัญ การวิ เคราะห์ ศัก ยภาพการพัฒ นา
ของท้ องถิ่นในปั จจุบนั การกาหนดวิสยั ทัศน์การกาหนดพันธ์กิจ การกาหนดยุทธศาสตร์
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การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อ การพัฒนา การกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
3. ปั จจัยด้ านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา
ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ข้ อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามก้ าวหน้ า
กับครัวเรื อนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนจะได้ เป็ นการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงและทันสมัย และมี
การพัฒนาให้ ข้ อมูลแก่ ประชาชนที่ เข้ าใจได้ ง่ ายผู้บริ หารต้ องนัน้ ให้ ประชาชนสานึ ก
ต่อทรั พยากรและจัดระบบการใช้ ทรั พยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความ
ต้ องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของอดิสรรณ์ ขัดสีใส (2551 : ก)
ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น
ในอาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการจัดทา
แผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ขันเตรี
้ ยมการจัดทาแผน การรวบรวมข้ อมูล และปั ญหาสาคัญ การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
การพัฒนาของท้ องถิ่นในปั จจุบนั การกาหนดวิสยั ทัศน์การกาหนดพันธ์ กิจ การกาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
4. ปั จจัยจูงใจการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม
ให้ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เน้ นให้ ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อ
ความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนันๆผู
้ ้ บริ หาร ต้ องดาเนินโครงการตามมติ
เสีย งส่วนใหญ่ ในที่ ป ระชุม ควรจัด กิ จ กรรมเพื่อ ประสานความสัม พันธ์ ร ะหว่า งผู้น า
ท้ องถิ่นกับชุมชนเช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ กบั ประชาชน และต้ องมี
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อของบประมาณในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ที่ เ กิ น ศัก ยภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของนัย นา ปานศาสตร (2552 : ก)
ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเสนา จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
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ได้ แก่ ปั จจัย ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ปั จจัย ด้ านความคิด เห็น ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายใน ปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้ านความสะดวก และปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ภายนอก ปั ญหาและอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นที่สาคัญ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วม และด้ านนักพัฒนา
และองค์กรพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ผู้บริ หารต้ องทบทวนบทบาทของตน ต้ องมุ่งมั่น
ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ บริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุด เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
1.2 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี เกี่ ยวกับกลไกภาครั ฐทัง้ ในระบบนโยบายมาตรการ ผู้บริ หารองค์ การบริ หาร
ส่ว นต าบลทุ่ง ค่ า ย ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา มากขึ น้
โดยการจัด ประชุ ม ประชาคมให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ มี โ ครงการที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จัดซือ้ จัดจ้ างตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่ งครั ดโดยเปิ ดโอกาส
ให้ มีการแข่งขันประกวดราคาอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม และแต่งตังตั
้ วแทนประชาคม
หมู่บ้านเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจรั บงานจ้ างและติ ดตามผลการปฏิบัติงานทุกๆ
โครงการ
1.3 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านประชาชนมี สานึกต่อปั ญหาและประโยชน์ ร่วม ผู้บริ หารองค์ การบริ หาร
ส่ว นต าบลทุ่งค่า ย ต้ อ งสร้ างกิ จ กรรมให้ ป ระชาชนมีส่ว นร่ วมมากขึน้ ชุมชนจะได้ มี
จิ ต อาสาเกิ ด ความสามัค คี มี ความช่ ว ยเหลือ ต่อ ปั ญหาส่ว นรวมและประโยชน์ ร่ ว ม
ในชุมชน
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1.4 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านนักพัฒนาและองค์ กรพัฒนา ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตาบลทุ่งค่าย
ต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนข้ อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้ ชุมชนได้ รับข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
สร้ างจิตสานึกต่อประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม จัดระบบ
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีความคุณค่าและเพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน
1.5 ปั จจัยที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ านปั จจัยจูงใจ คือการได้ รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่ วม ผู้บริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลทุง่ ค่าย ต้ องดาเนินโครงการตามมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม เน้ นให้
ประชาชนทราบถึงความสาคัญหรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนในการดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี1
The Relationships Between the work life balance and the work performance
efficiency of staffs in Suratthani hospital.1
ณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์2, ธนายุ ภูว่ ทิ ยาธร3
นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี 4
บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี 2) ระดับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาล
สุราษฎร์ ธานี 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี เก็บข้ อมูลกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในส่วนของ
ผู้ป่วยในที่ขึ ้นกับกองการพยาบาลสุราษฎร์ ธานี เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความสมดุลของชีวิต มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทังฉบั
้ บ 859 และแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคทังฉบั
้ บ 848 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และสถิติความถดถอยพหุคณ
ู แบบ
Stepwise
คาสาคัญ : ความสมดุลของชีวิตประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานโรงพยาบาล บุคลากร
โรงพยาบาล
1

วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
3,4
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
2
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ผลการวิจยั พบว่า
1) ระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้ าน โดย
มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านงาน ด้ านครอบครัว และด้ านตนเอง อยู่ในระดับ
มาก 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสังคม
2) ระดับประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 3 ด้ าน
โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ลักษณะงาน ด้ านความพึงพอใจ
ในการทางาน และด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า
3) ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธานี
มีความสัมพันธ์กนั เชิงเส้ นตรงกับความสมดุลของชีวิต อยูใ่ นระดับสูงมาก อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .01และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ได้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู .774
อานาจในการทาพยากรณ์ มีค่าเท่ากับร้ อยละ 59.90 ค่านา้ หนักความสาคัญของตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบดังนี ้
คะแนนดิบ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
= 1.267 + .353(ด้ านสังคม X4) + .163(ด้ านตนเอง X1) + .189(ด้ านงาน X2)
สมการคะแนนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (Z)
= .414 (ด้ านสังคมX4) + .249(ด้ านตนเองX1) + .239(ด้ านงานX2)
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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บทนา
ในภาวะสัง คมในยุ ค ปั จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและวิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก ทาให้ องค์กรต้ องปรับตัวให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ และเพื่อ
ความอยู่ร อดได้ ใ นโลกธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ที่ สาคัญ ซึ่ง องค์ ก รเลือ กใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
เพื่อตอบสนองความต้ องการขององค์กรและเพื่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน
ทางธุ ร กิ จ คือ การให้ ค วามสาคัญต่อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ เนื่อ งจากมนุษ ย์
เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สดุ ขององค์กรในการตอบสนองต่อเป้าหมายทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
(จุฑาภรณ์ หนูบตุ ร, 2554) ซึ่งการทางานของคนในปั จจุบนั เป็ นไปด้ วย
ความเร่ ง รี บเพราะต้ องท างานแข่ ง กั บ เวลา ในภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ที่ สู ง โดยเฉพาะ
ในภาคอุตสาหกรรมมี การแข่ งขันที่ รุ นแรงมาก จากงานวิ จัยเรื่ องการเพิ่ มผลผลิ ตกับ
การบริ หารสมดุลของชี วิตและการทางานพบว่าภาวการณ์ แข่งขันและโลกโลกาภิ วัตน์
มีผลร้ ายต่อความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทางานของพนักงาน และจากแนวทาง
การท างานที่ เปลี่ ยนจากอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ เน้ นการผลิ ตสินค้ าปริ มาณมากไปสู่
อุตสาหกรรมการบริ การ ทาให้ ลกั ษณะการทางานในภาคบริ การจะเปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง
ไม่ว่าเป็ นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการชนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น ทาให้
พนักงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมภาคบริ การเหล่านี ้ต้ องทุ่มเทเวลาในการทางานที่มากขึ ้น
ซึ่งทาให้ พนักงานไม่มีเวลาหรื อไม่สามารถจัดสรรเวลาสาหรับชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเอง
ครอบครั ว เพื่ อนฝูง และสังคมได้ ซึ่ งจะน าไปสู่ปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่ างบุ คคล
การเอาใจใส่สมาชิ กในครอบครั วไม่ เพี ยงพอ โอกาสในการเข้ า สัง คมลดลง รวมทัง้
ปั ญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการพักผ่อน (ณัฐวุฒิ พงศ์ สิริ , 2551) และจะส่ง ผลต่อ
ความสมดุลของชีวิตได้
โดยความสมดุลของชี วิต เป็ นการก าหนดเวลาในการดาเนินชี วิ ตให้ มี สั ดส่วน
ที่เหมาะสมสาหรับตนเอง งานครอบครัว และสังคม ถ้ าหากสามารถสร้ างดุลยภาพของชีวิต
กับงานได้ จะทาให้ เกิ ดความกินดีอยู่ดี มีความสุขในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความสาเร็ จ
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ความมัน่ คง และความก้ าวหน้ าขององค์ กรและสังคมในที่สดุ ซึ่งโดยทัว่ ไปปั จจัยที่สาคัญ
ที่มีสว่ นกาหนดการรับรู้ถึงระดับความสมดุลในการทางาน คือ ความรู้ สกึ ว่าตนเองมีอานาจ
ที่จะจัดการกับภาระงาน กิ จกรรมปฏิ บัติ งานต่าง ๆ และการบริ การเวลาที่ จะใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสภาพความต้ องการของตนเอง ดังนั น้ การริ เริ่ มแนวคิดเพื่ อ
ส่งเสริ มความสมดุลชี วิ ตในการทางานอย่างเป็ นระบบจึ งเป็ นสิ่งที่ดี และเหมาะสมเพื่ อ
ที่จะส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานที่ดีของบุคลลากรในองค์กรนัน้ ๆ ได้ ซึ่งสามารถ
แสดงให้ เห็นว่าบุคลากรได้ ปฏิบัติตามหน้ าที่ความรั บผิดชอบอย่างไรซึ่งการได้ ทราบผล
การปฏิ บัติ งานของตนเอง จะท าให้ องค์ กรหรื อผู้เกี่ ยวข้ องได้ ทราบถึ งความจ าเป็ นและ
ทิศทางในการพัฒนาพนักงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการขององค์ กรได้ และเป็ นกระบวนการในการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เพื่ อท าให้ บรรลุเป้าหมายในการปฏิ บัติ งาน ซึ่งในแต่ละองค์ กรพนักงาน
จะมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานเป็ นอย่างมากและจะช่วยขับเคลื่อนให้ องค์ กรก้ าวไป
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ (ชลพรรษ ดีมา, 2544)
แต่จ ากการศึ ก ษาพบว่า ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุข ของรั ฐ นัน้ บุค ลากร
มีความทุกข์จากความขัดแย้ งและการถูกฟ้องร้ อง ปั ญหาที่เกิดขึ ้นส่วนหนึ่งเป็ นปั ญหา
ด้ านประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการพยาบาลซึ่งเป็ นบุคลากรที่ให้ การ
ดู แ ลผู้ เจ็ บ ป่ วยอย่ า งใกล้ ชิ ด ข้ อขัด แย้ งและการฟ้ อ งร้ องส่ ว นหนึ่ ง มี ส าเหตุ จ าก
ความแออัดของผู้รับบริ การ มีภาระงานหนัก มีงบประมาณที่จากัดและขาดอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ที่ สาคัญ จึงทาให้ เกิ ดความล่าช้ าในการช่วยเหลือและการให้ บริ การ
มีความผิดพลาดในการดูแล และเกิดความไม่พึงพอใจในการบริ การ ทาให้ บคุ ลากรถูก
มองในภาพลบ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นสถานบันทางการแพทย์
และสาธารณสุข ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในประเทศไทย (คณะกรรมการอ านวยการจั ด ท า
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555)
ปั จ จุ บัน กระทรวงสาธารณสุข ได้ เร่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง ให้ สอดคล้ องกับความเปลีย่ นแปลงและจัดให้ มีการตรวจสอบการให้ บริ การ
ทางการแพทย์ ทัง้ ในโรงพยาบาลของภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน โดยมี ก ารแข่ ง ขัน
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ทังทางด้
้
านความทันสมัยของเครื่ องมือทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญการรั กษาโรค
เฉพาะทาง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึง่ มีกระบวนที่กากับดูแลควบคุมคุณภาพ
ของบริ ก ารให้ เป็ นไปตามหลัก วิ ช าการที่ ดี และถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
ศักยภาพการบริ การของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการแข่งขันกันทางธุรกิจ แต่ยงั
ขาดกลไกการก ากับ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภาพ ท าให้ ยัง เป็ น ปั ญ หาที่ ไ ม่ ได้ รั บ การแก้ ไข
อย่างจริ งจังตลอดมา และมีแนวโน้ มการร้ องเรี ยนและฟ้องร้ องต่อบุคลากรในโรงพยาบาล
มากขึ ้น (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2541) หากไม่ได้ รับการแก้ ไขจะนาไปสูป่ ั ญหาในการเสียขวัญ
ก าลังใจและความรู้ สึกไม่มั่นคงในวิ ชาชี พ บั่นทอนความภาคภูมิ ใจในการท างานโดย
ไม่มีความสุขและไม่เห็นคุณค่าของงานที่ตนรับผิดชอบ (คณะกรรมการอานวยการจัดทา
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559, 2555)
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานีเป็ นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาดใหญ่ ที่เปิ ดให้ บริ การ
ตรวจรั ก ษากับ ประชาชนทั่ว ไป คื อ เป็ น ศูน ย์ ก ารรั ก ษาเฉพาะโรค มี ศัก ยภาพและ
ความพร้ อมในการให้ การรักษาพยาบาล มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึง
ที ม งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ซึ่ ง เราจะเห็ น ได้ ว่ า ในการท าธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
ให้ ประสบความสาเร็ จตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าไว้ นนั ้ นอกเหนือจากมีนโยบายที่ดี มีเครื่ องมือ
ที่ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญการรั กษาโรคเฉพาะทาง และสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ ก็ คือ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานและขับเคลือ่ นให้ องค์กรก้ าวหน้ าไปได้ อย่างต่อเนื่อง จะมีสว่ นช่วย
ส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่เกิดความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของตน เป็ นแรงจูงใจที่จะส่งผล
ทาให้ เกิดพลังที่จะแสดงพฤติกรรม และทาให้ เกิดความพร้ อมในการเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ทาให้ เกิดแรงจูงใจทาให้ บุคคลสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางตามที่
พวกเขาคาดหวังไว้ (ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ , 2555) หากบุคลากรปฏิบัติได้ เช่นนีจ้ ะส่งผลให้
ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการรักษาหรื อการส่งต่อของแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้สามารถ
แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร เนื่องจากการมีสมดุลของชีวิตที่ดีจะทาให้ บคุ ลากรสามารถ
ปฏิ บัติ ง านอย่า งเต็ ม ก าลัง ความสามารถ ในขณะเดีย วกัน ก็ ต้ อ งพยายามปรั บ ปรุ ง
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การท างานของสมาชิ ก ที่ยังด้ อยประสิทธิ ภาพให้ ดีขึน้ เพื่อให้ องค์ กรบรรลุเป้า หมาย
ภายใต้ อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีความคาดหวังในผลลัพธ์ ของงานและการปฏิบตั ิงาน
ที่เหมาะสม จะก่อให้ องค์กรเกิดการพัฒนา (พร ภิเศก, 2546)
ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงเลือกที่จะศึกษาข้ อมูลจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ในหัวข้ อ ความสัมพันธ์ ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี เพื่อที่จะสามารถสร้ างความสมดุลระหว่างชีวิต
และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ต่ อ การสร้ าง
ความพึง พอใจในการท างาน สามารถส่ง เสริ ม ให้ บุค ลากรท างานอย่า งมี ค วามสุข
สามารถบริ ห ารบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองทัง้ บทบาทในการท างานและการใช้ ชี วิ ต
ส่วนตัวได้ และผู้วิจัยเห็นว่าความสมดุลของชีวิตในการทางานจะนามาซึ่งความผูกพัน
ต่อองค์กร และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ อยูก่ บั องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สุราษฎร์ ธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสมดุ ล ของชี วิ ต กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้ คื อ บุค ลากรที่ป ฏิบัติห น้ า ที่ใ นส่วนของ
ผู้ป่วยในที่ขึน้ กับกองการพยาบาลในโรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี จานวน 1,201 คน
(โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี , ฝ่ ายแผนงาน. 2558) การเลือ กขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งนัน้
ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
และใช้ การสุ่มแบบแบ่งตามสัดส่วนของประชากรตามประเภทของตาแหน่งงานโดย
ใช้ วิธีการสุม่ แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจากบุคลากร
กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สาเร็ จรูปของเครซี่และมอร์ แกน (Krejcie, &Morgan,1970)
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ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 291 ตัวอย่างเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจยั จึงใช้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้ วิ จั ยได้ ออกแบบและสร้ างเครื่ องมื อ วิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ศึ กษา
ประกอบด้ วย 1) แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
เป็ นข้ อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่ง
งาน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และคาถามปลายเปิ ด
(Open ended question) 2) แบบสอบถามความสมดุลของชีวิต มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาคทั ้งฉบับ .846 ประกอบด้ วยคาถาม 20 ข้ อ 3) แบบสอบถาม
ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน มี ค่า สัม ประสิท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับ .845
ประกอบด้ วยคาถาม 15 ข้ อ โดยแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 และ 3 เป็ นมาตราประมาณค่า
5 ระดับ คือมีคา่ คะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ มากที่สดุ 5 คะแนน
มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้ อ ย 2 คะแนน และน้ อ ยที่สดุ 1 คะแนน
การศึ ก ษาระดั บ ความสมดุ ลของชี วิ ต กั บ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์
ของ (เอกชัย อภิศกั ดิ์กลุ และคนอื่นๆ, 2551 : 68) ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้ อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้ อยที่สดุ
การเก็บข้ อมูลการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากร
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนของผู้ป่วยในที่ขึ ้นกับกองการพยาบาลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
โดยใช้ เวลาเก็บข้ อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
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ตัวแปรอิสระ : ปั จจัยส่วนบุคคล และความสมดุลของชีวิต
ตัวแปรตาม : ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ลักษณะงาน
ด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า และด้ านความพึงพอใจในงาน
การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ด้ วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ
ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และสถิติความถดถอยพหุคณ
ู แบบ Stepwise
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
หญิ ง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 5 - 15 ปี รายได้ ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท และปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ผลการวิเคราะห์ระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
3 ด้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านงาน ด้ านครอบครั ว และด้ านตนเอง
อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสังคมดังตาราง 1 และผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ลกั ษณะงาน ด้ านความพึงพอใจในการทางาน และด้ านความต้ องการ
ความก้ าวหน้ า ดังตาราง 2
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสมดุลของชีวิตของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ความสมดุลของชีวิต
1. ด้ านตนเอง
2. ด้ านงาน
3. ด้ านครอบครัว
4. ด้ านสังคม
ภาพรวม

Χ

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.06
3.34
3.07
3.52
3.25

0.74
0.61
0.85
0.57
0.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. ด้ านการรับรู้ลกั ษณะงาน
2. ด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า
3. ด้ านความพึงพอใจในการทางาน
ภาพรวม

Χ

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.88
3.52
3.54
3.65

0.46
0.61
0.6
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสมดุ ล ของชี วิ ต กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรในโรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์
อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 ทุกด้ า น ซึ่งเป็ นความสัมพัน ธ์ เ ชิ งบวกและ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพบว่า ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากร
โรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน เชิ ง เส้ น ตรงกับ ความสมดุลของชี วิ ต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตาราง 3 และ4
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ตัวแปร
ด้ านตนเอง (X1)
ด้ านงาน (X2)
ด้ านครอบครัว (X3)
ด้ านสังคม (X4)
ประสิทธิภาพปฏิบตั ิงาน (Y)
**p < 0.01

X1
1.00
.710**
.718**
.523**
.636**

X2

X3

X4

Y

1.00
.584**
.581**
.657**

1.00
.411**
.504**

1.00
.684**

1.00

ตาราง 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เมื่อใช้ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี เป็ นเกณฑ์
แหล่ งความแปรปรวน
Df
SS
MS
F
Regression
4
42.258
10.564
147.409*
Residual
295
28.229
.096
Total
299
70.487
*p < 0.05
และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ได้ จึงคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคณ
ู ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบ
รวมทังสร้
้ างสมการถดถอยพหุคณ
ู ดังแสดงในตารางที่ 5 และ6
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ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ระหว่างสมดุลของชีวิตด้ านสังคม ด้ านตนเอง
ด้ านงานกับประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ตัวพยากรณ์
R
R2
F
ด้ านสังคม(X4)
.684
.468
261.684*
ด้ านสังคม(X4), ด้ านตนเอง(X1)
.758
.574
200.140*
ด้ านสังคม(X4), ด้ านตนเอง(X1), ด้ านงาน(X2) .774
.599
147.409*
*p < 0.05
จากตารางที่ 5 ปรากฏว่า ตัวพยากรณ์ที่ถกู เลือกเข้ ามาก่อนคือ ด้ านสังคม เมื่อ
เพิ่มตัวพยากรณ์คือ ด้ านการตนเอง พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ พหุคณ
ู เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์ คือ ด้ านงาน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ พหุคณ
ู
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ คือ ด้ านครอบครัว
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ พหุคูณเพิ่ มขึน้ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ แสดงว่า ตัวพยากรณ์
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ให้ ผลน้ อยมาก จึ ง ไม่ ส มควรน ามาใช้ เป็ นตั ว พยากรณ์ ดั ง นั น้ จึ ง สรุ ป
ได้ ว่ า ตัวพยากรณ์ ที่ ดี ที่ สามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี คือ ด้ านสังคม,ด้ านตนเอง และด้ านงาน จึงคานวณหาค่าน ้าหนัก
ความสาคัญของการพยากรณ์ และสร้ างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ดังแสดงในตารางที่ 6
ตาราง 6 ค่าน ้าหนักความสาคัญของการพยากรณ์ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ในภาพรวมแบบ Stepwise
ตัวแปร
ค่าคงที่
ด้ านสังคม (X4)
ด้ านตนเอง (X1)

B
1.276
.353
.163

Std. Error
.119
.039
.035
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Beta
.414
.249

t
10.713*
8.990*
4.680*
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ตาราง 6 (ต่อ)
ตัวแปร
ด้ านงาน (X2)

B
.189

Std. Error
.044

Beta
.239

t
4.294*

R=0.774
R2 = 0.599
SEest = 0.309
F-Value = 147.409*
*p < 0.05
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าน ้าหนักความสาคัญในรู ปคะแนนมาตรฐานของ
ความสมดุลของชีวิต ด้ านสังคม ด้ านตนเอง และด้ านงาน ส่งผลทางบวกต่อมีค่าเท่ากับ
.353 .189 และ .163 ตามลาดับค่าสหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานกับ
ของความสมดุลของชีวิต ด้ านตนเอง ด้ านงาน และด้ านสังคม เท่ากับ .774 ผลที่ได้ แปล
ความหมายได้ ว่า ความสมดุลของชีวิตมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับสูงมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตวั พยากรณ์
ทัง้ 3 ตัวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้ ร้อยละ 59.90 มีความคลาด
เคลือ่ นในการพยากรณ์ .309
สามารถเขียนสมการทานายในรูปคะแนนดิบ ได้ ดงั นี ้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
= 1.267 + .353(ด้ านสังคมx4) + .163(ด้ านตนเองx1) + .189(ด้ านงานx2)
สมการคะแนนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (Z)
= .414(ด้ านสังคมx4) + .249(ด้ านตนเองx1) + .239(ด้ านงานx2)
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สรุ ปและอภิปรายผล
1. ระดั บ ความสมดุ ล ของชี วิ ต ของบุ ค ลากรในโรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธานี
จากการศึกษาพบว่าความสมดุลของชี วิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
3 ด้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านงาน ด้ านครอบครั ว และด้ านตนเอง
อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสังคม ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บุญฤกษ์ บุญคง
(2556) ได้ ศึกษาความสมดุลของชี วิตกับคุณภาพการทางาน ของพนักงานในสานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ที่ พบว่า พนักงานในสานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ ธานี มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความสมดุลของชี วิ ต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมบูรณ์ สกุลสุจิราภา (2555) ได้ ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทางานในด้ านความสมดุลของชี วิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานีที่พบว่า
บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จุฑาภรณ์ หนูบตุ ร (2554) ได้ ศึกษา
ความสมดุลระหว่า งชี วิ ต และการท างาน กรณี ศึก ษาโรงพยาบาลวิ ภาวดี ที่ พ บว่ า
บุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดี มีความเห็นเกี่ยวกับความสมดุลของชี วิต โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า อยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้ าน
โดยมีคา่ เฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ลกั ษณะงานด้ านความพึงพอใจ
ในการทางาน และด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ (2555) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้ อมในการทางานและ
ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ที่พบว่า ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลักขณา สุวรรณรอด (2550) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุ ม ชน
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จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ชุมชน จังหวัดหนองคายโดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างความสมดุลของชี วิตกับประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี
จากการศึ ก ษาพบว่ า สมดุ ล ของชี วิ ต ด้ านสั ง คม (x4) มี ค วามสั ม พั น ธ์
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธ านี โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .684 สามารถทานายประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ได้ ร้อยละ 46.80 (R2 = .468 Beta = .414) ในการศึกษา
ครั ง้ นี ก้ ลุ่มตัวอย่างให้ ความส าคัญกับความสมดุลชี วิ ตด้ านสังคม กล่าวคื อบุคลากร
ในหน่วยงานมีความรั กสามัคคีเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมให้ บุคลากรได้ พบปะ
สังสรรค์ผูกสัมพันธ์ กันสม่าเสมอ และเมื่อมีปัญหาในการทางาน สามารถได้ รับคาแนะนา
ความช่ วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานร่ วมไปถึ งบุคลากรทุกระดับมี โอกาสรั บทราบปั ญหา
สิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ การแก้ ปั ญ หาได้ ส่ งผลให้ บุค ลากร
ในหน่ วยงาน ยิ นดี เต็ มใจในการปฏิ บัติ งานด้ วยความสุข ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิ จัย
ของ ปิ ยนาถ นวลละออง (2555) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ างาน และ
จากเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับสมดุลชี วิตการทางาน กล่าวคือ ถ้ าหาก
พนัก งานได้ รั บ การสนับ สนุ นทางสัง คมจากหัว หน้ างาน และจากเพื่ อ นร่ ว มงานสูง
ก็ จะสามารถช่ ว ยส่ งเสริ มให้ พ นัก งานมี ระดับ สมดุลชี วิ ตการท างานสูงตามไปด้ ว ย
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Daalen, Willemsen, & Sanders (2006) พบว่า การได้ รับ
ปั จจัยสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่ อนร่ วมงานมี ความสัมพันธ์
ที่แตกต่างกันในการถ่ายทอดความขัดแย้ งจากงานไปสู่ครอบครัวโดยอิงตามช่วงเวลา และ
ความขัดแย้ งจากครอบครั วไปสู่งานโดยอิงตามความเครี ยด และสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ ชัยยุทธ กลีบบัว และพรรณระพี สุทธิ วรรณ (2552) พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้ างานและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวกกับสมดุลชีวิตการทางาน
ซึ่งเป็ นผลมาจากการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ างาน และจากเพื่อนร่ วมงาน
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จะส่งผลให้ พนักงานมีพลังและกาลังใจในการทางาน คลายความรู้สกึ อ่อนล้ าจากการทางาน
และมีเรี่ ยวแรงและกาลังใจในการดาเนินชีวิต
เมื่อเพิ่มสมดุลของชี วิ ตด้ านตนเอง (x1) เข้ าสู่สมการ ส่งผลให้ มีความสัมพันธ์
กับประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรโรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี โดยมี ค่ า
สัม ประสิทธิ์ สหสัม พัน ธ์ เ ท่า กับ .758 สามารถทานายประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ได้ ร้อยละ 57.40 (R2 = .574 Beta = .249) โดยอานาจ
ทานายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.60 กล่าวคือ ในการทางานของตนเองนันไม่
้ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิต โดยในช่วงเวลาส่วนตัวไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่ องงานมีความผ่อนคลายในชีวิต
อย่างพอเพียง เช่นการมีเวลาออกกาลังใจที่เพียงพอ การพักผ่อน รวมไปถึงมีความพึงพอใจ
กั บสวัสดิ การที่ องค์ กรมอบให้ ซึ่ ง ชี วิ ตได้ เป็ นไปตามที่ คาดหวังไว้ ส่ งผลให้ บุ คลกร
ไม่มี ความเครี ยด รวมถึ งมี สุขภาพกายและใจที่ สมบูรณ์ แข็ งแรง พร้ อมที่จะปฏิบัติ งาน
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ นิ ศาชล โทแก้ ว (2556) พบว่ า
ความสมดุลชีวิตในการทางาน ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม เนื่องจากความสมดุลชีวิตในการทางาน
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี จะท าให้ พนักงานรู้ สึกถึงความปลอดภัย
ในการทางาน เป็ นความรู้ สึกของบุคคลที่ มีต่อลักษณะงานที่ท า การจัดสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสมการส่งเสริ มสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน จะช่วยให้ พนักงานทางาน
ด้ วยความสบายใจ ส่งผลให้ พนักงานสามารถทางานเสร็ จทันตามกาหนด สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สุเนตร นามโคตรศรี (2553) พบว่า องค์กรควรส่งเสริ มสนับสนุนให้ พนักงาน
มีคุณภาพชี วิตการทางานด้ านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน สามารถทาให้
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างสะดวกและสบาย ถ้ าองค์กรขาดการจัดการด้ านสุขภาพความเป็ นอยู่ของ
พนักงาน อาจจะทาให้ พนักงานมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ไม่พร้ อมต่อการปฏิบตั ิงานได้
และอาจทาให้ เกิดความล่าช้ าไม่สม่าเสมอในการทางาน ผลงานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ าที่ ควร และสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ สันติ บางอ้ อ (2540) ที่ กล่าวว่า สิ่ งที่ คนเรา
จะสามารถทางานได้ อย่างเต็มความสามารถและ มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุ งการเพิ่ม
ผลผลิตได้ โดยเริ่ มต้ นที่ความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายในและ
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ปั จจัยภายนอก จะเป็ นสิ่งที่ทาให้ คนเรามีความสุขกับการทางานและเกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน ควรมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อวัสดุอปุ กรณ์ ของใช้ สานักงานที่มีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความสะดวกในการทางานทาให้ พนักงาน
เกิดความไว้ วางใจถึงความปลอดภัยและมีความสุขในการปฏิบตั ิงาน
เมื่ อเพิ่ มสมดุลของชี วิ ตด้ านงาน (x2) เข้ าสู่สมการ ส่งผลให้ มี ความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ.774 สามารถท านายประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ได้ ร้อยละ 59.90 (R2 = .599 Beta = .239) โดยอานาจทานาย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.50 กล่าวคือ บุคลากรได้ ทางานตรงตามความรู้ ความสามารถและตาแหน่ง
งานที่ได้ ดารงอยู่ ซึ่งสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการทางานให้ เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
ทาให้ การทางานจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ชีวิต รวมไปถึงผู้บริ หารมีนโยบายหรื อมาตรการ
สร้ างขวัญกาลังใจให้ บคุ ลากรอย่างทัว่ ถึงและสถานที่ทางานมีสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มสุขภาพทังร่้ างกายจิตใจและชีวิตความเป็ นอยู่ โดยการทางานเป็ นเพียง
ปั จจัยหนึ่งในการดาเนินชี วิตประจาวันของมนุษย์ทุกคนเพื่อเลี ้ยงดูตนเองและครอบครั ว
ให้ อยู่รอด นอกจากการทางานแล้ ว ทุกคนย่อมต้ องการมี เวลาส่วนตัวเพื่ อพักผ่อนเป็ น
ของตัวเอง และต้ องมีเวลาในการทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้ เกิดคุณค่าเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ส่วนร่ วม ทาให้ เกิดความพอใจทังในชี
้ วิตการงานและชีวิตส่วนตัว และยังจาเป็ นที่ต้องแบ่ง
เวลา จัดสรรเวลาที่ ใช้ สาหรั บการท างานและสามารถให้ เวลาส าหรั บครอบครั วตนเอง
ได้ อย่างเหมาะสม โดยรู้ ลาดับความสาคัญว่าสิ่งใดควรทาก่อนหรื อทาหลัง ซึ่งจะทาให้
บุคลากรเกิดความสมดุลของชีวิตในการทางานที่เหมาะสมแล้ วจะส่งผลให้ บคุ ลากรสามารถ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมีผลการปฏิบัติงานที่ได้ มาตรฐานตามตนเองและองค์ กร
ได้ ตัง้ เป้ าหมายไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ ลัดดาวัณย์ สกุ ลสุข (2550) พบว่ า
การดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ควรมีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน
เวรหรื องานกะ และให้ คานึงถึงความเป็ นส่วนตัว มีการจัดอัตรากาลังที่เพียงพอและพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้ พนักงานสามารถแบ่งเวลาให้ กับชี วิตส่วนตัว
ของตนเองให้ เหมาะสมได้ การที่จะทาให้ พนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรขององค์กรที่สาคัญที่สดุ
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เกิดความรู้สกึ ที่ดีมีความสุขความพึงพอใจในการทางาน หรื อเรี ยกว่า ทาให้ เกิดความสมดุล
ของชีวิต จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และจะช่วยให้ พนักงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ และสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
ของ Eisenberger et al (1986) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลรับรู้ ถึงความห่วงใยใส่ใจและ
ดูแ ลจากองค์ ก รที่ ต นได้ ท างานอยู่ จะช่ วยเพิ่ มความพึงพอใจในงานอารมณ์ ทางบวก
ลดความเครี ยดและส่งผลต่อประสิทธิ ภาพและผลการปฏิบัติ งานได้ โดยตรงซึ่งถื อเป็ น
ลักษณะหนึง่ ของบุคคลที่มีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตคือ การมีความผูกพันทางจิ ตใจ
และมีความพึงพอใจซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางการส่งเสริ มสมดุลระหว่างงานและชีวติ ทีไ่ ด้ จาก
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพที่ว่าหากองค์ การต้ องการให้ พนักงานเกิดสมดุลระหว่างงานและชี วิต
องค์ การควรบริ หารเวลาในการท างานให้ เหมาะสมกั บบุคคลเมื่ อเวลาเป็ นสิ่ งที่ มี ค่ า
มีความสาคัญมีจากัดไม่อาจจะหาสิง่ อื่นมาทดแทนได้ ในฐานะผู้บริ หารหากใช้ เวลาได้ ค้ มุ ค่า
เหมาะสมย่อมเกิดประโยชน์ทงส่
ั ้ วนรวมและส่วนตัวเพราะสามารถทางานที่สาคัญได้ เสร็ จทัน
ตามองค์กรกาหนดไม่ทางานซ ้าซ้ อนรู้ จกั สร้ างตนสร้ างความรับผิดชอบสร้ างทีมงานทังการ
้
มีสว่ นร่ วมเลือกทางานให้ ค้ มุ ค่ากับเวลา และที่สาคัญมีความสุขกับการทางานเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของงานว่างานใดควรทาให้ เสร็ จก่อนและควรหยุดรับทากิจกรรมหลายอย่าง
เมื่อมีเวลาจากัดและควรกาหนดตารางเวลาล่วงหน้ าเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิให้ ชัดเจน
ยิ่งขึ ้นและพยายามทาให้ ได้ ตามกาหนด
ข้ อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการวิจัย
เรื่ อ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสมดุล ของชี วิ ต กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. สมดุลชี วิตด้ านตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งพบว่า ในข้ อ
มีเวลาออกกาลังกายที่เพียงพอควรต้ องปรับปรุงเนื่องจากมีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ เนื่องจาก
มีภาระหน้ าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้ การทางานเป็ นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
และส่งผลให้ ในเวลาส่วนตัวบุคลากรรู้ สึกวิตกกังวลเกี่ ยวกับงานที่ ตนต้ องรั บผิดชอบ
โดยผู้บริ หารหน่วยงานของโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานีควรพิจารณาจัด ระบบสาหรั บ
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การบริ ห ารจัด การเวลาในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรให้ ส ามารถหมุน เวี ย น หรื อ
ผลัดเปลีย่ นให้ มีความเหมาะสมกับงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร โดยที่ไม่สง่ ผลเสีย
ต่อ การปฏิ บัติ ง าน ตลอดจนสร้ างระบบหรื อ แรงจูง ใจให้ บุค ลากรเห็ น ความสาคัญ
ของการออกกาลังกายเพื่อความสมดุลของสุขภาพตนเอง นอกจากนี ้ควรมีการจัดสรร
สวัสดิการให้ บุคลากรให้ มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น
2. สมดุลชี วิ ต ด้ า นงานในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ง พบว่า ในข้ อ
สภาพแวดล้ อมในที่ ท างาน เอื อ้ ต่อ การส่ง เสริ มสุข ภาพทัง้ ร่ า งกาย จิ ตใจ และชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ควรต้ องปรั บปรุ งเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด โดยผู้บริ หารหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี ค วรพิ จ ารณาในด้ า นบรรยากาศในการท างาน หรื อ
มุมพักผ่อนในโรงพยาบาลให้ มากขึ ้น เพื่อเอื ้อต่อการส่งเสริ มสุขภาพทางร่ างกาย จิตใจ
และชีวิตความเป็ นอยู่ตลอดจนผู้บริ หารควรเพิ่มหรื อพิจารณาเรื่ องนโยบาย/มาตรการ
สร้ างขวัญกาลังใจในการทางานให้ กบั บุคลกรทุกระดับให้ มีความเหมาะสมกับบุคลกร
ซึง่ จะส่งผลให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างราบลืน่ และมีคณ
ุ ภาพที่สงู ขึ ้น
3. สมดุลชีวิตด้ านครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งพบว่า ในข้ อ
มี เ วลาที่ เ พี ย งพอให้ กับ ครอบครั ว ควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากมี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุด
ท าให้ ไ ม่ส ามารถท ากิ จ กรรมร่ ว มกับ คนในครอบครั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสมเท่ า ที่ ค วร
เนื่ อ งจากภาระงานที่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบ โดยผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานของโรงพยาบาล
สุราษฎร์ ธานี ควรจัดระบบหมุนเวี ยนการท างาน วันลาต่า ง ๆ ให้ มีความสอดคล้ อ ง
กับความจาเป็ นของบุคลากร นอกจากนี ้ ควรส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ หรื อกิจกรรม
ที่ มี ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ซึ่ ง เอื อ้ ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ของบุ ค ลากรเข้ า มามี ส่ว นร่ ว ม
ตลอดจนควรทบทวนการสนับสนุนบุคลากรและครอบครัวด้ านต่าง ๆ เช่น เงิน ที่พกั และ
รถรับส่ง เป็ นต้ น ว่ามีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อไม่ เพื่อที่จะ
สามารถปรั บปรุ ง และจัดหาให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการของบุค ลากร อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การช่วยสร้ างความสมดุลของชีวิตบุคลากรด้ านครอบครัวได้
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4. สมดุลชีวิตด้ านสังคมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากซึ่งพบว่า ในข้ อหน่วยงาน
มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ บุค ลากรได้ พ บปะ สัง สรรค์ ผูก สัม พัน ธ์ กัน สม่ า เสมอ ควรต้ อ ง
ปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากมี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุด โดยผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานของโรงพยาบาล
สุราษฎร์ ธานีควรสร้ างสรรค์ กิจกรรมให้ กับบุคลากร เพื่อเพิ่ม ความรั กความสามัค คี
กลมเกลียวกันได้ ในองค์กร และสามารถสร้ างประโยชน์หรื อมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมนัน้ ๆ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริ มให้ เป็ นแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและอย่างมีความสุขใจในการทางานต่อไป
5. ระดับ ประสิท ธิ ภาพการปฏิ บัติง านในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้ า น
ซึ่งพบว่า ในข้ อการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับการทางานอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
น้ อ ยที่ สุด ในด้ า นการรั บ ลัก ษณะงานข้ อ ต าแหน่ง งานมี โอกาสก้ า วหน้ า ไปถึ ง ระดับ
ที่ ค าดหวัง ไว้ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุด ในด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า และข้ อ
ความพึ ง พอใจกับ ค่ า ตอบแทนและสวัสดิ ก ารในการท างานที่ ห น่ว ยงานได้ จัด สรร
มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดในด้ านความพึง พอใจในการท างาน ดังนัน้ ผู้บ ริ ห ารหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลสุร าษฎร์ ธ านี ควรท าการคิ ด ทบทวนพัฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ในเรื่ องดั ง กล่ า วให้ ดี ขึ น้ เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรโรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธานี
มีประสิทธิภาพการทางานที่สงู ขึ ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรขยายการศึ ก ษาไปยั ง กลุ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ อื่ น ๆ ของ
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มนายแพทย์ หรื อกองสังกัดอื่น ๆ เป็ นต้ น เพื่อที่จะได้ ทราบถึ ง
ข้ อมูลที่ครบองค์ประกอบของโรงพยาบาลและควรศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบ
ของความสมดุลของชีวิตที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจหรื อองค์กร
อื่นๆ เช่น ธุร กิ จ สายการบิ น ธุ รกิ จอุตสาหกรรม ธุ รกิ จประกันภัย ธุ รกิ จการเงิ น และ
ธนาคาร ธุรกิจ สื่อสาร และหน่วยงานราชการ เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ผลการวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่าง และได้ ข้อมูลงานวิจยั ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการสัมภาษณ์ เ จาะลึกกลุ่ม ตัวอย่างและสัมภาษณ์ ร ะดับผู้บริ หาร
สูงสุดและผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อที่จะได้ ทราบถึงแนวคิด ทิศทางและวัตถุประสงค์
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เกี่ยวกับความสมดุลของชีวิตเพื่อให้ ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถกู ต้ องและก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
เพื่อ ศึก ษาสาเหตุที่ท าให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน และเพื่ อให้ ได้ ข้อ มูลและ
ความคิดเห็นที่สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
เอกสารอ้ างอิง
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Boosting Family Service Business Successor’s Ability and Motivation
การเสริมความสามารถและแรงจูงใจของทายาทธุรกิจครอบครัวด้ านการบริการ

Nattamon Chanaphan1
Jessada N. Tangchitnob2
Chanchai Bunchapattanasakda3
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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บทคัดย่ อ
การเสื่อ มสลายในรุ่ น ที่สามของธุรกิจ ครอบครัวอาจเกิด ขึ ้นจากการลดลง
ของแรงจูง ใจในการประกอบการของทายาทธุร กิจ หรื อ เกิด ขึ ้นจากการเตรี ย มการ
เพื ่อ การสืบ ทอดธุร กิจ ที ่ไ ม่ส มบูร ณ์ ข องผู้ ด ารงตาแหน่ง ก่อ นด้ ว ยความตระหนัก
ในความส าคัญ ต่อ ระบบเศรษฐกิจ ของธุร กิจ ครอบครัว การวิจ ัย นี ้จึ ง ศึก ษาใน
เชิงคุณภาพว่าการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสาเร็ จเพียงใดและปั จจัยใด
ช่ว ยเพิ่ม ความสามารถและแรงจูง ใจให้ แ ก่ท ายาทธุร กิจ และหรื อ ช่ว ยลดอุป สรรค
ในการสืบ ทอดธุร กิจ จากทายาทธุร กิจ ของสิบ ธุร กิจ ครอบครัว ด้ า นบริ ก าร
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ ว่าผลวิจัยจะให้ การสนับสนุน
บางส่ว นแต่ไม่ส ามารถสรุ ป ได้ ว ่า การสืบ ทอดธุร กิจ ครอบครัว ประสบความสาเร็ จ
ในทุก ด้ า นทั ้งนี ้ปั จ จัย การมีท ีม ที ่ม ีค วามสามารถร่ ว มกับ ปั จ จัย อื ่น ๆอีก ห้ า ปั จ จัย
เป็ นปั จจัย ที่ท ายาทธุรกิจระบุว่าช่วยเพิ่ม ความสามารถและแรงจูง ใจให้ แ ก่ท ายาท
ธุร กิจ และหรื อ ช่ว ยลดอุป สรรคในการสืบ ทอดธุร กิจ ผู้ ส ่ง มอบธุร กิจ ครอบครัว
อาจพิจ ารณาจัด การปั จ จัย เหล่า นี ้ให้ ม ีค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกับ บริ บ ท
ของกระบวนการสืบทอดธุรกิจของตน
คาสาคัญ : ธุรกิจครอบครัว, การสืบทอดธุรกิจ, ความสามารถและแรงจูงใจ
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

10

Executive
Director

1

Media

M

35

3

Master’s

1 yr.
but not
related

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
Initially
Presently

Willing
4
(40.0%)
7
(70.0%)

Neither Willing nor
Unwilling
3
(30.0%)
3
(30.0%)

Unwilling
3
(30.0%)
0
(0.0%)

Table 3 Factors Identified as Essential*
Factors Identified as Essential by the
Successor
1 Predecessor’s Trust in the Successor’s
Capability
1.1 Having predecessor’s trust in the ability

Total

Received

24

22
(91.7%)
7

7
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NOT
received
2
(8.3%)
0
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to work in this firm
1.2 Having predecessor’s recognition of the
sense of responsibility
1.3 Having successor’s acknowledgement
of proposed business ideas
1.4 Having bestowed upon decision-making
authority
2 Courteous of Familial Environment

6

6

0

5

4

1

6

5

1

17

13
(76.5%)

4
(23.5%)

Total

Received

NOT
received

2

1

1

2

2

0

4

4

0

5

4

1

Table 3 (continue)
Factors Identified as Essential by the
Successor
2.1 Pleasant familial environment where
family members protect each other’s
interests.
2.2 Pleasant familial environment where
family members trust each other.
2.3 Pleasant familial environment where
family members have respect for
each other.
2.4 Pleasant familial environment where
family members openly and
constructively communicate about
business among each other
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2.5 Pleasant familial environment where
4
2
2
family members appreciate each
other’s dedication to the business.
* 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
3 Rewards from Working in the Family
Business
3.1 The characteristics of work that fit my
needs
3.2 The pay and benefits from the work
3.3 The non-monetary benefits from the
work
3.4 The prestige of working in this company
4 Advance preparation of the successor for
succession
4.1 Being prepared to cope with the
changes in business environment
and fierce competition
4.2 Being provided with essential
information on how to keep good
relationship with external stakeholder

Total

Received

23

19
(82.6%)

NOT
received
4
(17.4%)

7

7

0

7

3

4

3

3

0

6

6

0

40

26
(65.0%)

14
(35.0%)

7

6

1

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

Total

Received

NOT
received

8

7

1

3

1

2

4

1

3

4

2

2

13

4
(30.8%)

9
(69.2%)

4

1

3

Table 4 (continue)
Factors Identified as Essential by the
Successor
4.4 Being prepared/provided with workrelevant educational background
4.5 Given the chance to gain new/additional
work-relevant knowledge/information
from training/seminar
4.6 Given the chance to have external work
experience before joining the family
business
4.7 Given the chance to climb the corporate
ladder to gain internal work
experience
5 Capable Team
5.1 Team members’ willingness to follow the
successor’s lead
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Table 4 (continue)
Factors Identified as Essential by the
Successor
5.2 Team members’ ability to perform their
tasks effectively
5.3 Team members’ sense of responsibility
in performing their tasks
5.4 Pleasant work environment where team
members openly and constructively
discuss business problem with the
successor
Total

Total

Received

NOT
received

5

3

2

1

0

1

3

0

3

117

84
(71.8%)

33
(28.2%)
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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

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
4
1
5
process
(40.0%)
(10.0%)
(50.0%)
From first year under their lead up to
7
0
3
present time
(70.0%)
(0.0%)
(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”).
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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
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

58 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

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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การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้ งเด็กก่ อนเรียน
กรณีศึกษา : สถานรับเลีย้ งเด็กบ้ านอัจฉรา
รานี ระวังกุล1
ปราโมทย์ เงียบประเสริ ฐ
บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะศึก ษารู ป แบบการบริ ห ารจัด การของ
สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉราและศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อความสาเร็ จของสถานรับเลี ้ยง
เด็กบ้ านอัจฉราผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้ อมูลหลักจานวน 19 คน ประกอบด้ วย เจ้ าของสถานรับเลี ้ยงเด็ก คณะกรรมการสถาน
รั บ เลี ย้ งเด็ ก ครู ผ้ ูดู แ ลเด็ ก และ ผู้ ปกครองเด็ ก ผู้ วิ จัย ติ ด ตามเก็ บ ข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ จนกระทังได้
้ ข้อมูลที่อิ่มตัวและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลโดยการ
ตรวจสอบแบบสามเส้ า แล้ ว สรุ ป เป็ น ประเด็ นต่า งๆโดยการวิเ คราะห์ เ นือ้ หา ได้ ผล
การศึกษา ดังนี ้
ผลการศึกษาพบว่า สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรามีรูปแบบและหลักการบริ หาร
จัดการจาแนกได้ 3 หลัก ได้ แก่หลักกัลยาณมิตร หลักการมีส่วนร่ วม และ หลักประกัน
คุณภาพ โดยผู้บริ หารจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความประพฤติ ทังทางกาย
้
วาจา ใจ มีศีล สมาธิ
ปั ญญาใช้ ความเป็ นกัลยาณมิตร มีคณ
ุ ธรรม 7 ประการ คือ ปิ โย ครุ ภาวนีโย วัตตาจะ
วจนักขโม คัมภีรัญ จะ กะถังถัตตาโน จัฎฐาเนนิโยชะเย และประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี
ใช้ หลักการมีส่วนร่ วม โดยผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องและชุมชนเข้ ามามีบทบาท
มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและดาเนินงานด้ วยประกอบด้ วย การมีสว่ นร่ วมดูแลเลี ้ยงดูเด็ก
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และใช้ หลักการประกันคุณภาพในการบริ หารจัดการคุณภาพ
ประกอบด้ วย การวางแผนการลงมือปฏิบตั ิการตรวจสอบกระบวนการและการปรับปรุงงาน
อยูเ่ สมอ
ส าหรั บ เงื่ อ นไขที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของสถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก บ้ านอั จ ฉรา
ประกอบด้ วย 6 เงื่อนไขได้ แก่ 1)ครู ผ้ ดู แู ลเด็กต้ องมีประสบการณ์ รักเด็ก ตัง้ ใจปฏิบตั ิงาน
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มีความรับผิดชอบสูง 2) ผู้บริ หารต้ องมีการปกครองแบบแม่ปกครองลูกให้ ความรักและ
ความเข้ าใจในการทางาน 3) ผู้ปกครองต้ องใส่ใจคอยดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเพื่อให้ ไป
ในทิศทางเดียวกันกับสถานรั บเลี ้ยงเด็ก 4) เด็กต้ องได้ รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
เด็กที่จบตัองมีภาวะโภชนาการดีสามารถเจริ ญเติบโตได้ สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของพัฒนาการตามวัย 5) สิ่งแวดล้ อมทีดีสถานที่ตงั ้ ต้ องอยู่ในชุมชน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย 6) ทีมงานต้ องเข้ มแข็งใช้ ความสามัคคีเป็ นหลักในการบริ หารงาน
คาสาคัญ : รูปแบบการบริ หารจัดการ สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
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
บทนา
เด็ ก วัย ก่ อ นเข้ า เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่า ยิ่ ง ของประเทศการพัฒ นาเด็ ก
จาเป็ น ต้ อ งได้ รั บการอบรมเลีย้ งดูแ ละการเรี ย นรู้ อย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสมกับ ช่ว งวัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545และ นโยบายด้ า นการศึ ก ษา
ของรั ฐ บาลที่ ได้ แถลงต่อ รั ฐสภาต่า งมี อุด มการณ์ แ ละหลัก การจัดการศึก ษาที่สร้ าง
คุณภาพชี วิต และสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปั ญญาธรรม คุณธรรม และ
วัฒนธรรม เป็ นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยทังปวงมุ
้
่งสร้ างพื ้นฐานที่ดีในวัยเด็ก
เพื่อให้ เด็กได้ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสม
สถานรับเลี ้ยงเด็กเป็ นแหล่งที่จาเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการการดูแลเลี ้ยงดู
เด็ก ตามรู ป แบบต่า งๆสาเริ ง โภชนาธาร (2548) กล่า วว่า ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จ ัด ก า ร สถ า น รับ เ ลี ้ย ง เ ด็ก เ ล็ก ที ่ผู้ บ ริ ห า ร น า ม า ใ ช้ ใ น ก า รบ ริ ห า ร ง า นจ น
ประสบความสาเร็ จ มี 5 ยุทธศาสตร์ ด้วยกัน ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ การมีสว่ นร่ วมของบุคลากร
ทุกฝ่ าย ยุทธศาสตร์ การมีปฏิสมั พันธ์ แบบ 3มิติ ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดสรรค่าใช้ จ่าย
ให้ สอดคล้ องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ด้านการเรี ยนการสอนที่เน้ นธรรมชาติของผู้เรี ยน
และยุท ธศาสตร์ ด้ า นการพัฒ นาบุค ลากรอย่า งต่อ เนื่ อ ง ดัง นัน้ สถานรั บ เลีย้ งเด็ ก
ก่อนเข้ าเรี ยนสถานศึกษาระดับปฐมวัย จาเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการตามรู ปแบบ
ต่างๆสรัญธร ฉันทวรภาพ (2544) ศึกษาแนวโน้ มการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัย
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ได้ ข้อค้ นพบแบ่งออกเป็ น 5 ด้ านคือ 1) ด้ านนโยบายของรัฐการบริ หารจัดการการศึกษา
ปฐมวัยควรทาการบริ หารโดยสถานศึกษาเอกชนกรมอนามัยจังหวัดและสถาบันพัฒนา
เด็กปฐมวัยหน่วยงานเหล่านี ้ควรดาเนินงานด้ านงบประมาณด้ วยและควรมีการนิเทศ
บุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพด้ านการจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามความถนัด
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) ด้ านยุทธศาสตร์ ข องการนิเ ทศการศึก ษาปฐมวัย โดยสร้ างศูน ย์ โ ปรแกรมวิช า
การส่งเสริ มครูให้ มีขวัญและกาลังใจส่วนวิธีการนายุทธศาสตร์ ไปใช้ ในการจัดการศึกษา
ควรมีบคุ ลากรที่นิเทศประกอบด้ วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริ หารครูประจาชันโดยใช้
้
เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย อาทิ คอมพิวเตอร์
3) ด้ านรูปแบบการนิเทศการศึกษาปฐมวัยจะต้ องปฏิบตั ิการบูรณาการการนิเทศ ซึ่งเป็ น
การนิเทศ 100 เปอร์ เซ็นต์ และการนารู ปแบบการนิเทศแบบพาทาคือร่ วมคิดร่ วมทา
น าส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น และชื่ น ชมยิ น ดี ส ร้ างสื่ อ นิ เ ทศทางไกลเน้ นการทดลอง
ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต 4)ด้ า นการกาหนดเกณฑ์ ม าตรฐานการนิ เ ทศการศึก ษาปฐมวัย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญนิเทศครู และกรรมการ
โรงเรี ยนให้ เป็ นผู้นามืออาชีพ มีการวางแผนฝ่ ายปฏิบตั ิตามแผนตามบทบาทของผู้นิเทศ
ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ และเป็ นการ
ประเมินผล 5) บทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยควรสนับสนุน
ด้ านงบประมาณสถานที่ วัสดุ อุ ปกรณ์ และการร่ วมคิ ดร่ วมท าและสละเวลาแรงงาน
มาช่วยพัฒนาโรงเรี ยน
ดังนันเด็
้ กจาเป็ นต้ องมีสถานรับเลี ้ยงที่ซึ่งรองรับเด็กก่อนเข้ าเรี ยนที่ผ้ ปู กครอง
คานึงถึงความสาคัญที่จะนาบุตรหลาน เข้ าเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าเรี ยนสถานรับเลี ้ยงเด็ก
ได้ เปิ ดขึ น้ มากมายเพื่ อ รองรั บ เด็ ก ก่ อ นเข้ าเรี ย น และมี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ างสู ง
แต่สถานรับเลี ้ยงเด็กหลายแห่ งไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ โดยเฉพาะในยุคของปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ได้ กาหนดให้ สถานรั บเลี ้ยงเด็ก
หรื อ อนุบ าล มีก ารประกัน คุณ ภาพเพื ่อ นาไปสู่ม าตรฐานที่ก าหนด ไว้ ในปั จจุบัน
สถานรั บเลี ้ยงเด็กหลายแห่ง ได้ เลิก กิ จการสถานรั บเลี ้ยงเด็กบางแห่ง ก็ ไม่มีชื่ อเสีย ง
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เป็ นที่ ย อมรั บ ของผู้ ปกครอง แต่ ส ถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก บ้ านอัจ ฉรา เป็ น องค์ ก รเล็ ก ๆ
เปิ ดทาการมากกว่า 30 ปี จนถึงปั จจุบนั มีเด็กประมาณ 90 คน และมีการปรับปรุ งพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การในด้ านต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เน้ นการเตรี ยมความพร้ อมผสมผสานกั บ การให้ ความรู้ ตามสาระการเรี ยนรู้
เด็ ก ก่ อ นเข้ า เรี ย นจะได้ รั บการพัฒ นาทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา และสัง คม
ตามวัย และความสามารถของแต่ละคนอย่า งต่อ เนื่ อ ง อัน จะส่ง ผลต่อ พัฒ นาการ
บุคลิกภาพ และการเรี ยนรู้ ของเด็กต่อไปซึ่งส่งผลให้ สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรายังคง
เปิ ดท าการอยู่ จ นถึ ง ปั จ จุ บัน ในอนาคตมี แ นวโน้ ม จะมี เ ด็ ก เข้ ามาเตรี ย มพร้ อม
ก่อนเข้ าเรี ยนเพิ่มขึ ้น
ด้ ว ยเหตุผ ลดัง กล่า วข้ า งต้ น ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบ
การบริ หารจัดการกับเงื่อนไขที่มีผลต่อการดารงอยู่ของสถานรับเลี ้ยงเด็กก่อนเข้ าเรี ยน
กรณี ศึ ก ษาสถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก บ้ านอั จ ฉรา ซึ่ ง มุ่ ง ศึ ก ษารู ปแบบการบริ หาร
จัดการกับเงื่อนไขที่มีผลต่อการดารงอยู่ของสถานรับเลี ้ยงเด็กว่ามีรูปแบบและเงื่อนไข
การบริ ห ารจัด การอย่า งไร ซึ่ง ผลจากการวิ จัย ในครั ง้ นี จ้ ะท าให้ ได้ ท ราบถึ ง รู ป แบบ
การบริ หารจัดการและเงื่อนไขที่มีผลต่อการดารงอยู่ของสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
ที่ ป ระสบความสาเร็ จ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสัง คมจนถึ ง ปั จ จุบัน เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ให้ ผ้ สู นใจรู ปแบบการบริ หารจัดการสามารถนาวิธีการบริ หารไปประยุกต์และพัฒนา
ในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริ หารจัดการของสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
2. เพื่ อ ศึก ษาเงื่ อ นไขในการบริ ห ารจัด การที่ ท าให้ ส ถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก บ้ า น
อัจฉราประสบความสาเร็ จ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนด
ขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
1.ขอบเขตเนื ้อหาเป็ นการศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการสถานรับเลี ้ยงเด็ก
บ้ านอัจฉราและศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อความสาเร็ จของสถานรับเลี ้ยงเด็กอัจฉราเพื่อให้
ได้ คาตอบที่ชัดเจนอันจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และผู้ ที่จะนาผลจากการวิจัย
ไปใช้ ในการบริ หารจัดการ ในสถานรับเลี ้ยงเด็กอื่น ๆ
2. พื ้นที่ศึกษา ได้ แก่สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา ตังอยู
้ ่ที่ ซอยฮับเอก ถนนกระ
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิ ดทาการมาเป็ นเวลากว่า 30 ปี
3. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในพื ้นที่ (Field) ประกอบด้ วยผู้บริ หาร
สถานรับเลี ้ยงเด็กคณะกรรมการสถานรับเลี ้ยงเด็ก ครู ผ้ ดู ูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็ น
ผู้ที่อยูใ่ นสถานการณ์จริ งและเกี่ยวข้ องกับสถานรับเลี ้ยงเด็กทังหมด
้
19 คน ที่เป็ นพื ้นที่
การศึ ก ษาซึ่ ง ได้ มาโดยการเลื อ กแบบเจาะจงและการให้ ชื่ อ เพิ่ ม เติ ม ในก ลุ่ ม
ของผู้ปกครอง
4. ระยะเวลาที่ทาการศึกษาในปี 2557 – 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การเข้ าสูพ่ ื ้นที่ที่ศกึ ษา ผู้วิจยั ใช้ วิธีการดังนี ้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขอ
อนุญาตไปถึงเจ้ าของสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา และ ข้ อมูลหลักอื่น ๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. แนะน าตัว โดยการไปพบปะด้ ว ยตนเอง เพื่ อ สร้ างสัม พัน ธ์ ที่ ดี
บอ ก วั ต ถุ ป ระ สง ค์ แ ละ ปร ะ โย ช น์ ข อ ง ก า รวิ จั ย ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ผู้ ใ ห้
ข้ อมูลหลักว่าข้ อมูลต่าง ๆ ที่ให้ ไม่ได้ มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ ข้อมูล
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การเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant)
ผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครัง้ นี ้ มีจานวน 19 คน
ประกอบด้ วย
1. เจ้ าของสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉราหรื อผู้บริ หาร 1 คน
2. คณะกรรมการสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา 2 คน
3. ครูผ้ ดู แู ลเด็ก 2 คน
4. ผู้ปกครองเด็ก 14 คน
ผู้ให้ ข้อมูลลาดับ 1และ2 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงส่วนผู้ให้ ข้อมูลที่เหลือจะใช้
วิธีเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยขันแรกจะเลื
้
อกผู้ให้ ข้อมูลผู้มีประสบการณ์
กับสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉราที่เด่นชัดมา 1 คน และให้ เป็ นผู้แนะนาผู้ให้ ชื่อคนอื่น
เพิ่มเติมต่อเนื่องไปตามลาดับ (ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์,2538) ซึง่ ผู้วิจยั จะตามเก็บข้ อมูล
จนกระทังได้
้ ข้อมูลที่อิ่มตัวนาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงเพื่อหาคาตอบในประเด็นคาถามวิจัย
สถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก มี รู ป แบบการบริ ห ารการจัด การอย่า งไรและมี เ งื่ อ นไขอะไรบ้ า ง
ที่ทาให้ สถานรับเลี ้ยงเด็กยังคงดารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
เครื่องมือที่ใช้ สาหรับการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ างประกอบด้ ว ยคาถามปลายเปิ ด ที่ผ้ ูใ ห้
ข้ อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์จานวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เจ้ าของสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผ้ ปู กครองเด็ก
2. แบบสังเกต เป็ นแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ประกอบด้ วยแบบสังเกต
สภาพทั่วไปของสถานรั บเลี ้ยงเด็กอัจฉรา และ แบบสังเกตการณ์ บริ หารการจัดการ
สถานรับเลี ้ยงเด็ก
ผู้วิ จัย ได้ ต รวจสอบความน่า เชื่ อ ถื อ และ ความถูก ต้ อ งของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) เป็ นความสอดคล้ องระหว่าง
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เนื อ้ หาสาระของเครื่ องมื อ ที่ ส ร้ างขึ น้ กั บ เนื อ้ หาสาระของสิ่ ง ที่ ต้ องการศึ ก ษา
เป็ นการตรวจสอบโดยใช้ ดลุ ยพินิจของผู้เชี่ยวชาญตามรายชื่อดังนี ้ นายประมุข ตันจารู ญ
ตาแหน่งอดีตผู้อานวยการสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ นางสาวสุธี อารี ย์พงศ์ ตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเทศบาลบ้ านสามกอง นายวิ นั ย สุริ ย ะปราการ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนปลูกปั ญญาในพระราชูปถัมภ์ฯ
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบในการเก็บข้ อมูลภาคสนามในการวิจยั ได้ แก่
กล้ องถ่ายภาพเครื่ องบันทึกเสียง เพื่อเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลที่นอกเหนือจากการบันทึก
เพื่อช่วยอธิบายข้ อมูลที่มีอยูใ่ ห้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการบริ หารจัดการสถานรับเลี ้ยงเด็กก่อนเรี ยน : กรณีศึกษา
สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉราใน 2 ประเด็น คือ การศึกษารู ปแบบการบริ หารจั ดการ
สถานรับเลี ้ยงเด็กก่อนเรี ยน และการศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อความสาเร็ จของสถานรับเลี ้ยง
เด็กก่อนเรี ยนได้ สรุปผลการศึกษาดังนี ้
1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลีย้ งเด็กบ้ านอัจฉรามีการบริหาร
จัดการ
สถานรั บ เลีย้ งเด็ ก บ้ า นอัจ ฉรา ใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจัด การตามหลัก การ
บริ หาร ประกอบด้ วย 3 หลัก ดังนี ้
1.1 หลักกัลยาณมิตรโดยผู้บริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความประพฤติทางกาย
วาจาใจมีศีลสมาธิปัญญาประกอบด้ วยคุณธรรม : ปิ โย, ครุ ,ภาวนีโย , วัตตาการ , วจนักขโม,
คมภีรัญจะ กะถัง ถัตตา และโนจัฎฐาเน นิโยชะเย
1.2 หลัก การมี ส่วนร่ วมสถานรั บ เลี ้ยงเด็กเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่เ กี่ ยวข้ องกับ
สถานรั บเลี ้ยงเด็กก่อนเรี ยนได้ มีโอกาสเข้ ามามีส่วนร่ วมปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้
โดยการมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องใน 2ด้ าน คือการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการดูแล
เด็กและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
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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
มี ก ารบริ ห ารจัด การคุณ ภาพที่ เ ป็ น ระบบและมี ป ระสิท ธิ ภาพตามวงจรของเดมมิ ง้
ประกอบด้ วย 4 ขันตอนการวางแผน
้
(PLAN) การปฏิบตั ิ (DO) การตรวจสอบ (CHECK)
การปรับปรุง (ACT)
2. เงื่อนไขที่มีผลต่ อความสาเร็จของสถานรับเลีย้ งเด็กบ้ านอัจฉรา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความส าเร็ จที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการบริ หารจั ด การ
เป็ นผลมาจากเงื่อนไข 6 ประการ ประกอบด้ วย
1.1 ครู ที่มีประสบการณ์ ในการเลี ้ยงเด็ก มีพฤติการณ์ จิตใจ อัธยาศัยรัก
เด็กเป็ นพื ้นฐานจะจัดแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมาย มีการประสานการทางานโดยไม่มีข้อขัดแย้ ง ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อ
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน และมีการส่งเสริ มทักษะความรู้ ความชานาญในอาชีพ
โดยฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.2 ผู้บริ หารดีเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้ านเด็กเป็ นอย่างดี
1.3 ผู้ป กครองใส่ใ จ โดยมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาเด็ ก ให้ ค วามร่ ว มมื อ
กับสถานรับเลี ้ยงเด็กในทุกเรื่ องเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางของสถานรับเลี ้ยง
1.4 เด็กได้ มาตรฐานต้ องพัฒนาเด็กให้ มีภาวะโภชนาการทีดี สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ สมบูรณ์ตามพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
1.5 สิง่ แวดล้ อมทีดี มีสถานที่ สะอาด ปลอดภัย สิง่ แวดล้ อมรอบด้ านดี
1.6 ที ม งานเข้ ม แข็ ง มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางรู ป แบบการบริ ห ารจัด การ
ที่ชดั เจนมีการสร้ างทีมงานเข้ มแข็ง
อภิปรายผล
การศึกษารูปแบบการบริ หารการจัดการและเงื่อนไขที่มีผลต่อความสาเร็ จของ
สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉราอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พบว่ า ผู้บ ริ ห ารสถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก บ้ านอัจ ฉรา
มีรูปแบบการบริ หารการจัดการที่ได้ มาจากประสบการณ์ และนาหลักแนวคิดทฤษฎี
การบริ หารมาประกอบเข้ าด้ วยกันโดยเน้ นระบบการจัดการ 3 ลักษณะดังนี ้
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1. หลักกัลยาณมิตร ในการบริ หารงานภายในองค์กร โดยตนเองจะต้ อง
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ท างกาย วาจา ใจ ที่ ดี มี ค วามเมตตา พร้ อมทั ง้ มี ศี ล สมาธิ
ปั ญญา และยึดหลักคุณธรรม และเป็ นมิตรแท้ แก่ผ้ รู ่วมปฏิบตั ิงาน และเป็ นแบบอย่าง เสวี รัก
เหล็ก (2547 : 142) พบว่า คุณธรรม เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ องค์กรมีความเข้ มแข็ง กลม
เกลียวกันเป็ นอย่างดี มีความสามัคคี การนาคุณธรรมจากศาสนามาใช้ ในการบริ หารและ
นามาใช้ ในชีวิตประจาวันจะมีคณ
ุ ธรรมพื ้นฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็ น เมตตา กรุ ณา ขยัน อดทน
มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่วา่ ทาดีได้ ดีทาชัว่ ได้ ชวั่ และยัง สอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า
กั ล ยาณมิ ต ตตา น ามาใช้ ในการพั ฒ นาชี วิ ต แก้ ปั ญ หา และท า การสร้ างสรรค์
(พระพรหม อุณากรน์ (ป.อปยุตโุ ต),2547 : 11- 13)
2. หลักการมีส่วนร่ วม ผู้บริ หารต้ องยึดหลักการมีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ าย ให้ มี
ส่วนร่วมปฏิบตั ิ ประสานงานตามแบบแผน และจะสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยเน้ น 1) การมีส่วนร่ ว มของผู้ปกครองต้ องสอดคล้ องเกื อ้ กูลกับ สถานศึกษาไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ และ แนะน าผู้ป กครองเด็ ก ให้ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สภาวะการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ของเด็ ก ในระดั บ วั ย ต่ า ง ๆ
2) การมี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจ ให้ ทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ว นร่ วมในการตัด สิน ใจ
ซึง่ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของ ทิพวรรณ จันทรสถิตย์ (2546 : 13 – 19) อธิบายว่า เป็ นแนวคิด
ของการบริ หารในยุคปั จจุบนั ซึง่ นิยมใช้ ทงราชการและการบริ
ั้
หารการศึกษามีชื่อเรี ยกต่างกัน
ออกไปแล้ วแต่ละประเภทของการนาไปใช้ เช่น การตัดสินใจแบบมีส่วนร่ วม การกระจาย
อานาจความรับผิดชอบฯลฯ จันทรานี สงวนนาม (2545 : 69) กล่าวว่า การมีสว่ นร่ วม
ช่วยให้ เกิดสานึกในหน้ าที่ความรับผิดชอบการที่บคุ คลได้ แสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ในเป้ า หมายเดี ย วกัน จะช่ ว ยให้ บุค คลเกิ ด ความส านึ ก ในหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
ยังสอดคล้ องกับ อุทยั บุญประเสริ ฐ (2542 : 113 – 116) ให้ ความเห็นว่า แนวคิด หรื อ
ขั ้นตอนที่เ ป็ น แนวคิด ที่เ ป็ น ระบบมากที่สดุ คือ แนวคิด ของ Cohen and Uphoft
ซึ่งประกอบด้ วยขั ้นที่ 1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ขัน้ ที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานในส่วนที่องค์ประกอบของการดาเนินงานโครงการได้ บ้าง และจะทาประโยชน์ได้
โดยวิธีใด ขันที
้ ่3 การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
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3. หลักการประกันคุณภาพ จะเห็นได้ ว่าในสถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา
มี การท างานที่ เป็ นระบบคุณภาพ ขัน้ ตอนเริ่ มตัง้ แต่มี การวางแผน ประชุม เตรี ยมงาน
กาหนดวิธีทางาน ขันตอนการท
้
างาน กาหนดมาตรฐานในการทางาน มีการคัดเลือก
บุค ลากรให้ เหมาะกั บ งาน การปฏิ บัติ ง านมี ก ารตรวจสอบงาน ประเมิ น ผลงาน
ที่รับผิดชอบตามเป้าหมาย หลังจากนันมี
้ การปรับปรุ งพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้น
องค์ ประกอบย่อยที่ กล่าวมานี ม้ ีการท างานเป็ นไปตามลาดับก่อ นหลังต่อเนื่องและ
มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น ซึ่ ง ท าให้ สถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก ประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับผลงานวิจยั ของ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2544 : 177) หลักการบริ หาร โดยวงจรคุณภาพ
(P D C A) เป็ นหลักพื ้นฐานสาคัญ และเป็ นทฤษฎีการบริ หารทังหลายที
้
่มีรายละเอียด
ต่างกันตามจุดเน้ นในแต่ละทฤษฎีแต่มีหลักและขันตอนการด
้
าเนินการอย่างเดียวกัน
คื อ ขั น้ การวางแผน ขั น้ ลงมื อ ท า ขั น้ ตรวจสอบประเมิ น ผลขั น้ การปรั บ ปรุ ง
นงเยาว์ ศักดาศักดิ์ (2548 : 21) พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกระบวนการ
ทางานของสถานศึกษาที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินงาน ตังแต่
้ การวางแผน การทาตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุ งแก้ ไข
โดยมี ร ะบบการควบคุม คุณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และการประกัน คุณ ภาพ
ทุกขันตอนเน้
้
นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่สาธารณะชน
เงื่อนไขที่มีผลต่ อความสาเร็จของสถานรับเลีย้ งเด็กบ้ านอัจฉรา
เงื่ อนไขที่เกี่ ยวข้ องที่เข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาและผลักดันให้ สถานรั บ
เลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรายังคงดารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั นันมี
้ องค์ประกอบด้ วย ดังต่อไปนี ้
ครู มีประสบการณ์ ครู ที่รับเข้ ามาปฏิบตั ิงานต้ องมีประสบการณ์ และมี
ความรู้ ในเรื่ องเด็ กงานที่ รั บผิดชอบชัดเจน มี ความรั บผิ ดชอบงานรั กเด็ ก ซึ่งสอดคล้ อง
กับมันทนา พรเพิ่มสุข (2546 : 23) สถานรับเลี ้ยงเด็กหรื อโรงเรี ยนอนุบาลที่ดาเนินในรู ปแบบ
ธุ รกิ จโดยทั่วไปจะมุ่งเน้ นในเรื่ องคุณภาพของการให้ บริ การและคุณภาพของบุคลากร
ดังนัน้ ควรมีการวางแผนบุคลากรให้ มีจานวนเหมาะสมกับจานวนเด็ก การคัดเลือก
บุคลากรที่จะมาปฏิ บัติงาน ควรคัดเลือกผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ มี ไ หวพริ บ มี ค วามตั ง้ ใจจริ ง ที่ จ ะท างานเกี่ ย วกั บ เด็ ก
สามารถเรี ย นรู้ วิท ยาการใหม่ ๆ ได้ ร วดเร็ ว และนาไปประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง
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ดังที่ Taylor (อ้ างใน นิตยา ประพฤติกิจ , 2539 หน้ า 13-14) ได้ กล่าวถึงบทบาทหน้ าที่
สาคัญ ๆ ของครู ปฐมวัยไว้ ดงั นี ้ 1) พัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ ารักที่จะศึกษาค้ นคว้ า และ
มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ 2) รั กษาสุขภาพทางกายและจิ ตใจได้ ดี อยู่เสมอ 3) มีความ
รับผิดชอบ 4) สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อพ่อแม่เด็ก ให้ เกียรติและรั บฟั งความคิดเห็น
ของพ่อแม่เด็ก
ผู้บริ หารดี ผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์เชียวชาญในด้ านการดูแลเด็ก
การบริ หารมีการปกครองแบบแม่ดแู ลลูก (ระบบครอบครัว) การให้ ความรักความเมตตา เป็ น
แบบอย่างที่มีตอ่ บุคลากร ทาให้ ทกุ คนในสถานรับเลี ้ยงเด็กทางานด้ วยความรักและเข้ าใจ มี
การสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บคุ ลากรในหน่วยงาน ประกอบกับผู้บริ หารมีภาวะความเป็ น
ผู้น าผู้บริ หารเป็ นเจ้ าของกิ จการเองและดูแลกิ จกรรมทุกอย่างในสถานรั บเลี ้ยงเด็ ก ซึ่ง
สอดคล้ องกับ บุรัญชัย จงกลนี (ม.ป.ป. : 11-12) กล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริ หารที่ดี ทา
ตนให้ เป็ นที่เชื่อถือ มีความยุติธรรม วางตัวดี มีการเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัวรู้ จัก
วิธีส่งเสริ มและบารุ งขวัญผู้ใต้ บงั คับบัญชา สุรศักดิ์ ปาเฮ (2543 : 72-73) ผู้บริ หารต้ อง
มี ความสามารถในการบริ หารทรั พยากรบุค คล ต้ อ งสามารถวางแผนบุค คล สรรหา
คัดเลือก กาหนดระบบงานประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ ทราบแนวคิด
ทัศนคติต่างๆที่อาจเกิดขึน้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หาร สามารถที่จะเป็ น
แบบอย่างที่ดี สุพล วังสินธ์ (2545 : 29 – 30) ได้ สรุ ปคุณลักษณะที่สาคัญของผู้บริ หาร
สถานศึก ษาในยุค ปฏิรู ป การศึก ษาไว้ ว่า 1) มีวิสยั ทัศ น์ ก ว้ า งไกล 2) มีบุค ลิก ภาพ
ประชาธิปไตยใช้ หลักเหตุผลในการบริ หารงาน 3) มีจิตสานึกในความมุ่งมัน่ 4) ใจกว้ าง
เปิ ดโอกาสให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด 5) ปฏิบตั ิการเปลีย่ นแปลงการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิด
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 6) มีศกั ยภาพในการจัดการระบบบริ หารโรงเรี ยน
โดยการนาระบบคุณ ธรรมมาใช้ ใ นโรงเรี ย น 7) สร้ างขวัญ กาลัง ใจให้ ค รู มีกาลัง ใจ
ที่จะเป็ นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองใส่ใจ ผู้ปกครองใส่ใจมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาทุกด้ านของเด็กทังให้
้
ความร่ วมมื อกับ ทางสถานรั บเลีย้ งเด็ก ในการจัดกิ จ กรรมที่ ทางสถานรั บ เลีย้ งเด็ ก
ได้ ดาเนินการ ซึ่งสอดคล้ องกับ วิวรรณ สารกิจปรี ชา (2553) กล่าวว่า ผู้ปกครอง หรื อ
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ครอบครั ว คื อ ครู ค นแรกของเด็ ก และเด็ ก ก็ ไ ด้ เรี ย นรู้ หลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ บ้ าน
โดยไม่ต้องได้ รับอิทธิพลหรื อได้ รับการสอนอย่างเป็ นทางการจากสถานศึกษาอย่างใด
ดัง นัน้ จึง เป็ น สิ่ง ที่สาคัญอย่างยิ่ง เมื่ อ เด็ กเข้ า เรี ย นในสถานศึก ษาการเรี ยนรู้ จะต้ อ ง
เชื่อมต่อและเชื่อมโยงสถานศึกษาและครอบครัวเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ของเด็กต่อเนื่อง
สามารถเชื่อมโยงชีวิตจริ งที่บ้านได้ ด้วย มีวิจัยมากมายที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงความสาคัญและ
ผลดีต่อนักเรี ยนในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของเด็กมีผลต่อการพัฒนาการและความสาเร็ จด้ านการศึกษาของนักเรี ยนอย่างเด่นชัด
อีกทังยั
้ งช่วยผลักดันให้ สถานศึกษาดาเนินงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลดี ขึ น้ อี ก ด้ วย ซึ่ ง การมี ส่ ว นร่ ว มนั น้ ผู้ ปกครองสามารถมี ส่ ว นร่ ว มได้
ทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่บ้าน
เด็ กได้ มาตรฐาน จากประสบการณ์ และเปิ ดท าการมามากกว่ า 30 ปี
ทาให้ สถานรั บเลี ้ยงเด็กบ้ านอัจฉรา มีเด็กที่ ผ่านการเติบโตจากสถานรั บเลี ้ยงเด็กแห่งนี ้
เป็ นผู้ใหญ่ที่เป็ นคนดีของสังคมและกลับมาช่วยเหลือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลจาก
การที่เด็กมีโภชนาการดีสามารถเจริ ญเติบโตสมบูรณ์ตามเกณฑ์ กล้ าแสดงออกต่อหน้ า
สาธารณะชน มีจิตอาสา ได้ รับการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็ นต้ น
ซึ่งสอดคล้ องกับ วิญญ พูลศรี (2541 : 17) นัก จิ ต วิเ คราะห์ ได้ ย ้าให้ เ ห็น ว่า วัย เริ่ ม ต้ น
ของชี วิต มนุษ ย์ คือ 5 ปี แ รกของคนเราประสบการณ์ ต่า งๆที่ได้ รั บ ตอนต้ น ของชี วิต
จะมีอิท ธิ พ ลต่อ ชี ว ิต ของคนเราจนถึง วาระสุด ท้ า ย เขาเชื่ อ ว่า การอบรมเลี ้ยงดู
ในระยะปฐมวัย นัน้ จะมีผ ลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต สอดคล้ อง
กับ Hurlock (อ้ างใน เยาวพา เดชะคุปต์ .2542 : 13) ยังได้ กล่าวว่า วัยเด็กนับเป็ นวัย
วิกฤตการณ์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็ นระยะสร้ างพื ้นฐานของจิตใจในวัยผู้ใหญ่ตอ่ ไป
บุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ แม้ จะมีความแตกต่างไปจากวัยเด็กมากเท่าใดก็ตาม แต่จะเป็ น
ความแตกต่างที่ถือกาเนิดในวัยเด็ก
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ทาเลที่ตงของสถานรั
ั้
บเลี ้ยงเด็กตังอยู
้ ่ใ นแหล่งชุมชน สะดวก
การรั บ ส่ ง เด็ ก ปลอดภั ย สถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก แห่ ง นี ม้ ี ก ารก าหนดโครงสร้ าง
การบริ หาร เช่น การออกแบบ กาหนดแผนภูมิ มีความพร้ อมในด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เอือ้
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ต่ อ การเรี ย นรู้ สถานที่ ส ะอาด ปลอดภัย มี พื น้ ที่ พ อเหมาะกั บ เด็ ก ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับ ยุพาพร รูปงาม (2545 : 6) ที่พบว่า ด้ านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
เป็ นการกาหนดมาตรฐานสาหรั บศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
เปรมรุ่ง วงศ์อนัน (2551) ด้ านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อมในสถานศึกษาเด็กเล็ก
ผู้ปกครองให้ น ้าหนักการตัดสินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
พบว่า อาคารเรี ยนมีความมัน่ คง แข็งแรง แสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
เป็ นอันดับแรกรองลงมาคือสถานที่ต้องไม่อยู่ใกล้ แหล่งพนั น สิ่งเสพติด แหล่งมลพิษ
หรื อแหล่งเสื่อมโทรม พืน้ ที่สนามเด็ก มีความปลอดภัย เป็ นพืน้ หญ้ า พืน้ ทราย หรื อ
แผ่นยางสังเคราะห์กนั กระแทก ไม่มีน ้าขัง หลุมบ่อหิน หรื อต้ นไม้ และการจัดห้ องเรี ยน
มีความสวยงามปรับเปลี่ยนตลอด เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
ศูน ย์ เ ด็ ก เล็ ก เป็ น สถานที่ ท าหน้ า ที่ เ ลีย้ งดูเ ด็ ก แห่ ง ที่ สองรองจากพ่อ แม่ และญาติ
การพัฒนาเพื่อให้ ศนู ย์เด็กได้ มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพนัน้ ควรพัฒนาทังคนและสิ
้
่งแวดล้ อม
ควบคู่กนั ไปซึ่งเรขา ศรี วิชัย (2554 : 32) กล่าวว่า สภาพแวดล้ อม (Environment) หมายถึง
ทุกสิง่ ทุกอย่างทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ในด้ านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้ อมจะมีอิทธิผล
ต่ อ ระบบโครงสร้ างของสถานศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร อาจจะเป็ น
ด้ านกฎหมายเศรษฐกิ จการเมื อง สังคม สภาพแวดล้ อมที่ ใกล้ ชิ ดและมี ผลโดยตรง คื อ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับสถานศึกษา (Stakeholders) ได้ แก่ผ้ ูปกครอง ชุมชน องค์ กรและ
สถาบันต่างๆ กล่าวได้ ว่าสภาพแวดล้ อมเป็ นได้ ทงข้
ั ้ อจากัด (Constraints) และโอกาส
(Opportunity) ที่มีตอ่ การบริ หารงานของสถานศึกษา
ทีมงานเข้ มแข็ง สถานรั บเลี ้ยงเด็ก มีการกาหนดทิศทางรู ปแบบการบริ หาร
มีการสร้ างทีมงานในการจัดการ มีความรั บผิดชอบด้ วยกั น ไม่มีข้อขัดแย้ ง ผู้บริ หาร
มีภาวะเป็ นผู้นา มีหลักการบริ หารโดยใช้ ความสามัคคีเป็ นหลัก ซึง่ จะนาไปสูก่ ารร่วมมือ
ร่ ว มใจกัน ท างาน ท างานกัน เป็ น ที ม มี ก ารประสานงานกัน ด้ ว ยดี ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
ปราณี พรรณวิเชียร (2530, 23 - 24) ได้ กล่าวถึงความหมายของการจัดการว่าเป็ น
การประสานทรั พ ยากรต่า ง ๆ ที่ คนมี อยู่อ ย่างมี ประสิท ธิ ผล เพื่อ ให้ บ รรลุเ ป้าหมาย
ขององค์ การได้ ปั จจุบันสภาวะทางธุรกิ จทุกด้ านมีการแข่งขันสูง องค์การทางธุรกิ จ
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จะขึ น้ อยู่ ภ ายใต้ สภาวะแวดล้ อ มทัง้ ภายในและภายนอก ปั จ จัย ต่ า ง ๆ เหล่ า นัน้
จะมากระทบต่อองค์การธุรกิจ ซึ่งสอดคล้ อง บัวขาว จารุ จินดา (2543, 13) การบริ หาร
สถานรั บ เลีย้ งเด็ ก จึง ต้ อ งมี หน้ าที ดัง นี ้ 1) การวางแผน ประกอบด้ วย การวางแผน
ทั ้งแผนหลักและแผนดาเนินการ ทั ้งนี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายซึ่ง ทางสถานรับ
เลี ้ยงเด็ก ได้ กาหนดไว้ 2) การจัดองค์การ เจ้ าของหรื อผู้ประกอบการอาจจะทาเป็ น
แผนภูมิ โครงสร้ างตาแหน่งหน้ าที่ประจาสถานรับเลี ้ยงเด็ก และ ตาแหน่งหน้ าที่ต่างๆ
3) การแบ่งงานและหน้ าที่ความรั บผิดชอบ การแบ่งงานและหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ตลอดจนการกาหนดบทบาทของบุคลากรทุกฝ่ ายให้ ชดั เจนเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้
ต้ องแบ่ ง ตามคุ ณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ โ ดยอาจพิ จ ารณาลั ก ษณะงานประกอบด้ วย
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้ อง 4) การสัง่ การเมื่อได้ กาหนดลักษณะงานและหน้ าที่
แล้ ว จะต้ องมีการมอบหมายงานให้ บุคลากรขององค์กรโดยคานึงถึงความเหมาะสม
ของบุคลากรที่จะมาปฏิบตั ิงานหน้ าที่ 5) การควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผู้จดั ตังต้
้ องทาการควบคุมบังคับบัญชาตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบติ ด ตามผลงาน ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และส่ง เสริ ม การปฏิ บัติ ง าน
ของบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ท าให้ รู ป แบบการบริ ห ารการจัด การและเงื่ อ นไข
ที่มีผลต่อความประสบความสาเร็ จของสถานรับเลี ้ยงเด็ก เพื่อที่จะเป็ นแนวทางให้ กับ
สถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก ทั่ว ไปได้ เ ป็ น แบบอย่ า งและส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจจะได้ เ ป็ น แนวทาง
ในการบริ หารการจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาให้ ประสบความส าเร็ จต่ อ ไปและผู้ วิ จั ย
มีข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี ้ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การคัดเลือกบุคลากรเข้ ามาดูแลเด็กในสถานรับเลี ้ยงเด็ก จะต้ องเลือกที่มี
อุปนิสยั รักเด็ก มีคณ
ุ ธรรมเป็ นพื ้นฐานและมีความรู้เชี่ยวชาญในด้ านเด็กดี
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1.2 ควรให้ มีการพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี ้ยงเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บุค ลากรมี ค วามรู้ และน านวัต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ ใ นกระบวนการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้ องกับยุคปั จจุบนั
1.3 เจ้ าของสถานรั บ เลี ้ยงเด็ก หรื อ ผู้บ ริ ห ารสถานรั บ เลี ้ยงเด็ก ต้ อ งเป็ น
ผู้ ม ีว ิส ยั ทัศ น์ ก ว้ า งไกล มีก ารเปิ ด โอกาสให้ ต ัว แทนผู้ ป กครอง ตัว แทนชุม ชน
ตัว แทนศิษ ย์ เ ก่า เข้ า มามีส ่ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การในสถานรั บ เลี ้ยงเด็ก
เพื่อให้ สถานรั บเลี ้ยงเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึน้
1.4 สถานรับเลี ้ยงเด็กควรมีการประสานงานให้ หน่วยงานราชการเข้ ามานิเทศ
การสอนเพื่อให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
1.5 ผู้บริ หารและบุคลากรในสถานรับเลี ้ยงเด็กควรมีความรู้ ในเรื่ อง โภชนาการ
ด้ านอาหารเป็ นอย่างดี
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการบริ หารจัดการสถานรับเลี ้ยงเด็ก
ก่อนเรี ยนในส่วนของภาครัฐบาลและเอกชน
2.2 ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการสถาน
รับเลี ้ยงเด็กทังของภาครั
้
ฐบาลและเอกชน
3.3 ควรศึกษารู ปแบบการบริ หารการจัดการที่ดีจากสถานรับเลี ้ยงเด็กอื่นๆ
ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อความหลากหลายในรูปแบบการบริ หาร แบบต่างๆ ของแต่ละ
สถานรับเลี ้ยงเด็กที่ประสบความสาเร็ จ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับความผูกพันต่ อองค์ กรของ
ครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่1
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 บุญประกอบ2,
ดร.สมคิด นาคขวัญ3, ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 4
Worachet Boonprakorb2
3
Dr. Somkid Narkkhwan , Dr. SathapornSungkaosuthirak4
บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของครู ใ นสถานศึ ก ษาสัง กัด
สานัก งานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด กระบี่
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้ าน ในการทางานด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
กับความผูกพันต่อองค์กรด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทน
ขององค์ ก ร พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ สูง โดยมี ค่ า สูง สุด (r=0.763)
ความสัมพันธ์ ของแรงจูง ใจในการท างานด้ านเงิ นเดือ นและค่า จ้ า งกับความผูกพัน
ต่อองค์กรด้ านความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยม
1

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี
3,4
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
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ขององค์ ก ร พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ ต่ า โดยมี ค่า ต่ า สุด (r=0.333)
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากรครู จานวน 92 คนโดยใช้ แบบสอบถามแรงจูงใจ
ในการปฏิ บัติ ง านและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น 0.95และ 0.93
ตามลาดับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั
ผลการวิ จัย พบว่า ระดับ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 6 ด้ าน ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หา น้ อ ย ได้ ดั ง นี ้ ด้ า นลั ก ษ ณะ ข อ ง ง า นที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ นง า น
ด้ านความสัม พันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านการได้ รับ การยอมรั บนับถื อด้ านเงิ นเดือ น
และค่าจ้ าง และด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ า ตามลาดับ ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของครู โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย
ได้ ดงั นี ้ ด้ านความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กรด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทนขององค์กร และ
ด้ านความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กรความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์ กรของครู ในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง ( r = .683) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานความผูกพันต่อองค์กรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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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บทนา
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศไทยในช่ ว งที่ ผ่ า นมาได้ ให้
ความสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลักแม้ ผลการพัฒนาได้ ประสบผลสาเร็จ
เป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง
อย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดปั ญหาหลายด้ านเช่นการกระจายรายได้
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทังในเมื
้
องและในชนบทมาก
ขึ ้นเป็ นลาดับซึง่ จะทาให้ การพัฒนาประเทศในอนาคตมีความไม่ยงั่ ยืนจึงมีความจาเป็ น
ที่ ต้ อ งปรั บ แนวคิ ด และกระบวนการพัฒ นาใหม่โดยเน้ น คนเป็ น เป้า หมายหลัก ของ
การพัฒนาเนื่องจากคนในสังคมจะเป็ นผู้กาหนดทิศทางการพัฒนาเป็ นผู้มีส่วนร่ วม
ในการพัฒ นาและเป็ นผู้ ได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละผลกระทบจากการพัฒ นาดัง นัน้
การพัฒ นาประเทศให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ทุก คนปรารถนาจึ ง ขึน้ อยู่กับ คนเป็ น หลัก
ภาคส่วนการศึกษาเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญที่สดุ จากคากล่าวที่ว่าทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ
ในองค์การคือทรัพยากรมนุษย์เพราะมนุษย์เป็ นกุญแจที่สาคัญในการที่จะขับเคลื่อน
องค์ การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่องค์ การตัง้ ไว้ (จิ รประภา อังครบวร, 2549 : 1 – 8)
สิ่งที่องค์การต้ องตระหนักอยู่เสมอ คือองค์การจะพัฒนาอย่างไรเพื่อจูงใจและส่งเสริ ม
ให้ บคุ ลากรในองค์การเกิดความผูกพันยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์การและพร้ อม
ที่จะทุ่มเทพลังความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
(ชาญวุฒิ บุญชม, 2553)
ประเทศไทยก าลัง ประสบปั ญ หาด้ านคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพ
ของผู้เรี ยนซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ครูจึงจาเป็ นต้ องหาแนวทางในการส่งเสริ มสนับสนุนครู
ให้ สามารถปฏิบัติง านได้ อ ย่า งมี ประสิท ธิ ภาพตระหนักในภาระหน้ าที่ ข องตนตัง้ ใจ
ท างานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบและเต็ ม ใจกล่า วอี ก นัย คื อ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ งานและ
ต่อองค์กรเพราะจุดมุง่ หมายสาคัญในการบริ หารงานของทุกองค์กรก็คือรักษาบุคลากร
ขององค์กรไว้ ให้ คงอยู่กับองค์ กรนานที่สดุ แรงจูงใจและความพยายามของบุคลากร
เป็ นตัวแปรที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อการเพิ่ม ผลผลิต ถ้ า บุค ลากรมี ความผูกพันต่อองค์ ก รสูง ก็
เชื่อมัน่ ได้ วา่ องค์กรนันจะมี
้ ผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูงขึ ้นด้ วยถ้ าต้ องการเพิ่มผลผลิต
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ของงานจะต้ องรู้จกั สร้ างความผูกพันของบุคลากรให้ มากขึ ้น (นารี หมูม่ าก, 2547 : 1- 2)
บุคคลแต่ละคนจะทางานเต็มที่ตามความสามารถหรื อศักยภาพของตนหรื อไม่นนมั
ั้ ก
จะขึ น้ อยู่ที่ ว่ า บุค คลผู้นัน้ มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะท างานแค่ ไหนถ้ าเขามี ค วามพอใจใน
การทางานหรื อมีสงิ่ จูงใจที่ตรงกับความต้ องการของเขาความพอใจหรื อสิ่งจูงใจนันก็
้ จะ
เป็ นแรงกระตุ้นให้ เขาทางานเต็มที่ขึ ้น การจูงใจที่ถกู ต้ องเหมาะสมจึงเป็ นสิ่งดึงดูดความรู้ สกึ
และจิตใจของผู้ที่ทางานให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในองค์การที่ตนทางานอยู่เมื่อคนมีความ
พอใจในองค์การของตนแล้ วก็จะทุ่มเทกาลังกายกาลังใจให้ กับองค์การของตนทาให้ การ
ปฏิบตั ิงานขององค์การมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (นรา สมประสงค์, 2552 : 120)
กศน. ตาบลเป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
และทาหน้ าที่ประสานงานกับชุมชนซึ่งทางสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ได้ ก าหนดหน้ าที่ ใ นการปฏิ บัติ ง านของครู กศน.ต าบล
ไว้ 5 ประการดังนี ้ 1) การวางแผนจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ของ กศน. ตาบล 3) การให้ บริ การเรี ยนรู้ ใน กศน. ตาบล 4) การสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนและสังคมวัฒนธรรมประเพณีและ 5) การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุมชน
(สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ,2553 : 7-11)
ที่ผา่ นมาการปฏิบตั ิงานไม่สามารถเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัญหามาจากครู กศน.
ตาบลขาดความรู้ ความสามารถในการสอนส่วนมากไม่ได้ จบการศึกษาทางด้ านวิชา
การศึกษาหรื อวิชาชีพครู ทาให้ ครู มีความพร้ อมน้ อยในการสอนวิชาพื ้นฐานโดยเฉพาะ
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิ ทยาศาสตร์ หรื อวิชาภาษาอั งกฤษ(สถาบัน พัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ภาคตะวัน ออก, 2554 : 1) นอกจากนี ้
จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หาร (ผู้บริ หารสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยระดับอาเภอ) มี ความเห็น ว่าครู กศน.ตาบลยัง ไม่มีค วามรู้ เรื่ อ งของ
จิตวิทยาผู้ใหญ่หรื อเทคนิควิธีการเข้ าถึงผู้เรี ยนและชุมชนทาให้ ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชนขาดทักษะในการวางแผนการประสานงานกับชาวบ้ าน
ไม่เข้ าใจหน้ าที่ของตนเองอีกทังเรื
้ ่ องสื่อวัสดุอปุ กรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์หรื อแม้ แต่สถานที่ยั งเป็ น
อุป สรรคอย่ า งมากต่อ การปฏิ บัติ ง านเพราะยัง ขาดแคลนชารุ ด และไม่ไ ด้ คุณ ภาพ
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ภารกิจสาคัญที่เสมือนเป็ นหัวใจของงาน กศน. ล้ วนแล้ วแต่จาเป็ นต้ องเข้ าไปคลุกคลีกบั
ชุมชนครู กศน. จึง ต้ องรั บภาระงานที่ม ากนอกเหนือไปจากงานสอนท าให้ ค รู เกิ ด
ความเครี ยดท้ อแท้ ใจบางครัง้ ถึงกับตัดสินใจลาออก (สมใจ เกิดพูลผล, 2554 : 3) แสดง
ให้ เห็นว่าครู กศน. ต้ องการกาลังใจและความมัน่ คงในอาชีพของตน
จากข้ อมูลปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน
ต่อ องค์ ก รของครู ใ นสถานศึกษาสังกัด สานัก งานส่ง เสริ ม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่เพราะข้ อมูล ที่ได้ จากการศึกษาจะช่วยให้ องค์กร
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารงานการวางแผนการดาเนินงานการสร้ างแรงจูงใจ
ให้ บุค ลากรมี ค วามรั ก และผูก พัน ต่อ องค์ ก รซึ่ง จะส่ง ผลต่อ ความสาเร็ จ ขององค์ ก ร
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลแก่ฝ่ายผู้บริ หาร
เพื่ อน าไปพัฒนาปรั บปรุ ง แก้ ไขวางแผนงานและพัฒ นาบุค ลากรขององค์ ก รเพื่อ ให้
บุค ลากรมี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านอัน จะส่ ง ผลให้ บ รรลุเ ป้ า หมายขององค์ ก ร
ให้ ประสบความสาเร็ จต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึก ษาระดับ ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รของครู ใ นสถานศึก ษาสัง กัด
สานัก งานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด กระบี่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับความผูกพัน
ต่อ องค์ ก รของครู ใ นสถานศึกษาสังกัด สานัก งานส่ง เสริ ม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
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สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูและความผูกพันต่อองค์กรของครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกระบี่ ตามความคิดเห็นของครู กศน.ตาบล อยูใ่ นระดับมาก
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูกบั ความผูกพันต่อองค์กรของครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกระบี่มคี วามสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัยครั ง้ นีใ้ ช้ ประชากรในการเก็ บข้ อมูลคือ ครู กศน. ที่ปฏิ บัติการสอน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกระบี่ ปี การศึกษา 2556 จานวน 92 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัว แปรต้ น ได้ แ ก่แ รงจูง ใจในการปฏิบ ัต ิง านของครู ป ระกอบด้ ว ย
1) ความสาเร็ จ ของงาน 2) การได้ รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ 3) ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัติ
4) ปริ มาณงานและความรับผิดชอบ 5) โอกาสและความก้ าวหน้ า 6) เงินเดือนและ
ค่าจ้ าง 7) ความสัมพันธ์กบั ผู้ร่วมงาน
2. ตัวแปรตามได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้ วย 1) ความเชื่ออย่าง
แรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่
จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทนขององค์กรและ 3) ความปรารถนาอย่างแรง
กล้ าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กร
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น
3 ตอนดังนี ้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
วุฒิ ก ารศึก ษาประสบการณ์ ใ นการท างานสถานภาพการสมรส เงิ น เดื อ นลัก ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกระบี่ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุม ตัว
แปรทัง้ 7 ด้ าน ได้ แก่ด้านความสาเร็ จในงานด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือด้ านลักษณะ
ของงานที่ ปฏิ บัติ ด้ านปริ มาณงานและความรั บผิ ดชอบด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ า
ด้ านเงินเดือนและค่าจ้ างและด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้ร่วมงาน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั ดกระบี่
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุม ตัวแปรทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านความเชื่ ออย่างแรงกล้ าและยอมรั บอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ด้ านความเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ ความพยายามในฐานะที่ เ ป็ นตั ว แทนขององค์ ก ร และ
ด้ านความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กร
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย น ามาประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็ จรูปโดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ข้ อมูลปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของครู แ ละความผูก พัน ต่อ องค์ ก รของครู
วิเ คราะห์ โดยใช้ ค่า () ( = Population meanค่า เฉลี่ย ของประชากร) และ
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน() ( =Population Standard deviationค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐานของประชากร
3. วิเ คราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติง านที่มีความสัมพันธ์ กับความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยใช้ การค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ครู กศน. ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากที่ สุ ด
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 74 คน รองลงมา
จบปริ ญญาโท จานวน 17 คน มีประสบการณ์ในการทางานอยู่ที่ 1 – 5 ปี จานวน 35
คนรองลงมา 6-10 ปี จานวน 30 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส จานวน 60 คน
และเป็ นโสด 32 คน และมีรายได้ สว่ นใหญ่อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท จานวน 85 คน
รองลงมาคือมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน6 คน และน้ อยที่สดุ มีรายได้ สงู กว่า
30,000 บาท จานวน 1 คน
ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของครู กศน. ที่ มี ต่ อ แรงจู ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานของครู ระดับความคิดเห็นของครู กศน. ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร
และความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกระบี่ดงั แสดงในตารางที่ 1 - 3
ตารางที่ 1 แสดงผลระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย จั งหวั ดกระบี่
โดยภาพรวมและรายด้ าน
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน



1. ความสาเร็ จในงาน ( X1 )
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ( X )

3.90
3.73

2
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ระดับ
 ความคิดเห็น
0.54
มาก
0.66
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ( X 3 )
4. ปริ มาณงานและความรับผิดชอบ( X 4 )
5. โอกาสและความก้ าวหน้ า( X 5 )
6. เงินเดือนและค่าจ้ าง( X 6 )
7. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน( X 7 )
รวม


3.91
3.98
3.42
3.56
3.87
3.77

ระดับ
 ความคิดเห็น
0.56
มาก
0.70
มาก
0.72 ปานกลาง
0.73
มาก
0.63
มาก
0.50
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (=3.77) และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ านพบว่ า มี ร ะดั บ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 6 ด้ าน ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ (=3.98) ด้ านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ (=3.91) ด้ านความสาเร็ จในงาน (=3.90) ด้ านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน (=3.87) ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ (=3.73) ด้ านเงินเดือน
และค่าจ้ าง และด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ า (=3.42) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลระดับความผูกพันต่อองค์ กรของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย จั งหวัดกระบี่
โดยภาพรวมและรายด้ าน
ความผูกพันต่ อองค์ กร





ระดับ
ความคิดเห็น

4.16

0.64

มาก

4.15

0.59

มาก

3.98

0.57

มาก

4.09

0.56

มาก

1. ความเชื่ อ อย่ า งแรงกล้ า และยอมรั บ อย่ า งจริ ง จัง ใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ( Y1 )
2. ความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทน
ขององค์กร ( Y2 )
3. ความปรารถนาอย่ า งแรงกล้ าที่ จ ะรั ก ษาความเป็ น
สมาชิกขององค์กร ( Y3 )
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัด
สานัก งานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด กระบี่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (=4.09) และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีระดับความ
คิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ยงล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อยได้ ดั ง นี ้
ด้ านความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
(=4.16) ด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทนขององค์กร
(=4.15) และด้ านความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกของ
องค์กร (=3.98) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ในภาพรวม
และรายด้ าน
แรงจูงใจในการทางาน

ความผูกพันต่ อองค์ กร
Y1

Y2

Y3

Yt

X7

0.485**
0.520**
0.599**
0.679**
0.364**
0.333**
0.706**

0.499**
0.464**
0.645**
0.763**
0.381**
0.405**
0.656**

0.497**
0.532**
0.604**
0.636**
0.516**
0.499**
0.674**

0.528**
0.688**
0.584**
0.598**
0.556**
0.514**
0.696**

Xt

0.645**

0.645**

0.645**

0.683**

X1
X2

X3

X4
X5
X6

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รของครู ใ นสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด กระบี่ ในภาพรวม พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน
ทางบวกในระดับปานกลาง (r=0.683) อย่า งมีน ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 เมื่อ
พิจ ารณาความสัมพันธ์ รายด้ าน ในการทางานด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
กับความผูกพันต่อองค์กรด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทน
ขององค์ ก ร พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ สูง โดยมี ค่ า สูง สุด (r=0.763)
ความสัมพันธ์ ของแรงจูง ใจในการท างานด้ านเงิ นเดือ นและค่า จ้ า งกับความผูกพัน
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ต่อ องค์ ก รด้ า นความเชื่ อ อย่า งแรงกล้ า และยอมรั บ อย่า งจริ ง จัง ในเป้ า หมาย และ
ค่านิยมขององค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าโดยมีคา่ ต่าสุด (r=0.333)
สรุ ปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี ้
1. ครู กศน. มีความคิดเห็นต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก 6 ด้ าน ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย
ได้ ดงั นี ้ ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้ านความสาเร็ จ
ในงานด้ านความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ด้ านการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้ านเงินเดือนและค่าจ้ าง และด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ า ตามลาดับ
2. ครู กศน. มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี ้ ด้ านความเชื่ ออย่างแรงกล้ าและ
ยอมรั บ อย่ า งจริ ง จัง ในเป้า หมายและค่า นิ ย มขององค์ ก ร ด้ า นความเต็ ม ใจที่ จ ะใช้
ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทนขององค์กร และด้ านความปรารถนาอย่างแรงกล้ า
ที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กร ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู ใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ มการศึ ก ษานอกระบบและ การศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม พบว่า มี ความสัมพันธ์ กัน ทางบวกในระดับ
ปานกลาง(r=0.683) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
รายด้ านในการทางานด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ กับความผูกพันต่อองค์กร
ด้ า นความเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ ความพยายามในฐานะที่ เ ป็ น ตัว แทนขององค์ ก ร พบว่ า
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มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวกในระดั บ สู ง โดยมี ค่ า สู ง สุ ด (r=0.763) ความสั ม พั น ธ์
ของแรงจู ง ใจในการท างานด้ านเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ างกั บ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร
ด้ า นความเชื่ อ อย่า งแรงกล้ า และยอมรั บ อย่า งจริ ง จัง ในเป้า หมายและค่านิ ย มของ
องค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าโดยมีคา่ ต่าสุด (r=0.333)
ซึง่ จากผลที่พบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 6 ด้ าน
ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ านลักษณะ
ของงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ านความส าเร็ จ ในงานด้ านความสัม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ ด้ า นเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ าง และด้ านโอกาสและ
ความก้ าวหน้ าตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผลการวิ จัยออกมาเช่นนี ้
อาจเป็ นเพราะครู กศน. ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ มีความเห็นว่าปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ ปฏิ บัติ เหมาะสม ตรงตามความรู้ ความสามารถที่ ปฏิ บัติ ได้ และ.
เขาสามารถท างานได้ ส าเร็ จ ตลอดทั ง้ มี เ พื่ อ นร่ ว มงานที่ ดี สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
ของ Gibson Ivancevich and Donnel,1991 อ้ างอิงใน นันทนา ประกอบกิจ, 2548)
ได้ กล่ า วถึ ง กระบวนการจู ง ใจว่ า บุ ค คลที่ เ ข้ ามาปฏิ บัติ งานจะมี ลัก ษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล เช่นการรับรู้ ทศั นคติบคุ ลิกภาพและการศึกษาเมื่อเข้ ามาอยู่ในองค์กร
จะมีตัวแปรต่างๆภายในองค์ กรที่มี อิทธิ พลต่อ พฤติกรรมของบุคคลนัน้ เช่นลักษณะ
ของงานที่ทาภาวะผู้นาโครงสร้ างของการบริ ห ารการบัง คับ บัญ ชาระดับ ของงาน
และความผูก พัน ของสมาชิ ก ในกลุ ่ม จะท าให้ บ ุค คลอยู ่ใ นภาวะขาดแ คลน
สิ่ง ที่ต้ อ งการ (Need deficiencies) ทังทางร่
้
างกายจิตใจและสังคมซึ่งบุคคลจะหาวิธีการ
ที่จะตอบสนองความต้ องการเหล่านี ้เพื่อลดภาวะขาดแคลนเขาจะเลือกตัดสินใจโดยหา
วิธีการหรื อใช้ ประสบการณ์ในอดีตโอกาสที่เขาคิดว่าจะประสบความสาเร็ จและสิ่งที่คิดว่า
มีความสาคัญแล้ วจะใช้ ความพยายามในการทางานซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ
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ของตนเองประกอบกันซึ่งสิ่งเหล่านีป้ รากฏออกมาเป็ นผลจากการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
บุคคล (individual performance) และผลการปฏิบตั ิงานอาจจะได้ ตามที่คาดหวังรวมถึง
ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในอื่นๆตัวแปรสุดท้ ายคือความพอใจในงานการจ่าย
ค่า ตอบแทนการเลื่อ นตาแหน่ง เพื่อ นร่ ว มงานและผู้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ หัว หน้ า งาน
หากบุค คลเกิ ด ความพอใจก็ จ ะเกิ ด แรงจูง ใจในการปฏิบ ัต ิง านไปด้ ว ยและ
ผลการวิจ ัย ครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับการวิจัยของจริ ยา สุขสละ,ดวงตา สราญรมย์ และ
สะอาด บรรเจิ ด ฤทธิ์ , (2551) ได้ ทาการวิ จัย เรื่ องความสัม พัน ธ์ ข องแรงจูงใจที่ มีต่อ
ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ารกรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ขนส่ ง จ ากั ด พบว่ า
ระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ขนส่ ง จ ากั ด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับสูงจาแนกรายด้ านพบว่าด้ านลักษณะของงานด้ านความสาเร็ จของงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านความเจริ ญเติบ โต ด้ า นการยอมรั บ นับถื อ ด้ านสถานภาพ
ด้ านความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบุ ค คล ด้ านการบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ านนโยบายและ
การบริ หารงานด้ านสภาพการทางาน ด้ านความมัน่ คงในการทางานและด้ านเงินเดือน
มีร ะดับ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านอยู่ใ นระดับ สูง ส่วนด้ า นความรั บผิ ดชอบมี ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับสูงที่สดุ เช่นเดียวกัน
2. ความผูกพันต่อองค์กร ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่ อ พิ จารณารายด้ า นพบว่า มี ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ านความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจัง
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะ
ที่เป็ นตัวแทนขององค์ กร และด้ านความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่ จะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์กร ตามลาดับซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผลการวิจัยออกมา
เช่ น นี ้ อาจเป็ นเพราะว่ า ครู กศน. มี ค วามพึ ง พอใจและเชื่ อ มั่น ยอมรั บ ในระบบ
การท างานและสิ่ ง ที่ ต นเองได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ และสามารถปฏิ บัติ
ได้ เหมือนกับที่องค์กรเขาทาอยู่ มีความเต็มใจและทุ่มเทการทางานเพื่อความสาเร็ จ
ขององค์กร และอาจเห็นว่าองค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี องค์ กรยังให้ คุณค่า
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ประโยชน์ และมี ค วามก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงานได้ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
ของ Gibson, Ivancevich, and Donnel (1991 : 75) กล่า วถึง องค์ ป ระกอบของ
ความพึงพอใจในงานว่ามี 5 ด้ านคือ 1) ปริ มาณและการรับรู้ ความเป็ นธรรมของค่าจ้ างที่
ได้ รั บ 2 ) ลั กษณะความน่ าสนใจของงานมี โอกาสในการเรี ยนรู้ และความรั บผิ ดชอบ
ที่ได้ รับการยอมรับ 3) การมีโอกาสที่จะก้ าวหน้ าในงาน 4) ผู้บงั คับบัญชาที่จะแสดงให้
เห็นถึงความใส่ใจและคานึงถึงลูกน้ อง 5) เพื่อนร่ วมงานที่เป็ นมิตรมีความสามารถ
และให้ ความร่ วมมือและผลการวิจัย สอดคล้ องกับงานวิจัยของดลฤดีเกตุรุ่ง (2555)
ได้ วิจัยเรื่ องความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพัน
องค์ ก ารของครู ใ นโรงเรี ย นเอกชนสัง กัด ส านัก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวัด สงขลา ผลการวิ จั ย พบว่ า ความผู ก พัน องค์ ก ารของครู
ในโรงเรี ยนเอกชนมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะ ด้ านนโยบายและการบริ ห ารงานขององค์ การลัก ษณะของงานที่ ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานสภาพการทางานความเป็ นอยู่สว่ นตัว
และความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของครู ใ นสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ กันทางบวก ในระดับ
ปานกลาง (r=0.683) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
รายด้ าน ในการทางานด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ กับความผูกพันต่อองค์กร
ด้ า นความเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ ความพยายามในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว แทนขององค์ ก ร พบว่ า
มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูงโดยมีค่าสูงสุด (r=0.763) ความสัมพันธ์ ของแรงจูงใจ
ในการท างานด้ านเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ างกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รด้ านความเชื่ อ
อย่ างแรงกล้ า และยอมรั บอย่ า งจริ ง จั ง ในเป้ า หมายและค่ านิ ย มขององค์ ก ร พบว่ า
มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับต่าโดยมีค่าต่าสุด (r=0.333) ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ มีนโยบายในการบริ หาร
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งานที่ดี มีขนตอนการท
ั้
างานและระบุภาระงาน ปริ มาณงาน บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เป็ นที่พึงพอใจของ ครู กศน. ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนเกิ ดประสิทธิ ภาพในการทางานและมีความผูกพันต่อองค์ กรมาก สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Richard M. Steers, (1989 : 52, อ้ างถึงใน วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร, 2550 : 11) กล่าว
ไว้ ว่า คือ 1) ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รเป็ น แนวคิด ซึ่ง มีลกั ษณะครอบคลุม มากกว่า
ความพึงพอใจในงานสามารถสะท้ อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลทาต่อองค์ กรโดยส่วนรวม
ในขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้ อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรื อแง่ใดแง่หนึ่ง
ของงานเท่านัน้ 2) ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้ างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ
ถึงแม้ ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้ าๆแต่ก็อยู่อย่างมั่นคงและ 3) ความผูกพันต่อองค์กร
เป็ นเครื่ องชีท้ ี่ดีถึงความมีประสิทธิ ภาพขององค์กร ซึ่งผลการวิจัยนี ้สอดคล้ องกับการวิจัย
ของ กชรัตน์ เอมมิน้อม (2553) ได้ วิจัยเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิ บัติ ง านกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรฝ่ ายสนั บ สนุ น โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานระดับปั จจัยจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับ ปั จจัย คา้ จุนโดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลางส่วนผลการทดสอบความสัมพัน ธ์
ระหว่างแรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านกับ ความผูกพัน ต่อ องค์ ก ารโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางซึง่ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย นี ม้ ี ข้ อเสนอแนะต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจ
ในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร ของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ที่สาคัญดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แรงจู ง ใจในการท างานของครู ใ นสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่ มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจ
ในการปฏิ บัติ ง านน้ อ ยที่ สุด คื อ ด้ า นโอกาสและความก้ า วหน้ า ดัง นัน้ ฝ่ ายบริ ห าร
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ควรพิจารณาให้ มีนโยบายในการส่งเสริ มให้ ครู ในสังกัด ได้ มีโอกาสเจริ ญเติบโต และ
ก้ าวหน้ าในงาน พร้ อมทังมี
้ การจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจในด้ านนี ้ให้ เพิ่มมากขึ ้น
1.2 ความผูกพัน ต่อ องค์กร ในสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานส่ง เสริ ม
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด กระบี ่ ในภาพรวม
อยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ด้ า นที่มีค วามผูก พัน ต่อ องค์ก ร
น้ อ ยที ่ส ดุ คือ ด้ า นความปรารถนาอย่า งแรงกล้ า ที ่จ ะรัก ษาความเป็ น สมาชิก
ขององค์ ก รจากผลดัง กล่า ว ฝ่ ายบริ ห ารควรพิ จ ารณาหาวิ ธี ก ารในการเพิ่ ม ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร เช่น การส่งเสริ มและสร้ างทัศนคติ ให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กร
เพื่อให้ เกิ ดความรู้ สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์ ก ร สร้ างทัศนคติ ต่อเพื่อนร่ วมงาน
อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ครูในสถานศึกษา สามารถใกล้ ชิดหรื อพบปะกับผู้บริ หาร
ระดับสูงเพื่อพูดคุย หรื อเล่าความคับข้ องใจในการทางานของครู ให้ กบั ผู้บริ หารได้ รับฟั ง
หรื ออาจจัดกิจกรรมบางอย่างเพื่อส่งเสริ มให้ ครูได้ ร้ ูสกึ ผูกพันต่อองค์กรมากขึ ้น
1.3 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งแรงจูง ใจในการทางานกับ ความผูก พัน
ต่อ องค์กรของครู ใ นสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งานส่งเสริ ม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
ในระดับปานกลาง (r=0.683) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้ าน ในการทางานด้ านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
กับความผูกพันต่อองค์กรด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในฐานะที่เป็ นตัวแทน
ขององค์ ก ร พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ สูง โดยมี ค่ า สูง สุด (r=0.763)
ความสัมพันธ์ ของแรงจูง ใจในการท างานด้ านเงิ นเดือ นและค่า จ้ า งกับความผูกพัน
ต่อองค์กรด้ านความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับอย่างจริ งจังในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์ กร พบว่า มีค วามสัมพันธ์ ทางบวกในระดับต่า โดยมีค่าต่า สุด (r=0.333)
จากผลการวิจัย ดังกล่า ว ฝ่ ายบริ หารควรมีนโยบายในการบริ หารงานที่ดี มีขนั ้ ตอน
การทางานและระบุหน้ าที่ปริ มาณงานและความรั บผิดชอบ ที่เหมาะสมและตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ และความถนัด ของครู และควรเพิ่ ม เงิ น เดื อ นและค่ า จ้ าง
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ในรู ป แบบของสวัสดิ ก ารเช่น ที่ พัก ยานพาหนะ การประกัน ความปลอดภัย ในชี วิ ต
การสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ การพัฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต เช่ น การศึ ก ษาต่ อ
การมีโอกาสก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่ การได้ รับสิ่งอานวยความสะดวก วัสดุอปุ กรณ์
ที่ เ อื อ้ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานได้ เป็ นอย่ า งดี
เกิดประสิทธิภาพในการทางานและมีความผูกพันต่อองค์กรมาก
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจ
ในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
2.2 ควรมีการวิจัยเจาะลึกในบางตัวแปร เช่น ตัวบ่งชี ้ปริ มาณงานและ
ความรับผิดชอบที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการทางานของครู กศน.
2.3 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริ หารในการสร้ างแรงจูงใจในการทางาน
ของครู กศน. ตาบล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่หรื อจังหวัดอื่นๆ
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แนวทางการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
The People’s Participation in Community Development of the Cherng Thalay
Sub-District (SAO), Thalang District, PhuketProvince1
วารุต มาลาแวจัทร์ 2, ดร.วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร3
Varut Malawaejan Dr. Waraporn Tepsmritporn
บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่ น เพื่ อศึกษาปั ญหา
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่ น และเพื่อศึกษาแนวทาง
การส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น เก็ บ ข้ อมู ล โดย
ใช้ แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลางจังหวัดภูเก็ต อายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 386 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล กานันและผู้ใหญ่บ้านตาบลเชิงทะเล จานวน 9 คน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis)
1

วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
3,4
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
2
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ผลการวิจัยพบว่ า
1. ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วน
ต าบลเชิ ง ทะเล อ าเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคื อ ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และด้ านการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประเมินผล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
2. ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้ องถิ่ น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล ได้ แก่ 1) ประชาชนไม่ได้ รับความสะดวกจาก
การให้ บริ การ เช่น การให้ บริ การจากเจ้ าหน้ าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้ าและการติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ในการให้ บริ การ 2) ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อนด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น ้าประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้ างทาง น ้าเน่าเสียในชุมชน ถนนเป็ นหลุม
เป็ นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริ หารไม่เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาตามที่เสนอ
และไม่ ใ ห้ ความส าคัญ กั บ ประชาชน 4) ประชาชนไม่ ท ราบข้ อมู ล ข่ า วสาร และ
การประชาสัมพัน ธ์ ให้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มน้ อ ยไม่ทั่ว ถึ ง 5) องค์ การบริ ห ารส่ว นต าบล
เชิงทะเล ไม่เปิ ดโอกาสให้ เข้ าร่วม ประชาชนเข้ าร่วมน้ อย มีเฉพาะกลุม่
3. แนวทางส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นองค์การ
บริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีแนวทางดังนี ้ 1) ด้ านระเบียบ
กฎหมาย ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนได้ รู้ ระเบี ย บกฎหมายและเข้ าใจบทบาทหน้ าที่
2) ด้ า นประชาธิ ป ไตย โดยสร้ างจิ ต สานึ ก จากพื น้ ฐานประชาธิ ป ไตย และปลูก ฝั ง
ประชาธิปไตยตังแต่
้ ระดับครัวเรื อนให้ กบั ประชาชน 3) ด้ านการตอบสนองปั ญหาและ
ความต้ องการโดยการตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ไขปั ญหาของประชาชนให้ รวดเร็ว
และตรงจุดมีความความจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา 4) ด้ านการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุ ง
วิธี การแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ให้ กว้ างขวางขึน้ 5) ด้ า นแรงจูง ใจ
สร้ างแรงจูงใจให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วม โดยการสนับสนุนการจัดงานหรื อกิจกรรม
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่อง 6) ด้ านการสร้ างความเป็ นเจ้ าของ โดยกระตุ้น
จิ ต ส านึ ก ความเป็ น เจ้ าของ และสร้ างพฤติ ก รรมความต้ อ งการจากการตระหนัก
ถึงปั ญหาร่วมกัน
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คาสาคัญ : การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
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
บทนา
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ นหลัก การสากลที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า
มีความสาคัญและจาเป็ นในสังคมประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกติกา
สูง สุด ของประเทศสะท้ อ นเจตนารมณ์ ใ นการส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริ หารงานภาครัฐภายใต้ แนวคิดการบริ หารภาครัฐ
แบบมีส่วนร่ วมและแนวคิดธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนมี กฎหมายหลายฉบับประกัน สิทธิ ข องประชาชนด้ า นการมี ส่วนร่ ว ม
กาหนดหน้ าที่ของภาครัฐในการเปิ ดให้ ประชาชนมามีสว่ นร่วม อาทิเช่น พระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการรั บฟั งความคิดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 (อรทัย ก๊ กผล,2552:3-4)
ในด้ านการมี ส่ ว นร่ วมของพลเมื อ งการปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ถื อ ว่ า
เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะโดยหลักการประชาธิปไตยแล้ ว
ถือว่าพลเมืองคือเจ้ าของอานาจการปกครองที่แท้ จริ ง ดังนัน้ หากพลเมืองมีความรู้
มีค วามเข้ า ใจ และมี พ ฤติ กรรมทางการเมื องที่ เหมาะสมก็ จะท าให้ การเมืองท้ องถิ่ น
มีคุณภาพ ปั ญหาความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจในสิทธิ และหน้ าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของพลเมือง
ท้ องถิ่ น ท าให้ ระบบการปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ไร้ คุ ณ ภาพ อั น จะยั ง ผลให้ เกิ ด
ความล้ มเหลวทางการปกครองด้ วย ดังนัน้ การสร้ างการมีสว่ นร่ วมของพลเมืองจึงนับว่าเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญมากอีกประการหนึง่ ในการปกครองส่วนท้ องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต,2553 : 502)
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การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนถื อ เป็ นหั ว ใจของการปกครองท้ องถิ่ น
โดยเป็ นองค์ประกอบที่ ข าดไม่ได้ เพราะการปกครองท้ อ งถิ่น หมายถึง การกระจาย
อานาจทัง้ การเมื องและการบริ หารให้ คนในชุมชนก าหนดทิศทางและดูแลแก้ ปัญหา
ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงแยกจากการปกครอง
ท้ องถิ่นไม่ได้ การมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการกระจายอานาจหน้ าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบ รวมทังความสามารถในการบริ
้
หารจัดการเท่านัน้ แต่ยงั หมาย
รวมถึงการส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่ วมโดยตรงในการเมืองการบริ หารองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นอีกด้ วย เรื่ องของการปกครองท้ องถิ่นจึงมิใช่เรื่ องของการจัดบริ การ
สาธารณะให้ มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
เท่านัน้ หากแต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนปกครองตนเองเสริ มสร้ างให้ ประชาชน
มีความเป็ นเจ้ าของชุมชนและมีสว่ นร่ วมอย่างกระตือรื อร้ นในการกาหนดวิ ถีชีวิตและ
อนาคตของชุมชนร่ วมกัน ซึ่งหมายถึง การส่งเสริ มให้ ประชาชนดารงชี วิตตามวิ ถี
ประชาธิ ป ไตยท้ องถิ่ น อัน เป็ นรากฐานส าคัญต่ อการพัฒนาประชาธิ ปไตยที่ ยั่งยื น
(อรทัย ก๊ กผล, ฉัตรระวี กิติโยดม, 2555 : 11)
ปั จจุ บันแม้ ว่าระเบี ยบกฎหมายจะเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ วม
กับองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นหรื อองค์ การบริ หารส่วนต าบลในการก าหนดนโยบาย
การตัดสินใจ การดาเนินการ การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลในทุกระดับ รวมทัง้
การมี ส่วนร่ วมในการเลือกตัง้ นายกองค์ การบริ หารส่วนต าบลและสมาชิ กสภาองค์ การ
บริ หารส่วนตาบล เพื่อเป็ นตัวแทนเข้ าไปบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล แต่ก็ไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายของการปกครองส่วนท้ องถิ่ น เพราะประชาชนยังไม่เข้ าใจบทบาท
ของตัวเอง ไม่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมหรื ออาจเป็ นเพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วม ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ การแสดงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อนาไปปฏิบตั ินนั ้
มีน้อยมากหรื ออาจกล่าวได้ ว่าแทบไม่มีเลย ส่งผลให้ การดาเนินการพัฒนา ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปั ญหาของประชาชนในท้ องถิ่นได้ (คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2550 : 1-2)
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จากความสาคัญ ของการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
จึ ง ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึก ษาระดับ การมี ส่ว นร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้ องถิ่ น ปั ญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่ น และ
แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่ นของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่ อศึกษาปั ญหาอุปสรรคต่อการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้วิจัยได้ กาหนด
ขันตอนการศึ
้
กษา ดังนี ้
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
องค์ การบริ หารส่วนตาบลเชิ ง ทะเล อาเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ ต ที่มี อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
จานวน 11,093 คน (ข้ อมูล ณ เดือน เมษายน 2557 สานักทะเบียนอาเภอถลาง) และ
ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล กานันและผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล เชิงทะเล
กลุ่มตัวอย่ างและกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 386 คน
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กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ได้ แก่ ผ้ ู บริ หารองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล
ประกอบด้ ว ยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ งทะเล รองนายกองค์ การบริ หาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล และปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เชิงทะเล จานวน 4 คน กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล จานวน 5 คน รวมทังหมด
้
9 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือทีใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่ง 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื น้ ฐานทั่ว ไปของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ลัก ษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่น กรณีศึกษาองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับแบบลิเคิท (Likert,1932 : 1-55)โดย
ได้ ทดสอบคุณภาพเครื่ องมือมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อความกับเนื ้อหา (IOC)
เท่ากับ 0.96
ตอนที่ 3 ปั ญหาอุปสรรต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
กรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตาบลเชิง ทะเล กานัน และผู้ใหญ่ในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดขอบเขตและโครงสร้ างของเนื ้อหาในการสร้ างข้ อคาถามในแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอรับข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุง แก้ ไข ข้ อคาถามให้ ครอบคลุมรายละเอียดของเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์ทงหมด
ั้
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3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขและผ่านความเห็นชอบของคณะอาจารย์
ที่ปรึ กษาและให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเที่ยงตรงตามเนื ้อหา จากนัน้
น าผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ตามข้ อ เสนอแนะแล้ ว ค านวณหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถาม และ
วัตถุประสงค์โดยค่า (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) เท่ากับ 0.96
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับประชาชนที่ในเขตเทศบาลตาบลศรี สนุ ทร
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ ต จ านวน 30 คน เพื่ อหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ตามวิ ธี ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient
alpha) (Cronbach,1990 : 202-204) โดยค่ าเฉลี่ ย สัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่นของ
แบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.957
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป
ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
มีจานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.70 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 108 คน
คิดเป็ นร้ อยละ28.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ าง จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 และมีรายได้
10,001-15,000บาท จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.20
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้ องถิ่น ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พบว่ า ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านการมีส่วนร่ วม
ในการรั บผลประโยชน์ และด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มในการประเมิ นผล มี ค่ า เฉลี่ ยต่ า สุด
เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้ าน
2.1 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ประชาชนได้ เ ลือ กแนวทางการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชน
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เข้ าร่ วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบล
เชิงทะเลได้ อย่างอิสระ ส่วนประชาชนกาหนดนโยบาย กาหนดโครงร่ างของแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ ไขปั ญหาขององค์การ
บริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเล เมื่ อ มี ปั ญ หาในชุม ชนและเลือ กแนวทางการพัฒ นาได้
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
2.2 ด้ านการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนร่ วมบาเพ็ญประโยชน์ส าธารณะ
ในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเล เช่ น การพัฒ นาวัด
การพัฒนาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่ วมอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมในชุ ม ชน ส่ ว นประชาชนช่ ว ยประสานงาน
ให้ โครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล ให้ สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
2.3 ด้ านการมีสว่ นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนได้ รับความสะดวกจากการพัฒนาท้ องถิ่ น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลด้ านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา
สวนสาธารณะ ฯลฯ มี ค่า เฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้ รั บความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน จากผลของการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล
เชิ ง ทะเล ส่ ว นประชาชนได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการให้ บริ การ ด้ านต่ า งๆ เช่ น
การมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน อินเตอร์ เน็ตตาบล ฯลฯ มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
2.4 ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับข้ อ บกพร่ อ ง
ของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การกบริ หารส่วนตาบล
เชิงทะเล มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลเชิงทะเล ส่วนประชาชนร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด
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3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หาร ส่วนตาบลเชิงทะเล พบว่า 1) ประชาชนไม่ได้ รับ
ความสะดวกจากการให้ บริ การ เช่น การให้ บริ การจากเจ้ าหน้ าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้ า
และการติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ใ นการให้ บริ ก าร 2) ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน
ด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น ้าประปาไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้ างทาง น ้าเน่าเสีย
ในชุมชน ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริ หารไม่เข้ ามาแก้ ไข
ปั ญหาตามที่เสนอและไม่ให้ ความสาคัญกับประชาชน 4) ประชาชนไม่ทราบข้ อมูล
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมน้ อยไม่ทวั่ ถึง 5) องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล ไม่เปิ ดโอกาสให้ เข้ าร่วม ประชาชนเข้ าร่วมน้ อย มีเฉพาะกลุม่
4. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นกรณีศกึ ษาองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดังนี ้
4.1 ด้ านระเบียบกฎหมาย องค์ การบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลควรส่งเสริ ม
ให้ ประชาชนได้ ร้ ู ระเบียบกฎหมาย และเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ โดยการอบรมให้ ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
4.2 ด้ า นประชาธิ ป ไตย องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเลควรสร้ าง
จิตสานึกจากพืน้ ฐานประชาธิ ปไตย การปลูกฝั งประชาธิ ปไตยตัง้ แต่ระดับครั วเรื อน
ให้ กบั ประชาชน โดยการสร้ างกิจกรรมประชาธิปไตยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน ครู
นักเรี ยน ผู้ปกครอง และสร้ างกิ จกรรมประชาธิ ปไตย ในบ้ าน พ่อ แม่ ลูก เพื่อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมจิตสานึกประชาธิปไตย
4.3 ด้ านการตอบสนองปั ญหาและความต้ องการ องค์การบริ หารส่วนตาบล
เชิ งทะเลตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ไขปั ญหาของประชาชนให้ รวดเร็ วและตรงจุด
มี ความความจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา โดยการจัด ประชุ ม รั บฟั งความคิ ด เห็ นและ
ความต้ องการของประชาชนเป็ นประจา
4.4 ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล
ควรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารแจ้ งข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ก ว้ า งขวางขึ น้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระบบหอกระจายข่า ว เสี ย งตามสาย และการประชาสัม พัน ธ์
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ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อแจ้ งข่าวสารโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ การพัฒนาและผลการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล
กับประชาชน ซึง่ จะทาให้ ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีมากขึ ้น
4.5 ด้ านแรงจูงใจ องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลสร้ างแรงจูงใจเพื่ อให้
ประชาชนได้ เข้ ามามี ส่ว นร่ วม รวมถึ งสนับ สนุนการจัด งานหรื อกิ จกรรมต่างๆ ให้ มี
ความต่อเนื่องและเข้ าถึงประชาชนอย่างแท้ จริ ง ควรให้ สทิ ธิประชาชน ในการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ในทุ ก ขัน้ ตอน และให้ ประชาชนร่ ว มเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบความโปร่ ง ใส
ในการใช้ งบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ
4.6 ด้ านความเป็ นเจ้ าของ องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลต้ องกระตุ้ น
จิตสานึก ความเป็ นเจ้ าของ และสร้ างพฤติกรรมความต้ องการจากการตระหนักถึง
ปั ญหาร่วมกัน เริ่ มจากระดับความคิด และให้ ประชาชนรู้สกึ เป็ นเจ้ าของตังแต่
้ เริ่ มจนถึง
สิ ้นสุด โดยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการคิดหรื อวางแผนเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาของตนเอง และในการตัดสินใจในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น เพื่อจะได้
ความคิดที่หลากหลาย
สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องแนวทางการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ ต มีประเด็น
ที่นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม
อยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ด้ านการมี ส่ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้ านการมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
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ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย
ของ สมศัก ดิ์ น้ อ ยนคร (2551 : 75-78) ได้ ศ ึก ษาการมีส ่ว นร่ ว มของประชาชน
ในการพัฒนาท้ องถิ่ นของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง แต่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกัน เมื ่อ พิจ ารณา เป็ น รายด้ า น ที ่ พ บว่า
ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้ านการปฏิบตั ิงานและด้ านการรับประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนด้ านการคิดพัฒนาด้ านการตัดสินใจและด้ านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนได้ เลือกแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ ประชาชนเข้ าร่ วม
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล
ได้ อย่างอิสระ ส่วนประชาชนกาหนดนโยบาย กาหนดโครงร่ างของแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล และประชาชนแก้ ไขปั ญหาขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเชิงทะเล เมื่อมีปัญหาในชุมชนและเลือกแนวทางการพัฒนาได้ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้ องถิ่น ของอนันต์ อนันตกูล (2551 : 6-7)
ที่ ก ล่ า วว่ า การปกครองท้ องถิ่ นท าให้ ประชาชนในท้ องถิ่ น รู้ จั ก การปกครองตนเอง
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็ นการปกครองอัน เกิ ดจากค าสั่งเบือ้ งบน การปกครองตนเองคื อการที่ป ระชาชน
มีสว่ นร่วมในการปกครอง ซึง่ ผู้บริ หารท้ องถิ่นนอกจากจะได้ รับเลือกตังมาเพื
้
่อรับผิดชอบ
บริ หารท้ องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ ว ผู้บริ หารท้ องถิ่นจะต้ อง
ฟั ง เสีย งประชาชนด้ ว ยวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตยต่ า ง ๆ เช่ น เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน
ออกเสี ย งประชามติ ให้ ประชาชนมี อ านาจถอดถอนซึ่ ง จะท าให้ ประชาชน
เกิ ด ความส านึ ก ในความส าคั ญ ของตนต่ อ ท้ องถิ่ น ประชาชนจะมี ส่ ว นรั บ รู้
ถึงอุปสรรคปั ญหาและช่วยกันแก้ ไขปั ญหาของท้ องถิ่ นของตน

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 115

1.2 ด้ านการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนร่ วมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเล เช่ น การพัฒ นาวัด
การพัฒนาสถานที่ราชการ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่ วมอนุรักษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ง แวดล้ อ มในชุม ชน ส่ว นประชาชนช่ว ยประสานงาน
ให้ โ ครงการพัฒ นาต่า งๆ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลเชิง ทะเล ให้ สาเร็ จ ลุล ว่ ง
ไปด้ วยดี มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องรู ปแบบการมีส่วนร่ วม ของ
จารุ วรรณ ชาวศรี ทอง และนริ นยา สุภาพพูล (2546 : 40) ที่กล่าวว่า การสนับสนุน
ทางด้ านวิธีการ เป็ นส่วนสาคัญของลักษณะการมีสว่ นร่วม ในวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่
เกิดขึ ้น การสนับสนุนแหล่งที่มาที่สาคัญนันมี
้ วิธีการ คือ การมีสว่ นร่ วมในการทางาน
ในกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นในชุมชน การมีส่วนร่ วมในกาลังวัตถุ และการหาแหล่งข้ อมูล
ที่สาคัญ การเป็ นอาสาสมัครในโครงการ การมีสว่ นร่ วมในวิธีการขันตอนที
้
่สามนี ้เกิดขึ ้นได้
เนื่องจากความมีน ้าใจของบุคคลในชุมชน (ประชากรเป้าหมาย) ที่มีการตอบสนองในด้ าน
ที่ดีตอ่ กิจกรรมโครงการใดๆ
1.3 ด้ านการมีสว่ นร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนได้ รับความสะดวกจากการพัฒนาท้ องถิ่ น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลด้ านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา
สวนสาธารณะ ฯลฯ มี ค่า เฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนได้ รั บความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน จากผลของการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล
เชิงทะเล ส่วนประชาชนได้ รับผลประโยชน์จากการให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การมีศนู ย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรี ย น อินเตอร์ เ น็ตตาบล ฯลฯ มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่ง สอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว ม ของติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ (2543 : 642-643)
ที่กล่าวว่า ประชาชนมักจะมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทางสังคม เพื่อที่จะได้ รับผลประโยชน์
กิ จ กรรมเหล่ า นี ก้ ่ อ ให้ เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยหลายชนิ ด อย่ า งไรก็ ต าม รวมทัง้ เวลาและ
การเสียสละที่จะทากิจกรรมอย่างอื่นด้ วย ในที่สดุ บุคคลแต่ละคน ก็ปฏิบตั ิต่อการติดต่อ
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ทางสังคมเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนถ้ ากิจกรรมทางสังคมไม่ได้ ประโยชน์ บุคคลก็จะ
ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องนอกจากจะถูกบังคับหรื อกระตุ้น
1.4 ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ประชาชนให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับข้ อ บกพร่ อ ง
ของการด าเนิ นโครงการ/กิ จกรรมในการพัฒนาท้ องถิ่ นขององค์ การกบริ หารส่วนตาบล
เชิ งทะเล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ประชาชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก ารบริ หาร
ส่วนต าบลเชิ งทะเล ส่วนประชาชนร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบการจัดซื อ้ จัดจ้ าง
ตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด เรื่ องบทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในการส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วม
ของจรัส สุวรรณมาลา (2546 : 18) ที่กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรดาเนินการ
ให้ ประชาชนในชุมชนร่วมคิดและร่วมกาหนดในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ควรดาเนินการ
เลือกตังตั
้ วแทนของคนในชุมชน ร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแนวทางในกิจกรรมสาธารณะ
อย่างโปร่ งใส และควรดาเนินการให้ ประชาชนร่ วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ทังนี
้ ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ควรดาเนินการ เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อกิจการ
สาธารณะของชุมชน เป็ นเจ้ าขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน
2. ผลการสรุ ปปั ญหาอุปสรรคต่ อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้ องถิ่นขององค์ การบริหารส่ วนตาบลเชิงทะเล
ปั ญ หาอุป สรรคต่อ การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล ได้ แก่ 1) ประชาชนไม่ได้ รับความสะดวกจาก
การให้ บริ การ เช่น การให้ บริ การจากเจ้ าหน้ าที่รถฉุกเฉิน ความล่าช้ า และการติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ในการให้ บริ การ 2) ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อนด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น ้าประปา ไม่ไหล ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้ างทาง น ้าเน่าเสียในชุมชน ถนนเป็ นหลุม
เป็ นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ 3) ผู้บริ หารไม่เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาตามที่เสนอ
และไม่ ใ ห้ ความส าคัญ กั บ ประชาชน 4) ประชาชนไม่ ท ราบข้ อมู ล ข่ า วสาร และ
การประชาสัมพัน ธ์ ให้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มน้ อ ยไม่ทั่ว ถึ ง 5) องค์ การบริ ห ารส่ว นต าบล
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เชิงทะเล ไม่เปิ ดโอกาสให้ เข้ าร่ วม ประชาชนเข้ าร่ วมน้ อย มีเฉพาะกลุม่ สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของสมศัก ดิ์ น้ อ ยนคร (2551: 75-78) ที่ พ บว่า ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
ด้ านการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้ องถิ่นมีความ
ไม่ชัดเจน ด้ านการคิดพัฒนา พบว่า ประชาชนไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นและไม่กล้ า
แสดงออก ปั ญหาด้ านการตัดสิน ใจ พบว่ า เทศบาลตาบลขาดการสอบถามปั ญหา
และความต้ องการในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บ้าน ด้ านการปฏิบตั ิ พบว่า
การบริ หารงานของเทศบาลตาบลบางเรื่ องไม่โปร่งในด้ านการติดตามประเมินผล พบว่า
ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล
ตาบล ด้ านการรับประโยชน์ พบว่า พื ้นที่หา่ งไกลความเจริ ญจะได้ รับการพัฒนาที่ลา่ ช้ า
3. ผลการศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
พั ฒนาท้ อ งถิ่น กรณี ศึก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล อ าเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
3.1 ด้ านระเบี ยบกฎหมาย องค์ การบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลควรส่งเสริ ม
ให้ ประชาชนได้ ร้ ู ระเบียบกฎหมายและเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ โดยการอบรมให้ ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและความสาคัญของการมีสว่ นร่ วมสอดคล้ อง
กับแนวคิดทฤษฎีเ กี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของ สุภชัย ตีทศ (2547 : 44-45) ที่กล่าวว่า
หลักการและแนวทางการพัฒนาที่ทาให้ เ กิด การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุม ชน
ต่อ การพัฒนาท้ อ งถิ่น ต้ อ งยึดหลักความต้ องการและการแก้ ปัญ หาของประชาชน
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกิจกรรมหากกิจกรรมที่จะนาไปให้ ประชาชนเป็ นเรื่ องใหม่ต้ อ งใช้
เวลาในการกระตุ้น เร่ งเร้ าความสนใจ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ จนประชาชนยอมรั บ
ความจาเป็ น และประโยชน์ ในการที่จัดกิ จกรรมเหล่านัน้
3.2 ด้ า นประชาธิ ป ไตย องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเลควรสร้ าง
จิตสานึกจากพื ้นฐานประชาธิ ปไตย การปลูกฝั งประชาธิ ปไตยตั ้งแต่ระดับครัวเรื อน
ให้ ก ับประชาชน โดยการสร้ างกิจกรรมประชาธิ ปไตยในศูนย์เด็ก โรงเรี ยน ครู นักเรี ย น
ผู้ปกครอง และสร้ างกิจกรรมประชาธิ ปไตย ในบ้ าน พ่อ แม่ ลูก เพื่อให้ เกิดพฤติกรรม
จิ ต สานึก ประชาธิ ป ไตย สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ ย วกับ การมีส่ว นร่ ว มของ
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ถวิลวดี บุรีกลุ (2552 : 12) ที่กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนมีความสาคัญในการ
สร้ างประชาธิ ปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริ มธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริ หารงาน
หากการมีสว่ นร่วมของประชาชนมากขึ ้นเพียงใดก็จะช่วยให้ มีการตรวจสอบการทางาน
ของผู้บริ หาร และทาให้ ผ้ บู ริ หารมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ น
การป้องกันนักการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนันๆ
้ นอกจากนี ้
การมีสว่ นร่วมของประชาชนยังเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคน
รับฟั งอีกทังความต้
้
องการ หรื อความปรารถนาของประชาชนก็จะได้ รับการตอบสนอง
3.3 ด้ านการตอบสนองปั ญหาและความต้ องการ องค์การบริ หารส่วนตาบล
เชิ งทะเลตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ไขปั ญ หาของประชาชนให้ รวดเร็ วและตรงจุด
มี ความความจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา โดยการจัด ประชุ ม รั บฟั งความคิ ด เห็ นและ
ความต้ องการของประชาชนเป็ นประจา สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วม
ของถวิลวดี บุรีกุล (2552 : 19 - 23) ที่กล่าวว่า ผู้กาหนดนโยบายหรื อผู้วางแผนโครงการ
เชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชน แสดงความคิด เห็ น เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล มากขึ น้ และประเด็น
ในการประเมินข้ อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริ เ ริ่ ม โครงการต่า งๆ และการบรรยายให้ ป ระชาชนฟั ง เกี่ ย วกับ โครงการต่า งๆ
แล้ วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็ นต้ น อนึ่งการรับฟั งความคิดเห็นนี ้ จะกระทาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และพอเพียง
3.4 ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลเชิ ง ทะเล
ควรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารแจ้ งข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ก ว้ า งขวางขึ น้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระบบหอกระจายข่า ว เสี ย งตามสาย และการประชาสัม พัน ธ์
ในรู ป แบบต่ า งๆเพื ่อ แจ้ ง ข่า วสารโครงการหรื อ กิ จ กรรมต่า งๆ การพัฒ นาและ
ผลการด าเนิน งานต่า งๆเพื ่อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอัน ดีร ะหว่า งองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ว นตาบลเชิ ง ทะเลกับ ประชาชน ซึ่ง จะทาให้ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีมากขึน้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุ นนั ท์ อินวาท (2550 : 49-53) ที่พบว่าแนวทางแก้ ไข เพื่อ
พัฒนาการมีสว่ นร่ วมของประชาชน คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการหรื อกิจกรรม
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ต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ น้ และควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ประชาชนได้ เข้ ามา มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประชุม สภาท้ อ งถิ่ นเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ วมคิ ด ร่ ว มวางแผน
ในการจัดทาข้ อบัญญัติตาบล ซึ่งจะทาให้ การบริ หารงานขององค์การปริ หารส่วนตาบล
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้ องการของประชาชนมากที่สดุ
3.5 ด้ านแรงจูงใจ องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลควรสร้ างแรงจูงใจ
เพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วม รวมถึงสนับสนุนการจัดงานหรื อกิจกรรมต่างๆ
ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเข้ าถึ ง ประชาชนอย่ า งแท้ จริ ง ควรให้ สิ ท ธิ ป ระชาชน
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้ องถิ่ นขององค์ การ
บริ หารส่วนตาบลในทุกขัน้ ตอน และให้ ประชาชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
ความโปร่ งใสในการใช้ งบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ สอดคล้ องกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมของ อรทัย ก๊ กผล (2552 : 17-18) ที่กล่าวว่า ตลอดเวลา
ที่ทางานร่ วมกันประชาชนจะต้ องมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบถึงปั ญหาอุปสรรคและ
ร่ วมกันในการหาทางแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ งานหรื อภารกิจดังกล่าวสามารถสาเร็ จลุลว่ ง
ตามเป้าหมาย
3.6 ด้ านความเป็ นเจ้ าของ องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลควรกระตุ้ น
จิตสานึกความ เป็ นเจ้ าของ และสร้ างพฤติ กรรมความต้ องการจากการตระหนักถึง
ปั ญหาร่วมกัน เริ่ มจากระดับความคิด และให้ ประชาชนรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของตังแต่
้ เริ่ มจนถึง
สิ ้นสุด โดยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการคิดหรื อวางแผนเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาของตนเอง และในการตัดสินใจในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น เพื่อ จะได้
ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ว นร่ ว มของ
อรทัย ก๊ กผล (2552 : 17-18) ที่กล่าวว่า ในแก้ ปัญหาของชุมชน ควรเปิ ดให้ ประชาชน
เข้ าร่ วมตังแต่
้ ต้นจนจบ เริ่ มตั ้งแต่การเกิดจิตสานึกในตนเองและถือเป็ นภาระหน้ าที่
ของตนในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมหรื อชุมชนที่ตนเองอยู่
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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ผู้วิจัยจึงได้ เสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดังนี ้
1. องค์ การบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลควรส่ งเสริ มให้ ประชาชนได้ ร้ ู ระเบี ยบ
กฎหมายและเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ โดยการอบรมให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกับ
ความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
2. องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลควรสร้ างจิตสานึกจากพื ้นฐานประชาธิปไตย
และการปลู กฝั ง ประธิ ปไตยตั ง้ แต่ ร ะดั บครั วเรื อ นให้ กั บ ประชาชน โดยการปลูก ฝั ง
ประชาธิปไตยตังแต่
้ ระดับครัวเรื อน การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ
ในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น โดยเฉพาะการทาประชาคมหรื อประชาพิจารณ์ เพื่อ
จะได้ ความคิดที่หลากหลายและป้องกันความขัดแย้ ง
3. องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเชิ ง ทะเลควรตอบสนองความต้ อ งการหรื อ
แก้ ไขปั ญหาของประชาชนให้ รวดเร็ วและตรงจุด มีความความจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา
โดยการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นและความต้ องการของประชาชนเป็ นประจา
4. องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลควรปรับปรุงวิธีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร และ
การประชาสัมพันธ์ให้ กว้ างขวางขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหอกระจายข่าวเสียงตามสาย
เพื่ อแจ้ งข่าวสารโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ การพัฒนาและ ผลการดาเนิ นงานต่างๆ
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลกับประชาชน ซึ่งจะทาให้
ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีมากขึ ้น
5. องค์ ก ารบริ หารส่วนตาบลเชิ งทะเลควรสร้ างแรงจูง ใจเพื่อให้ ประชาชน
ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วม รวมถึงสนับสนุนการจัดงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ให้ มีความต่อเนื่อง
และเข้ าถึงประชาชนอย่างแท้ จริ ง ควรให้ สิทธิ ประชาชนในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลในทุกขันตอน
้
และให้ ประชาชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่ งใสในการใช้ งบประมาณ
ในการพัฒนาโครงการต่างๆ
6. องค์การบริ หารส่วนตาบลเชิงทะเลควรกระตุ้นจิตสานึกความเป็ นเจ้ าของ
และสร้ างพฤติกรรมความต้ องการจากการตระหนักถึงปั ญหา เริ่ มจากระดับความคิด
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 121

และให้ ป ระชาชนรู้ สึก เป็ น เจ้ าของตัง้ แต่เ ริ่ ม จนถึง สิน้ สุด โดยจัด ให้ มี โครงการ หรื อ
กิจกรรมการพัฒนา และให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการคิดหรื อวางแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ของตนเอง โดยองค์การบริ หารส่วนตาบลสนับสนุนงบประมาณ
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การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยว
ของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต1
Management of Life and Property Safety for Tourists
By Phuket Tourist Police
ร้ อยตารวจเอก ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สริ ิ 2
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีว ตั ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การจัดการความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผู้ วิ จั ยได้ ก าหนดรู ปแบบการวิ จั ยเป็ นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (QualitativeoResearch)
ซึ่งมีวิธีการวิจยั ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ในกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
จ านวน 17 คนและ ใช้ วิ ธี วิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มตัวอย่ าง
จานวน 140 คน โดยใช้ แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น เพื่อยืนยันรู ปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตที่สร้ างขึ ้น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนิน งานการจัด การความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพ ย์ส ิน ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บั น
มีการบริ หารจัดการกลยุทธ์ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การรับนโยบายจากส่วนกลาง
1

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต, 2559.
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การจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ การวางแผนอัตรากาลังพล และการประสานสัมพันธ์
แบบมีเครื อข่าย ปั ญหาและอุปสรรค ได้ แก่ ด้ านความชานาญในภาษาที่หลากหลาย
และทั ก ษะในการเจรจาสื่ อ สาร ด้ านระบบและเทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ านการประสานงานระหว่างองค์กร ด้ านการบริ หารจัดการและอานาจในการสอบสวน
ด้ า นการยอมรั บ และให้ ความร่ ว มมื อ จากนัก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านอัต ราก าลัง พล และ
ด้ านงบประมาณ สวัสดิการ ส่วนข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภูเ ก็ ต ได้ แก่ การสร้ าง
ความร่ วมมือจากหลายๆ องค์กร เพิ่ มความเข้ มงวดในการสแกนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ในประเทศ ปรับปรุ งระบบขนส่งมวลชนให้ เป็ นการขนส่งแบบมืออาชีพ การบังคับใช้
กฎหมายแบบเต็ ม รู ป แบบ และการจั ด สรรบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีความพร้ อมในด้ านต่างๆ
รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินให้ กับนักท่ องเที่ยว
7S’s Model ประกอบด้ วย S ตัวที่ 1 แทนคาว่า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์
เชิงรุ ก S ตัวที่ 2 แทนคาว่า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัย
ด้ วยเทคโนโลยี S ตัวที่ 3 แทนคาว่า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมือ อาชี พ S ตัว ที่ 4 แทนคาว่า Safety Standard หมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล S ตัวที่ 5 แทนคาว่า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือ
ร่ วมใจทังภายในและภายนอกองค์
้
กร S ตัวที่ 6 แทนคาว่า Service Mind หมายถึง
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยหัว ใจ S ตัว ที่ 7 แทนคาว่า Satisfaction หมายถึง การสร้ าง
ความพึง พอใจในการให้ บ ริ ก ารกับ นัก ท่อ งเที่ย วสู่ค วามเป็ น เลิศ ด้ ว ยความสะดวก
รวดเร็ ว และเป็ นธรรม
คาสาคัญ : การจัด การความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน , ตารวจท่อ งเที่ย ว,
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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บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่นารายได้ เข้ าสู่
ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลายสูง ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้ างมีความหลากหลายไปด้ วย
จากข้ อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปไว้ วา่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ประมาณร้ อยละ 6.00 และรายได้
จากการท่ อ งเที่ ย วยัง เป็ น แหล่ง รายได้ ที่ ดึง เงิ น ตราจากต่ า งประเทศเข้ า สู่ป ระเทศ
จานวนมาก โดยชาวต่างชาติที่เ ดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ
ประเทศจี น รองลงมา คื อ มาเลเซี ย เกาหลี ลาว ญี่ ปุ่ น อิ นเดี ย สหราชอาณาจั ก ร
ออสเตรเลีย อเมริ ก า และรั สเซีย ตามลาดับ (สานัก งานสถิ ติแ ห่ง ชาติ , 2558 : 1)
นั่น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การท่อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมหาศาลต่ อ เศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย
ภูมิภาคที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยวสูงสุดของประเทศไทย คือ ภาคใต้
เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่มีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ นด้ ามขวานที่ชายฝั่ งทะเลขนาบทัง้ 2 ด้ าน
มีเกาะที่สวยงามอยู่มากมาย อีกทัง้ ยังมีภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา และแหล่งธรรมชาติ
ที่สาคัญอื่นๆ อีก ได้ แก่ น ้าตก น ้าพุร้อน เป็ นต้ น จึงดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
ไปพักผ่อน และ ทากิจกรรมต่างๆ ในภาคใต้ ของประเทศไทย กลุ่มจังหวัดในภาคใต้
ที่ มี ชื่ อ เสีย งด้ า นความสวยงาม และมี กิ จ กรรมทางน า้ ที่ มี ชื่ อ เสีย งระดับ โลก ได้ แ ก่
จังหวัดภูเก็ ต กระบี่ พังงา ตรั ง และระนอง เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มจังหวัดเหล่านีม้ ีแนวโน้ ม
การเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2558 มีนกั ท่องเที่ยวไหลเวียน
เข้ ามาในพื ้นที่ประมาณ 12 ล้ านคน จากปี พ.ศ.2556 ที่มีนกั ท่องเที่ยวประมาณ 10.5
ล้ านคน แม้ ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะเกิดพิบตั ิภยั คลื่นยักษ์ สนึ ามิที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่ง
อันดามันลดลงกว่าครึ่ง แต่ในระยะเวลาเพียงปี กว่าการท่องเที่ยวก็พลิกฟื น้ กลับมาอย่าง
รวดเร็ ว จ านวนนัก ท่อ งเที่ ยวเริ่ ม กลับ เข้ าสู่อัต ราการเติ บ โตปกติ แต่ไม่เ พิ่ ม สูง มาก
เนื่องจากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา การท่อ งเที่ ยวยัง คงได้ รับผลกระทบจากปั จจัย ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปั ญหาการเมือง และปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากตัว เลขของจ านวนนัก ท่อ งเที่ ย วรายจัง หวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ ต
เป็ นจังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยในปี พ.ศ.2557 มีผ้ เู ยี่ยมเยือนเดินทางเข้ ามา
ท่อ งเที่ย วในพื ้นที่ถึง 12.5 ล้ า นคน ซึ่ง มีส ดั ส่ว นสูง ถึง ร้ อยละ 55.00 ของจานวน
ผู้เ ยี่ย มเยือ นในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ฝั่ง อัน ดามันทั ้งหมด รองลงมาคือ จังหวัด กระบี่
มีผ้ เู ยี่ยมเยือน 4.1 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 จังหวัดพังงามีผ้ เู ยี่ยมเยือน 1.2 ล้ าน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.20 จังหวัดตรังมีผ้ ูเยี่ยมเยือน 9.2 แสนคน คิดเป็ นร้ อยละ 4.00
และ จัง หวัด ระนองมีผ้ ูเ ยี่ย มเยือ น 6.6 แสนคน คิด เป็ น ร้ อยละ 2.8 ตามลาดับ
(กระทรวงมหาดไทย, 2558 : 15)
ซึ่ง จากการส่ง เสริ ม และพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ของภาครั ฐ
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า จั ง หวัด ภูเ ก็ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม ด้ านความมัง่ คง และด้ านสิง่ แวดล้ อม จากความเจริ ญ
ที่คืบคลานเข้ ามาสู่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่ องทาให้ นกั ธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ
ทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติให้ ความสนใจมาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน
มากและนัก ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเดินทางเข้ ามายังจังหวัดภูเก็ ตอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้
การเคลื่อนย้ ายประชากรเข้ ามาทางานในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ มีสิ่ง ปลูกสร้ างใหม่ ๆ
เกิดขึ ้นมากมายในทุกพื ้นที่ ทังพื
้ ้นที่ในเมืองภูเก็ต และชายหาดมีชื่อของจังหวัดภูเก็ต
เช่น โรงแรม อาคารสานักงาน อพาร์ ทเม้ นท์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงงานย้ ายถิ่นจากทุก ภูมิภาค
ของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้ าวที่เดินทางเข้ ามาทางานในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ด้ วย ผลสะท้ อนต่อปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ตต่อภาคการท่องเที่ยว
สามารถวัดได้ จากภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว รวมถึงสถิติเหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทาผิดของสถานีตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากแนวโน้ มจานวนเหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทาผิดที่เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ ้น ตารวจท่องเที่ยวภูเก็ตจึงเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินงาน
การจัดการความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยตารวจท่องเที่ยวภูเก็ ต
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มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศในพืน้ ที่จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดพังงา ซึง่ เป็ นทัง้ 2 จังหวัดเป็ นจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวติดอันดับ
จัง หวัดที่ มีนัก ท่องเที่ ยวสูง 10 อัน ดับ แรกของประเทศไทย ดังนัน้ ตารวจท่องเที่ ย ว
จังหวัดภูเก็ตจึงต้ องเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริ การและดูแลนักท่องเที่ยว
มากยิ่ ง ขึน้ เนื่ อ งจากความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่ ส่ง ผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวมากที่สดุ และ
เป็ นเหตุการณ์ ที่มีสถิ ติการจับกุมหรื อได้ รับแจ้ งเหตุต่อตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต
มากที่สดุ ทังนี
้ ้ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ สร้ างรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้ มีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น เพื่อช่วยป้องกันอันตรายและลดจานวนเหตุการณ์ที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวลง และเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
มากยิ่งขึ ้น
ผู้วิ จัยได้ ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของปั ญ หาดัง กล่า ว จึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อเสนอแนะในการจั ด การ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่ อ แสวงหารู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
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วิธีการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ อาศัยการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณดังนี ้
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่มผู้กาหนดนโยบายด้ านการท่องเที่ยว ได้ แก่
ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้ านการท่องเที่ยว งานปกครอง
ส่วนจังหวัด และกองกากับการ 5 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว จานวน 4 คน กลุ่ม
ผู้นานโยบายด้ านการท่องเที่ยวไปใช้ ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับกลางที่นานโยบายมากาหนด
เป็ นแผนงานในระดับหน่วยงาน จานวน 4 คน กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการท่องเที่ยว
และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับต้ น เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานแผนงานของ
หน่วยงานที่กาหนดไว้ และผู้บริ หารสถานประกอบการด้ านการท่องเที่ยว จานวน 17 คน
รวมผู้ให้ ข้อมูลสาคัญมีจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ คาถามการวิจัย เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ครอบคลุมเนื ้อหาตามที่ต้องการ (ชาย โพสิตา, 2550 : 228) ผู้วิจยั ดาเนินการ
เก็ บ ข้ อ มูลโดยการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก โดยให้ ผ้ ูใ ห้ ข้อ มูลสาคัญได้ แ สดงความคิด เห็ น
ได้ อย่างเสรี ภายใต้ บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นแบบเป็ นกันเองด้ วย
คาถามหลักที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ติดต่อประสานกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญโดยขออนุญาตอย่างเป็ นทางการ
เพื่อเข้ าไปทาการสัมภาษณ์เชิงลึกด้ วยตนเอง โดยเตรี ยมประเด็นในการสัมภาษณ์ตาม
แ น ว ท า ง ที่ ก า ห น ด ไ ว้ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง บั น ทึ ก เ สี ย ง ต ล อ ด ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
(ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง) ร่ วมกับการจดบันทึก เพื่อให้ ได้ ให้ ได้
ข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ตลอดจนข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย น าข้ อมูลที่ได้ จ ากการศึกษาเอกสาร การสัง เกต และการสัม ภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาทาการวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุ ปประเด็นที่สอดคล้ อง
และแตกต่างเข้ าด้ วยกันและทาการสังเคราะห์ผลเพื่อรายงานสรุปผลเป็ นความเรี ยง
การนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจัยนาเอาผลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) อันได้ แ ก่
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงปริมาณ
หลัง จากที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ท าการสัง เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ จึ ง ใช้ วิ ธี วิ จั ย
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยันรู ปแบบการจัดการความปลอดภัย
ในชี วิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต ที่สร้ างขึน้
โดยการสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ส ร้ างขึ น้ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว ในพื ้นที่
รั บ ผิ ด ชอบของต ารวจท่องเที่ ยวจัง หวัดภูเ ก็ ต ได้ แ ก่ บุค ลากรของหน่วยงานภาครั ฐ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เจ้ าของสถานประกอบการในจั ง หวัด ภูเ ก็ ต และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถค านวณได้ จากสู ต รกรณี ไ ม่ ท ราบขน าดประชากร
ของ W.G.Cochran โดยกาหนดระดับ ค่า ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 และ ระดับ ค่า
ความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (Cochran, 1977) จะได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
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140 ราย ผู้วิ จั ย ก าหนดให้ มี ก ารสุ่ม เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้ ความไม่ น่ า จะเป็ น
(Non-probability Sampling) ด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เพื่อความสะดวกในการสุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การสอบถามความคิดเห็นของรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่สร้ างขึ ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยมีทีมผู้ช่วยผู้วิจยั ที่ได้ รับการ
ฝึ กฝนอบรมมาเป็ นอย่างดี โดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ า 1
สัป ดาห์ แล้ ว จึ งไปรั บ กลับ เพื่ อน ามาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับ และดาเนินการจัดการตามขันตอนต่
้
อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม
2. การลงรหัส นาแบบสอบถามที่ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลงรหัสตามที่
กาหนดไว้ พร้ อมทังตรวจสอบความถู
้
กต้ องของรหัส
3. การประมวลผลข้ อมูล นาข้ อมูลที่ได้ ลงรหัสแล้ วมาบันทึกลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่อการวิจยั
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
พันธกิจ วิสยั ทัศน์ บทบาทและภารกิจของตารวจท่องเที่ยว

ตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
สภาพการดาเนินงานการจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั

ปั ญหาอุปสรรค
ในการจัดการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ในการจัดการด้ านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต

แนวคิดทฤษฎี
- การบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
- การจัดการความปลอดภัย
- การบริการและความพึงพอใจในการ
บริการ
- บทบาทและหน้ าที่ของตารวจ
ท่องเที่ยว
- ตารวจท่องเที่ยวในต่างประเทศ

- บริบทตารวจท่องเที่ยวภูเก็ต
- งานวิจยั ในประเทศ
- งานวิจยั ต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการความปลอดภัย
ด้ านชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเทีย่ ว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
1. สภาพการดาเนิน งานการจัด การความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั
สภาพการดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ กบั
นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บัน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
กลยุทธ์ ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก มีการจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ตามสานักงานตารวจ
แห่งชาติ รับนโยบายมาจากส่วนกลางโดยผ่านทางจังหวัดแล้ วจึงนามากระจายภายใน
สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีสารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี และมีการวางแผน
อัต ราก าลัง พล ซึ่ ง ปั จ จุ บัน มี ก าลัง พลประมาณ 36 นาย แบ่ ง เป็ น 2 ชุ ด 2 หน่ ว ย
รั บผิ ดชอบในพื น้ ที่ร ะหว่างภูเ ก็ ต และพัง งา ลัก ษณะการด าเนิ นงานในภาพรวม คื อ
การอานวยดูแลความสะดวกความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบตั ิประจาวัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง การจัดกาลังมีชดุ สายตรวจ ประจาการอยู่ที่สถานีเพื่อรับแจ้ งเหตุและ
เคลียร์ เคส การรับแจ้ งเหตุมีทงการรั
ั้
บแจ้ งเหตุผ่าน Call Center 1155 และรับแจ้ งเหตุ
โดยนักท่อ งเที่ ยวเข้ ามาแจ้ งเหตุด้วยตนเอง และมีสายตรวจรถยนต์ ไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญๆ โดยไม่มีจุดประจา ส่วนที่ประจาจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจาการ
สนามบิ น นอกจากนี ย้ ัง มี ส ายตรวจประจ าตู้ย ามป่ าตอง และสายตรวจเดิ น เท้ า
ซอยบางลาในช่วงเวลากลางคืน มีการประสานสัมพันธ์ แบบมีเครื อข่าย โดยในปั จจุ บนั
มีอาสาตารวจท่องเที่ยวประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว และ
คอยช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสือ่ สาร เป็ นต้ น
2. ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2.1 ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ สิน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในปั จจุบนั มีปัญหา คือ
2.1.1 ความช านาญในด้ า นภาษาที ่ห ลากหลายและทัก ษะ
ในการเจรจาสือ่ สาร
2.1.2 ระบบและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
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2.1.3 การประสานงานระหว่างองค์กร
2.1.4 ขาดงบประมาณในการบริ หารจัดการ
2.1.5 การบริ หารจัดการและอานาจในการสอบสวน
2.1.6 ขาดการยอมรับและให้ ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว
2.1.7 อัตรากาลังพลและสวัสดิการ
2.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กับ
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ควรปรับเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
เช่น 1) การสร้ างความร่ วมมือจากหลายๆ องค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมถึงชุมชน
ให้ มาช่วยกัน โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมจากคนในชุมชนให้ เข้ ามามีบทบาทในการจัดการ
ความปลอดภัยร่วมกับตารวจท่องเที่ยว 2) เพิ่มความเข้ มงวดในการสแกนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ ามาในประเทศ โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อกลัน่ กรอง
นัก ท่อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น นัก ท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพ ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาภายหลัง
3) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ เป็ นการขนส่งแบบมืออาชีพ เช่น รถไฟใต้ ดิน รถไฟฟ้า
แท็กซี่มิเตอร์ เป็ นต้ น 4) การบังคับใช้ กฎหมายแบบเต็มรู ปแบบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่
การเช่ า รถ เช่า เรื อ หรื อ เจ็ ท สกี การเอาเปรี ยบนักท่อ งเที่ ย ว เป็ นต้ น 5) การจัด สรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ในพื ้นที่เฉพาะ เช่น ภูเก็ต
สุราษฎร์ หาดใหญ่ ต้ องบริ หารกาลังพลแบบกรณีพิเศษเพื่อให้ เหมาะสมกับพื ้นที่และ
จานวนนักท่องเที่ยว 6) นาเครื่ องมือและเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น
ตรวจสอบ สกัดกัน้ และติดตามคนร้ าย 7) กระจายอานาจในการสอบสวน
3. รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั นักท่องเที่ยว
ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจยั ได้ สร้ างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยว 7S’s Model ดังนี ้
S ตัวที่ 1 แทนคาว่ า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ที่ม่งุ เน้ น
การให้ ความสาคัญกับนักท่องเที่ยว สร้ างความเชื่อมัน่ ในการจัดการความปลอดภัยให้ กบั
นัก ท่อ งเที่ ย ว สร้ างความพึง พอใจในการบริ ก ารและจัด การความปลอดภัย ให้ กับ
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นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การสร้ างความร่ ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว่ า งองค์ ก รในการจั ด การ
ความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว
S ตัวที่ 2 แทนคาว่ า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางาน
ให้ ทันสมัยด้ วยเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมและได้ มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน โดยการจั ด ตั ง้ ระบบควบคุ ม
ความปลอดภัยที่มีการเชื่อมโยงฐานข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายและกล้ องวงจรปิ ด เพื่อ
ใช้ ในการตรวจสอบ สกัดกัน้ และติดตามคนร้ าย รวมไปถึง การสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
นักท่ องเที่ ยว เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมื อและเทคนิ ควิ ธี การให้ บริ การที่ ดี และรวดเร็ วใน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารข้ อมูลต่างๆ จะเป็ นการเสริ มการให้ บริ การที่ดีอีกทางหนึง่
S ตัวที่ 3 แทนคาว่ า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ นตารวจ
มื ออาชี พ โดยการเพิ่ มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในด้ านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกั ษะการสือ่ สาร มีจิตวิทยาในการบริ การลูกค้ า และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด โดยจัด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารทัง้ ทาง
ด้ านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ ประโยชน์ได้ มากที่สดุ
S ตัวที่ 4 แทนคาว่ า Safety Standard หมายถึง การยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูส่ ากล โดยการเตรี ยมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉิน พร้ อมให้ บริ การและ
จัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วในทุก ๆ ด้ า น เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการ
ตรวจสอบร้ านค้ าหรื อสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ไม่ ใ ห้
มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บนัก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ
รับแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน และให้ บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชม.
S ตัวที่ 5 แทนคาว่ า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจทังภายใน
้
และภายนอกองค์ กร โดยการสร้ างความร่ ว มมือ ที่ดีร ะหว่า งองค์ กรในอุต สาหกรรม
การท่องเที่ยว ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดูแลนักท่องเที่ย ว
โดยจัดโครงการยุวชนตารวจ ชุมชนสัมพันธ์ โดยขยายเครื อข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว มีการจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึ กษาหารื อ หรื อการสัมมนาร่ วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงการจัดให้
มีกิ จ กรรมร่ ว มกัน กับ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ชุม ชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มกับ
การปฏิบตั ิงานของตารวจท่องเที่ยวอย่างใกล้ ชิด
S ตัวที่ 6 แทนคาว่ า Service Mind หมายถึง การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติ มิตร ต ารวจท่องเที่ ยวต้ องมีหัวใจบริ การ โดยการให้ บริ การ
ด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ ว สุภาพอ่อนโยน และเป็ นธรรม โดยจัดกิจกรรมที่
ปลุกจิ ตสานึกในการบริ การที่ดี มี จิตวิทยาในการบริ การ ให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้ อน
ที่ดี ต่อ บุค คลและองค์ ก ร ที่ เรี ย กว่า “ภาพลัก ษณ์ ” การให้ บ ริ ก ารที่ ดีจ ะสะท้ อ นเป็ น
ภาพความสาเร็ จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่ งจะเป็ น
รากฐานที่สาคัญที่สามารถทาให้ องค์กรเติบโตเจริ ญก้ าวหน้ าและมีความมัน่ คง ถือเป็ น
การพัฒนาองค์กรแบบยัง่ ยืน
S ตัวที่ 7 แทนคาว่ า Satisfaction หมายถึง การสร้ างความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โดย
การบริ หารจัดการการให้ บริ การแบบ เบ็ดเสร็ จ (One stop service) การประชาสัมพันธ์
ให้ ข้ อ มูลที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นัก ท่อ งเที่ ย ว รวมทัง้ การแจ้ ง เตื อนและการระมัด ระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ ้น การปรากฏตัวของตารวจท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวอุ่นใจและ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่างๆ ด้ วยความรวดเร็ วต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม
และเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สร้ างขึ ้น โดยจัดทาแบบสอบถามสารวจ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ รู ป แบบการจัด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิน ให้ กับ
นัก ท่อ งเที่ย วของตารวจท่อ งเที่ย วจัง หวัด ภูเ ก็ ต ที่ส ร้ างขึ น้ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า ง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ปแบบการจั ด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ ต ในภาพรวม ในระดับเห็นด้ วยมาก
โดยรู ป แบบการจั ด การความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
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ของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การสร้ างตารวจท่ องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมืออาชีพ รองลงมาคือ การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบ
การจัดการ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจ
ท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
7S’s Model
1. การกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก : Strategy
2. การพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัยด้ วย
เทคโนโลยี : System
3. การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ นตารวจมืออาชีพ :
Staff
4. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล :
Safety Standard
5. การประสานพลังร่วมระหว่างองค์กร : Synergy
6. การให้ บริ การด้ วยหัวใจ : Service Mind
7. การสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การกับ
นักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว และเป็ นธรรม : Satisfaction
ภาพรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลาดับ
ความ
สาคัญ

4.00 .84
4.18 .85

มาก
มาก

6
3

4.24 .75

มากที่สดุ

1

3.89 .86

มาก

7

4.04 .88
4.22 .83
4.16 .80

มาก
มากที่สดุ
มาก

5
2
4

4.10 .83

มาก

X

S.D

ตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีต่อ รู ปแบบการจัดการความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model จากผลการ
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

138 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83
และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายรู ปแบบการจั ดการความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามมี
ความคิ ดเห็ นต่ อการสร้ างต ารวจท่ องเที่ ยวให้ เป็ นต ารวจมื ออาชี พ ในระดับ มากที่ สุด
เป็ นอันดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาเป็ นการให้ บริ การด้ วยหัวใจ ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 4.22 ถัดมาคือการพัฒนาระบบการทางานให้ ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยี ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 4.18 การสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ น
เลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 การประสาน
พลังร่วมระหว่างองค์กร ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.04 การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความคิดเห็นต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูส่ ากล ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 3.89
สรุ ปและอภิปรายผล
1. สภาพการด าเนิ น งานการจัด การความปลอดภัย ในชีว ิต และ
ทรั พย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบัน
สภาพการดาเนินงานการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ กบั
นักท่องเที่ยวของตารวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั มีการบริ หารจัดการกลยุทธ์
ที่เน้ นเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก มีการจัดแบ่งอานาจหน้ าที่ตามสานักงานตารวจแห่งชาติ
รั บ นโยบายมาจากส่ ว นกลางโดยผ่ า นทางจั ง หวัด แล้ ว จึ ง น ามากระจายภายใน
สถานี ต ารวจท่ องเที่ ยวจังหวัดภูเก็ ต มี สารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี และมี การวางแผน
อัตรากาลังพล ซึ่งปั จจุบนั มีกาลังพลประมาณ 36 นาย แบ่งเป็ น 2 ชุด 2 หน่วย รับผิดชอบ
ในพื ้นที่ระหว่างภูเก็ ตและพังงา ลักษณะการดาเนินงานในภาพรวม คือ การอานวยดูแล
ความสะดวกความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ยว มีแผนปฏิบัติประจาวันตลอด 24 ชั่วโมง
การจัดกาลังมีชดุ สายตรวจ ประจาการอยูท่ ี่สถานีเพื่อรับแจ้ งเหตุและเคลียร์ เคส การรับแจ้ ง
เหตุมีทงการรั
ั้
บแจ้ งเหตุผา่ น Call Center 1155 และรับแจ้ งเหตุโดยนักท่องเที่ยวเข้ า มา
แจ้ งเหตุ ด้ วยตนเอง และมี ส ายตรวจรถยนต์ ไ ปตามสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ๆ
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โดยไม่มีจุดประจา ส่วนที่ประจาจุดคือ สายตรวจชุดที่ประจาการสนามบิน นอกจากนี ้
ยัง มี สายตรวจประจ าตู้ยามป่ าตอง และสายตรวจเดิน เท้ าซอยบางลาในช่ วงเวลา
กลางคืน มีการประสานสัมพันธ์ แบบมีเครื อข่าย โดยปั จ จุบนั มีอาสาตารวจท่องเที่ยว
ประมาณ 72 ราย ออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว และคอยช่วยอานวยความ
สะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว เช่น การเจรจาสื่อสาร เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการ
บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของ สุเทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 11) ที่กล่าวว่า บุคลากร
ภาครัฐจะต้ องเป็ นผู้ที่วางแผนเป็ นเพราะการบริ หารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นนั ้ บุคลากรจะต้ อง
เป็ นผู้วางแผนในทุกระดับ หัวใจสาคัญอยู่ที่ จะต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
หากการทางานมีเป้าหมายแล้ ว กลยุทธ์ที่จะไปสูเ่ ป้าหมายได้ จะต้ องมีการกาหนดแผนที่
จะเป็ นทิศทางในการเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายให้ สาเร็ จ และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะมีการตัดสินใจของผู้บงั คับบัญชาในหลายระดับในขณะเดียวกันการปฏิบตั ิงานที่
มีการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ กบั ระดับล่างมากขึ ้น การปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ การของรัฐมีแนวคิดเบ็ดเสร็ จมากยิ่งขึ ้น บุคลากรจึงต้ องตัดสินใจได้ และการตัดสินใจ
ที่ดี ที่เหมาะสมจะอยู่บนฐานของข้ อเท็จจริ งที่มีการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ การตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิ ภาพจึงเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญของบุคลากรภาครัฐ และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว (2550 : ก) ทาการวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของ
แผนปฏิบตั ิราชการ เรื่ องการรักษาความปลอดภัยและให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวประจาปี
พ.ศ. 2550 โดยใช้ การแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
จานวน 1,295 คน ในสามกลุม่ พื ้นที่ คือกลุม่ พื ้นที่ท่องเที่ยวหลัก กลุม่ พื ้นที่ท่องเที่ยว
เสริ ม และกลุม่ พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและเมืองชายแดน พบว่านักท่องเที่ยวเกินกว่าครึ่ งได้
พบเห็นการออกปฏิบัติการของตารวจท่อ งเที่ยวและพบเห็นการประชาสัมพันธ์ ของ
ตารวจท่องเที่ยวเมื่อสอบถามด้ านความต้ องการในการใช้ บริ การของตารวจท่องเที่ยว
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ บริ การในเรื่ องการรั ก ษา
ความปลอดภัยในด้ านร่ างกายและทรัพย์สินมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการจัด
สายตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวและที่พกั และการแนะนาเส้ นทางสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อ
ศึกษาถึงปั ญหาที่นกั ท่องเที่ยวพบ ผลการสารวจชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหาที่พบมากเป็ นอันดับ
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แรกคือปั ญหาการถูกรังควานจากพ่อค้ า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอยหรื อขอทาน รองลงมาคือ
ปั ญหาการซื ้อสินค้ าและบริ การแพงกว่าปกติ และอันดับที่สามคือปั ญหาการถูกหลอก
ให้ ซื อ้ สิน ค้ า ปลอมเมื่ อ สอบถามถึ ง ความต้ องการเพิ่ ม เติ ม ของนัก ท่อ งเที่ ย ว พบว่ า
นักท่องเที่ยวต้ องการให้ มีการออกตรวจตามสถานที่ตา่ งๆ บ่อยๆควรมีการจัดบริการและ
ดูแ ลความปลอดภัย ให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งทั่ว ถึ ง มากขึ น้ และควรให้ ข้ อ มู ล กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ มาถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ การเดิ น ป่ า
นอกจากนันแล้
้ วควรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตารวจท่องเที่ยวว่ามีการให้ บริ การนักท่องเที่ยว
ด้ านใดบ้ างและติดต่ออย่างไร และสุดท้ ายคือข้ อเสนอแนะด้ านการพัฒนาตนเองของ
ตารวจท่องเที่ยวในด้ านภาษาอังกฤษ
2. ปั ญหาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการจั ด การความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์ สินให้ กับนักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ปั ญ หาอุป สรรคในการจัด การความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน ให้ กับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วของต ารวจท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาหลัก ๆ คื อ
ด้ านความชานาญในภาษาที่หลากหลายและทักษะในการเจรจาสือ่ สาร ด้ านระบบ และ
เทคโนโลยี ในการปฏิบัติง าน ด้ า นการประสานงานระหว่า งองค์ ก ร ด้ านการบริ หาร
จั ด การและอ านาจในการสอบสวน ด้ านการยอมรั บ และให้ ความร่ วมมื อ
จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ านอัต ราก าลัง พล และด้ านงบประมาณ สวัส ดิ ก าร รวมถึ ง
อาชญากรรมที่เกิดขึ ้นมีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้ อ ง
กับงานวิจัยของกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ ตารวจ (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
เครื อข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่กระทาต่อนักท่องเที่ยว พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีโอกาสตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ประเภทประทุษร้ าย
ต่อทรัพย์ และการถูกเอารัดเอาเปรี ยบและปั ญหาอาชญากรรมที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นเหยื่อ
ทาให้ สูญเสียหรื อทรั พย์สินของนักท่องเที่ยวได้ รับความเสียหายจานวนมาก ปั ญหา
ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ ามาในประเทศไทย และสภาพปั ญหา
ของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกรณี การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิ ดต่อนักท่องเที่ ยว
มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ คือ 1) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ ้นในบริ เวณที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมาก และมีผ้ ูประกอบธุรกิ จท่องเที่ยวจานวนมาก
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ได้ แก่ ปั ญหาอาชญากรรมประเภทประทุษร้ ายต่อทรั พย์ สิน (ลักทรั พย์ ชิ งทรั พย์ และ
ปล้ นทรัพย์) ปั ญหาด้ านการขายสินค้ าเกินราคา ปั ญหาด้ านการขายสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่มี
คุณภาพหรื อด้ อยคุณภาพ ปั ญหาด้ านการรวบรวมนักท่องเที่ยว ปั ญหาด้ านการให้ บริ การ
ท่อ งเที่ย วที่ไม่เ ป็ น ไปตามที่ โฆษณาไว้ หรื อตกลงกัน ไว้ ซึ่ง ปั ญ หาเหล่านี เ้ ป็ น ปั ญ หา
ที่ ร บกวนนัก ท่ อ งเที่ ย วท าให้ เกิ ด ความร าคาญหรื อ เบื่ อ หน่ า ย และบางครั ง้ ส่ ง ผล
ให้ นกั ท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางกลับมาในประเทศไทยอีก 2) หน่วยงานราชการที่มี
หน้ าที่ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีอยูจ่ านวนมาก แต่ละหน่วยงานต่าง
มีภารกิจและหน้ าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ตามโครงสร้ างของหน่วยงานทาให้
หน่วยงานราชการไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาเดียวกัน เป็ นเหตุให้ หน่วยงานราชการ
เหล่านีไ้ ม่สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากขาดแคลนกาลังพลไม่มี
การประสานงานหรื อไม่ทางานในทิศทางเดียวกัน ขาดความร่ วมมือจากภาคเอกชน และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของวุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเรื่ อง Using Responsive
Evaluation to Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จาก
การที่ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี จ านวนไม่ เพี ยงพอ ท าให้ การก าหนดให้ อ าสาสมัค รต ารวจ
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดอุบตั ิเหตุ และเหตุอาชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานแทนเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจได้ จริ ง ซึ่ ง จากการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมัค รต ารวจพบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การสื่อสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ส่วนอาสาสมัครตารวจที่มีความสามารถในการ
สือ่ สารกับนักท่องเที่ยวพบว่า มีการช่วยเหลือที่ดี ด้ วยทักษะความชานาญที่ถกู ต้ องเมื่อ
นักท่องเที่ยวมีอบุ ตั ิเหตุเช่น เหตุการณ์นกั ท่องเที่ยวจมน ้า อาสาสมัครตารวจที่อยูบ่ ริ เวณ
ใกล้ เคียงสามารถเข้ าให้ การช่วยเหลือและมีทักษะปฐมพยาบาลเป็ นอย่างดี รวมถึง
การให้ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื ้นที่ที่ตารวจดูแลไม่ทวั่ ถึง และมีนกั ท่องเที่ยวตก
เป็ นเหยื่ออาชญากรรม เป็ นต้ น
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3. รู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
นักท่ องเที่ยวของตารวจท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 7S’s Model
S ตัวที่ 1 แทนคาว่ า Strategy หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์ เชิงรุ ก ที่ม่งุ เน้ น
การให้ ความสาคัญกับนักท่องเที่ยว สร้ างความเชื่อมัน่ ในการจัดการความปลอดภัยให้ กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สร้ างความพึ ง พอใจในการบริ ก ารและจั ด การความปลอดภั ย ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้ างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรในการจัดการความปลอดภัย
ให้ กบั นักท่องเที่ยว สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง
7S’ s McKinsey ของ พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า
การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารตอบคาถามที่
สาคัญ อาทิ องค์ กรอยู่ที่ไหนในขณะนี ้ องค์ กรมีเป้า หมายอยู่ที่ ไหน พันธกิ จของเรา
คืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผู้รับบริ การของเรา การบริ หาร
เชิ ง กลยุท ธ์ จ ะมี ค วามสาคัญ เป็ น อย่า งยิ่ ง การบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ร
กาหนดและพัฒนาข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันขึ ้นมาได้ และเป็ นแนวทางที่บคุ คลภายใน
องค์กรรู้วา่ จะใช้ ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสาเร็ จ
S ตัวที่ 2 แทนคาว่ า System หมายถึง การพัฒนาระบบการทางานให้
ทันสมัยด้ วยเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมและได้ มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัดตังระบบควบคุ
้
มความปลอดภัยที่มี
การเชื่อมโยงฐานข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายและกล้ องวงจรปิ ด เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
สกั ด กั น้ และติ ด ตามคนร้ าย รวมไปถึ ง การสร้ างความมั่น ใจให้ แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เทคโนโลยี เ ป็ นเครื่ องมื อ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารให้ บริ การที่ ดี แ ละรวดเร็ วใน ด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้ อมูลต่างๆ จะเป็ นการเสริ มการให้ บริ การที่ ดี อี กทางหนึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง 7S’ s McKinsey
ของ พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า ในการปฏิบตั ิงาน
ตามกลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้ างที่เหมาะสม
และมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ ว การจัดระบบการทางาน (Working System) ก็มีความสาคัญยิ่ง อาทิ
ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System)
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
S ตัวที่ 3 แทนคาว่ า Staff หมายถึง การสร้ างตารวจท่องเที่ยวให้ เป็ น
ตารวจมืออาชีพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในด้ านภาษาต่างประเทศ
ที่หลากหลาย มีทกั ษะการสือ่ สาร มีจิตวิทยาในการบริ การลูกค้ า และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการทังทางด้
้
านภาษา
และเทคโนโลยี เพื่อให้ ก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ ประโยชน์ได้ มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ปาจรี ย์ ผลประเสริ ฐ และ ศุภพงษ์ ปิ่ นเวหา (2549 : ก) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ความเชื่อมัน่ ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถ
ที่ พึ งประสงค์ ของต ารวจท่ องเที่ ยว มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษาความพึ งพอใจของ
นัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติที่มีต่อ การให้ บ ริ ก ารของตารวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความ
เชื่อมัน่ ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่ น ัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติร ะหว่า งท่อ งเที่ย ว
ในประเทศไทย และ3) ศึก ษาความสามารถที ่ พึง ประสงค์ ข องต ารวจท่อ งเที่ ย ว
ในการศึ ก ษาความพึง พอใจในการใช้ บริ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มาใช้ บริ การตารวจท่องเที่ยวจานวน 1,149 คนทังในสถานี
้
และนอกสถานี
ในพื ้นที่ที่มีสถานีตารวจท่องเที่ยวให้ บริ การอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเชื่อมัน่
ด้ านการรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเก็ บ ข้ อ มูลจากนัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ ม าเที่ ย วในจัง หวัด ที่ มี สถานี ต ารวจ
ท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ 28 แห่ง โดยได้ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษาทังสิ
้ ้น 1,575 คน ทังนี
้ ้ไม่ได้ เก็บ
ข้ อมูลจังหวัดนราธิ วาสเนื่องจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ สาหรับการศึกษา
ความสามารถที่ พึ ง ประสงค์ ข องต ารวจท่ อ งเที่ ย ว ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา
แบ่ง ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ การศึก ษาในเชิ ง ปริ ม าณ ศึก ษาจาก 1) นัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวต่ า งชาติ 2 ) ต ารวจท่ องเที่ ยวที่ ท างานสั งกั ด กองบั ง คั บการต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
ในปี ง บประมาณ 2549 การศึก ษาในเชิง คุณ ภาพ ได้ แก่ 3) การสัมภาษณ์ ต ารวจ
นักท่องเที่ยวระดับผู้บริ หารที่ทางานสังกัดกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวที่มีตาแหน่ง
ผู้บงั คับการ และรองผู้บงั คับการ และสนทนากลุ่มกับตารวจท่องเที่ยวชันสั
้ ญญาบัตร
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ชันประทวน
้
4) สนทนากลุม่ กับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการท่องเที่ยว ได้ แก่ ตัวแทน
จากหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่ วมในการทางานกับตารวจ
ท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทังสิ
้ ้น 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องต ารวจท่ อ งเที่ ย วที่ ค วรมี เ พื่ อ ก าหนดเป็ นความสามารถหลัก
(Core Competency) ของตารวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้ ดี
รองลงไปคือ 2) มีจิตสานึกในการให้ บริ การที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้ าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ ดี 5) มีจริ ยธรรม ประพฤติตน
เหมาะสม เป็ นแบบอย่างที่ดี 6) มีความชื่อสัตย์ สุจริ ต 7) มีบคุ ลิกภาพน่าเชื่อถือและน่า
ไว้ วางใจ และ 8) มี ความสามารถและทั กษะในการแก้ ไขปั ญหา และสอดคล้ องกั บ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ เรื่ องแบบจาลอง 7S’ s McKinsey ของ พักตร์ ผจง
วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2546 : 162) ที่กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นปั จจัยที่
มีค วามสาคัญ ต่อ การดาเนิน งานขององค์กร องค์ก รจะประสบความสาเร็ จ หรื อ ไม่
ส่วนหนึ่งจะขึ ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ความต้ องการทรัพยากรมนุษย์
ใ น อ น า ค ต โ ด ย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ล า ก ร นั น้ ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ที่อยูบ่ นพื ้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็ นสิง่ กาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ ถึง
ซึง่ จะเป็ นผลให้ กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากร
ได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น
S ตัวที่ 4 แทนคาว่ า Safety Standard หมายถึง การยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูส่ ากล โดยการเตรี ยมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉิน พร้ อมให้ บริ การและ
จัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วในทุก ๆ ด้ า น เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการ
ตรวจสอบร้ านค้ าหรื อสถานประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ มีการเอารัด
เอาเปรี ย บนัก ท่อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การออกหน่ว ยบริ ก ารเคลื่อ นที่ เ พื่ อ รั บ แจ้ ง เบาะแส
ข้ อร้ องเรี ยน และให้ บริ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชม. สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
John M. Knox (2004 : 1) ได้ ศึกษาเรื่ อง Effects of Tourism on Rates of Serious Crime in
Hawaii การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอาชญากรรม
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(ในมลรัฐฮาวายและที่อื่นๆ) และเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมของมลรัฐ
ฮาวาย โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะอาชญากรรมระดับ รุ นแรง ได้ แก่ การโจรกรรมรถยนต์
การท าร้ ายร่ า งกาย การข่ ม ขื น และฆาตกรรม ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ล ที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก
โดย national Uniform Crime Reporting (UCR) และอาชญากรรมที่เ กิ ด ขึน้ จาก
การท่อ งเที่ย วที่มีค วามเชื่ อ มโยงกับ ปั ญ หายาเสพติด และการขายบริ ก าร แต่ไ ม่
สามารถระบุและบัน ทึกข้ อ มูลได้ อ ย่างชัดเจน ซึ่งการศึก ษาความสัม พันธ์ ร ะหว่า ง
อาชญากรรมและการท่องเที่ยวสามารถศึกษาได้ หลายรู ปแบบ โดยมีการศึกษารู ปแบบ
หนึ่งที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวมักจะเป็ นเหยื่อของเหตุอาชญากรรมมากกว่าประชาชน
ของฮาวาย ซึ่ง เหตุการณ์ อาชญากรรมที่เกิ ด ขึน้ ได้ ง่า ยที่ สุด คือ เหตุการณ์ ลกั ขโมย
รถยนต์ และลัก ขโมยทรั พ ย์ สิน บนชายหาด ดัง นัน้ เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจต้ อ งปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติหน้ าที่ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นด้ วยการจัดกองกาลังในการตรวจสอบ
พื ้นที่ จุดเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
S ตัวที่ 5 แทนคาว่ า Synergy หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจทังภายใน
้
และภายนอกองค์ กร โดยการสร้ างความร่ วมมื อที่ดี ระหว่างองค์ กรในอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว ทั ง้ ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการดู แ ลนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยจัดโครงการยุวชนตารวจ ชุมชนสัมพันธ์ โดยขยายเครื อข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว มีการจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับตารวจท่องเที่ยว มีการประชุม ปรึ กษาหารื อ หรื อการสัมมนาร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ อง หรื อภาคเอกชน หรื อองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น รวมถึง การจัด
ให้ ม ีก ิ จ กรรมร่ ว มกัน กับ ท้ อ งถิ ่ น เพื ่อ เป็ น การเปิ ด โอ กาสให้ ช ุม ชนเข้ า ม า
มีส ่ว นร่ ว มกับ การปฏิบ ัต ิง านของต ารวจท่อ งเที ่ย วอย่า งใกล้ ชิ ด สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ วุฒิ ลิปตพัลลภ (2551 : ก) ศึกษาเรื่ อง Using Responsive Evaluation to
Change Thai Tourist Police Volunteer Programs ผลการศึกษาพบว่า จากการที่เจ้ าหน้ าที่
ต ารวจมี จ านวนไม่ เพี ยงพอ ท าให้ การก าหนดให้ อาสาสมัครต ารวจที่ ผ่ า นการอบรม
ตามหลักสูตรที่กาหนด คือ การอบรมภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ และ
เหตุอ าชญากรรม สามารถช่วยเหลือในการปฏิบัติ งานแทนเจ้ าหน้ าที่ตารวจได้ จริ ง
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ซึง่ จากการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครตารวจพบปั ญหาเกี่ยวกับการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
มากที่สดุ ส่วนอาสาสมัครตารวจที่มีความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวพบว่า
มีการช่วยเหลือที่ดี ด้ วยทักษะความชานาญที่ถกู ต้ องเมื่ อนักท่องเที่ยวมีอบุ ตั ิเหตุ เช่น
เหตุก ารณ์ นัก ท่ อ งเที่ ย วจมน า้ อาสาสมัค รต ารวจที่ อ ยู่บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งสามารถ
เข้ าให้ การช่วยเหลือและมีทกั ษะปฐมพยาบาลเป็ นอย่างดี รวมถึงการให้ การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในพื ้นที่ที่ตารวจดูแลไม่ทวั่ ถึง และมีนกั ท่องเที่ยวตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
เป็ น ต้ น อาสาสมัค รต ารวจที่ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมการใช้ อ าวุธ จะเป็ น เพศชายที่ อ าศัย
อยู่ในพืน้ ที่ นนั ้ มีการคัด เลือ กด้ วยความสมัครใจของผู้เ ข้ าร่ ว มโครงการอาสาสมัค ร
ตารวจเองโดยในส่วนของตารวจท่องเที่ยวพบว่า มีความจาเป็ นในการฝึ กอบรมสาหรับ
อาสาสมัครตารวจเกี่ ยวกับความปลอดภัย การป้องกันเพิ่มเติม ได้ แก่ การฝึ กยิงปื น
ซึ่งเป็ นหนึ่งในทักษะที่จาเป็ นที่ต้องใช้ โดยอาสาสมัครตารวจกลุ่มนี ้ต้ องได้ รับอนุญาต
ในการติ ด อาวุ ธ ที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
อาสาสมัครตารวจสามารถให้ การแบ่งเบาการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของต ารวจได้ จ ริ ง และ
อาสาสมั ค รต ารวจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต้ องผ่ า นการอบรมใน
3 โปรแกรม คื อ การอบรมภาษาอั ง กฤษ การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด อุ บัติ เ หตุ และ
เหตุอาชญากรรม
S ตัวที่ 6 แทนคาว่ า Service Mind หมายถึง การให้ บริ การด้ วยหัวใจ
ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร ตารวจท่องเที่ยวต้ องมีหวั ใจบริ การ โดยการให้ บริ การ
ด้ วยความยิ ้มแย้ มแจ่มใส สะดวกรวดเร็ ว สุภาพอ่อนโยน และเป็ นธรรม โดยจัดกิจกรรม
ที่ปลุกจิ ตสานึกในการบริ การที่ ดี มี จิ ตวิ ทยาในการบริ การ ให้ ความสนใจและเอาใจใส่
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เกิดภาพสะท้ อนที่ดี
ต่ อ บุ ค คลและองค์ ก ร ที่ เ รี ยกว่ า “ภาพลัก ษณ์ ” การให้ บริ ก ารที่ ดี จ ะสะท้ อนเป็ น
ภาพความสาเร็ จ ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวจะบอกต่อๆ ขยายออกไป ซึ่งจะเป็ นรากฐาน
ที่สาคัญที่สามารถทาให้ องค์กรเติบโตเจริ ญก้ าวหน้ าและมีความมัน่ คง ถือเป็ นการพัฒนา
องค์กรแบบยัง่ ยืน สอดคล้ องกับแนวคิดของ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ (2557 : 1)
ที่กล่าวว่า ตารวจท่องเที่ยวต้ องมีหวั ใจของการบริ การ (Service Mind) เช่น เห็นนักท่องเที่ยว
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ทัง้ ไทยและต่างชาติ ต้ องดูแลอย่างดี ต้ องรู้ สึกว่าเขาเปรี ยบเสมือนคนที่ เป็ นพรรคพวก
ของเรา ต้ องดูแลเป็ นพิเศษ ซึ่งการดูแลนักท่องเที่ยวให้ ปลอดภัยระหว่างอยู่ในประเทศไทย
มี 2 แนวทาง ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิ ดขึน้ เน้ นการตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยว
ต้ องประสานกับกลุม่ ที่ทางานในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้ องมีเครื อข่าย
ประชาชนในการแจ้ ง ข่า วต่า งๆ ที่ จ ะกระทบหรื อ ส่อ ให้ เ กิ ด ปั ญหากับ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เพื่ อ เป็ นการตัด หรื อ ลดโอกาส ตัด วงจรการกระท าผิ ด ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ก็ คื อ
แนวทางการป้องกัน
S ตัวที่ 7 แทนคาว่ า Satisfaction หมายถึง การสร้ างความพึงพอใจ
ในการให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โดย
การบริ หารจัดการการให้ บริ การแบบ เบ็ดเสร็ จ (One stop service) การประชาสัมพันธ์
ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยว รวมทังการแจ้
้
งเตือนและการระมัดระวังอันตราย
ที่ อาจเกิ ดขึ น้ การปรากฏตัวของต ารวจท่ อ งเที่ ย วเพื่ อให้ นักท่ องเที่ ย วอุ่นใจและ
สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับนักท่องเที่ยว ติดตามคดีต่าง ๆ ด้ วยความรวดเร็ ว ต่อเนื่องและ
เป็ นธรรม สอดคล้ องกั บแนวคิ ดเกี่ ยวกั บวิ ธี ก ารท างานของต ารวจสมัย ใหม่ข อ ง
ชูสวัสดิ์ จันทร์ โรจนกิจ ( 2541 : 18 - 21 ) ที่กล่าวว่าการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เป็ นเป้ า หมายของงานตารวจ ซึ่ ง เซอร์ โรเบิ ร์ ตพี ล (Sir Robert Peel)
บิด าของการต ารวจยุค ใหม่ เน้ น ว่า การป้อ งกัน และปราบปรามอาชญากรรม คื อ
งานหลั ก ของต ารวจ มี ความส าคั ญ ยิ่ งกว่ าการสื บ สวนสอบสวน การจั บ กุ ม และ
การลงโทษผู้กระทาผิด แนวคิดนี ้เป็ นพื ้นฐานของทฤษฎีการบังคับใช้ กฎหมาย ซึง่ สรุปได้
ว่า การปรากฏตัวของตารวจย่อมมีผลในการยับยังผู
้ ้ ที่มีแนวโน้ มจะประกอบอาชญากรรม
เพราะเกรงกลัวการถูกจับกุม ดังนัน้ สายตรวจจึงต้ องแต่งเครื่ องแบบและรถวิทยุสาย
ตรวจจึงควรมีลกั ษณะเด่นชัด เห็นได้ ง่าย เพื่อข่มขวัญยับยังอาชญากร
้
การตรวจท้ องที่
อย่ า งสม่ าเสมอ ท าให้ สมาชิ กในชุ มชนมี ความรู้ สึ กว่ าต ารวจอยู่ ทั่ วไป ด้ วยเหตุ นี ้
ตามแนวทฤษฎีบงั คับใช้ กฎหมาย การปรากฏตัวของตารวจและการกระจายกาลังตารวจให้
ครอบคลุมทัว่ ทังชุ
้ มชน จะช่วยป้องกันอาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสสาหรับผู้ตงใจ
ั้
ละเมิดกฎหมาย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจที่ตารวจ
ท่องเที่ยวต้ องดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มจานวนมากขึน้
ในทุกๆ ปี อีกทังยั
้ งเป็ นการจัดเตรี ยมอัตรากาลังเพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น (AEC) ในปี 2558 และสอดคล้ อ งกับ นโยบายส่ง เสริ ม การท่อ งเที ่ย ว
ของประเทศ ซึง่ เน้ นการสร้ างรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็ นการให้ บริ การ
นัก ท่อ งเที่ ย วได้ อ ย่า งทั่ว ถึ ง และเกิ ด ความพึ ง พอใจมากที่ สุด โดยเฉพาะการสร้ าง
ความเชื่ อ มั่น ในการจัด การความปลอดภัย ให้ กับ นัก ท่อ งเที่ ย วซึ่ง เป็ น ปั จ จัย สาคัญ
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาท่องเที่ยวได้
2. ควรจัดทาโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และสร้ างเป็ นเครื อข่ายที่มีสญ
ั ลักษณ์ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นอาสาสมัครที่ ทาหน้ าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ ยวจนเป็ นที่ร้ ู จักให้ ค รอบคลุมทุกพืน้ ที่ภายในจังหวัดภูเก็ ต และ
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ เพราะถ้ าหากอาสาสมัครเข้ มแข็ง
และปฏิบตั ิงานได้ ดีก็จะมีสว่ นช่วยในการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนกาลังพลได้ อีกวิธี
หนึง่
3. ควรทบทวนการปฏิบตั ิงานของตารวจท่องเที่ยวในเรื่ องของอานาจหน้ าที่
ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วนเสร็ จสรรพ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
โดยไม่ต้องส่งต่อนักท่องเที่ยวที่มีคดียงั ไม่เสร็ จสิ ้นให้ กบั สถานีตารวจท้ องที่เพื่อสอบสวน
ต่ อ เพื่ อ เป็ นการสร้ างความพึ ง พอใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเป็ นการลดเวลา
ในการดาเนินคดีต่างๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเวลาพานักอยู่ในประเทศไทย
ได้ ไม่นาน และบางคดีก็ไม่สามารถดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว
4. ควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ต ารวจท่อ งเที่ ย วและภาระหน้ า ที่ ข องต ารวจ
ท่องเที่ยวผ่านสือ่ ต่างๆให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้ งเหตุ 1155 เพื่อที่จะสามารถ
แก้ ไขปั ญหาหรื อให้ ข้อมูลให้ กบั นักท่องเที่ยวได้ อย่างทันท่วงที ทังในเชิ
้
งรับและเชิงรุ ก
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ร้ ู จัก แก่ นัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ และสร้ างความมั่น ใจในการรั ก ษา
ความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยว
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5. ควรจั ด ก าลัง เจ้ าหน้ าที่ ป รากฏตัว ตามสถานที่ ส าคัญ ๆ เพิ่ ม มากขึ น้
นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พกั ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัททัวร์
เป็ นต้ น เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น และความพึ ง พอใจในการรั ก ษาความปลอดภั ย
ให้ กบั นักท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาต่อยอดในด้ านทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการนารู ปแบบการ
จัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั นักท่องเที่ยวมาใช้
2. ควรศึกษาปั ญหาและความต้ องการในด้ านสวัสดิการของตารวจท่องเที่ยว
เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ
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โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพืน้ ฐาน
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
The Program of Basic Moral Development
for Mathayomsuksa Students1
สุชาติ สุขราช2
บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน
ของนักเรี ยนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
ด้ า นคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน และเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมการพัฒ นาตนเอง
ด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐาน โดยกลุ่ม ตัว อย่า งได้ แ ก่ นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ของโรงเรี ยนพึ่งตนเอง จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในงานวิจัย คือโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษา แบบประเมินคุณธรรมพื ้นฐาน แบบประเมิน ผลการพัฒ นาคุณ ธรรม
พื น้ ฐานแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรม แบบประเมิ น ความเหมาะสม
ของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ค่าสถิติ
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยน
พบว่า มี 4 ด้ า นที่ ต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นาจากทัง้ หมด 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี วิ นัย
ด้ านความสามัคคี ด้ านความประหยัด และด้ านความมีน ้าใจ จากการพัฒนาโปรแกรม
1

วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
3
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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การพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานฯมีองค์ประกอบคือ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
คาชี แ้ จงในการปฏิบัติตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพืน้ ฐานฯ กิ จ กรรม
การพัฒนาตนเอง ระยะเวลาของโปรแกรม เนื ้อหาของโปรแกรม และการวัดและการ
ประเมินผล มีค่าประสิทธิ ภาพจากการทดลองโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เท่ากับ
79.83/83.25 และประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานฯ
ด้ านความรู้ ของนักเรี ยนเกี่ยวกับคุณธรรมพื ้นฐานทัง้ 4 ประการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
การพัฒนา ร้ อยละ 63.08 หลังการพัฒนาร้ อยละ 93.50 ผลการประเมินระดับการ
พัฒนาคุณธรรมพื ้นฐานทัง้ 4 ด้ านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาร้ อยละ 76.00
หลังการพัฒนาร้ อยละ 98.50 ตลอดถึง ครู และผู้ป กครองมีค วามคิดเห็ นในระดับ
เหมาะสมมากต่อความรู้ เรื่ องคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยน
คาสาคัญ : โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน โรงเรี ยนเอกชน นักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา
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.
บทนา
ความเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ อัน เนื่ อ งมาจากผลของการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าให้ เ กิ ด ความก้ าวหน้ า ด้ า นการสื่ อ สาร
สิ่ ง อ านวยความสุ ข สบายแก่ ม นุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งมากมาย วัฒ นธรรม ประเพณี
วิถีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของสังคมไทยถูกเบี่ยงเบนไปสูร่ ะบบใหม่ที่เน้ นความเจริ ญด้ าน
วัตถุทาให้ มนุษย์เห็นแก่ตวั มากขึ ้นละทิ ้งความชอบธรรมนาความเสื่อมโทรมมาสูส่ งั คม
และการสือ่ สารมิได้ เป็ นหลักประกันได้ วา่ เป็ นหนทางที่จะสร้ างสังคมไปสูค่ วามก้ าวหน้ า
สิ่งต่างๆ เหล่านีก้ ลับเป็ นตัวแปรที่สร้ างปั ญหาให้ กับสังคมโดยเฉพาะด้ านคุณธรรม
ของเยาวชนไทย
กรมวิ ช าการได้ กล่า วไว้ ด้ วยว่ า ในโลกยุค ปั จ จุ บัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ ว เป็ นโลกที่ไร้ พรมแดน มีการสื่อสารความรู้ ข้ อมูลข่าวสารที่ไร้ ขีดจากัด
การแข่งขันกันพัฒนาทางด้ านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทังการแข่
้
งขัน
ทางการค้ า มีคา่ นิยมทางวัตถุสงู มาก เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบซึง่ กันและกัน มุง่ แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ กับตนเองและพรรคพวกมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมอย่ า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง การเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ ดัง กล่า วท าให้ ห ลายฝ่ าย
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มี ค วามเห็ น ว่า สัง คมในปั จ จุบัน เกิ ด การลดหย่ อ นในการอบรมบ่ ม นิ สัย ให้ เ ยาวชน
ของชาติมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง
โดยสถานศึ ก ษาควรได้ จัด กระบวนการเรี ย นรู้ หน้ า ที่ พ ลเมื อ งศี ลธรรม เพื่ อ น าไปสู่
การปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืนและเป็ นพลเมืองดีของสังคมต่อไป (กรมวิชาการม, 2544)
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยังมีแนวคิด ในการพัฒนาด้ านต่างๆ ด้ วยความ
รอบคอบ เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัง้
เสริ มสร้ างศีลธรรมและสานึกใน คุณธรรม ในการปฏิบัติหน้ าที่และดาเนินชี วิตด้ ว ย
ความเพียร จะเป็ นภูมิค้ มุ กันที่ดีให้ พร้ อมเผชิ ญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บ
ปั จ เจกครอบครั ว ชุ ม ชน สัง คมและประเทศชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541, 1) กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษา นับได้ วา่ เป็ นหลักการที่ชอบด้ วยเหตุผล เป็ นพลังที่ปลุกเร้ าบางคนให้ มี
คุณ ภาพในการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข องสัง คม มี จิ ตสานึก รั บผิ ด ชอบต่อ หน้ า ที่ม นุษย์ ช น
คุณธรรมเป็ นหลักแห่งความจริ งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดก็ ตาม
การเปลีย่ นแปลงทังหลายที
้
่ชอบด้ วยเหตุผลย่อมอยู่ในห้ วงแห่งคุณธรรมทังสิ
้ ้น สิ่งทังหลาย
้
อันเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการชีวิตจึงอยูอ่ ย่างสัมพันธ์กนั และสมดุลกัน
จิ ตถนอม กงสะเด็ น (2552 : 17 – 18 ) กล่าวว่าการจัดการศึ กษาในโรงเรี ยน
มีจดุ มุง่ หมายที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั ง้ ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญญา มี ค วามรู้ ความสามารถในการประกอบอาชี พ
รู้ จัก พึ่ง ตนเอง มีค วามคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ ด้ วยตัว เองอย่า งต่อเนื่อ ง
ประการหนึง่ และ 2) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ั นธรรมในการดารงชีวิต รู้ จกั รักษาและ
ส่ง เสริ ม สิ ท ธิ ห น้ า ที่ เสรี ภ าพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศัก ดิ์ ศ รี
ความเป็ นมนุ ษ ย์ สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง จุ ด มุ่ ง หมาย
ทัง้ 2 ประการจะประสบความสาเร็ จได้ หรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั การบริ หารและการจัดการของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นสาคัญโดยมีคณะครูในโรงเรี ยน เข้ าร่วมเป็ นองค์ประกอบสนับสนุน
ด้ วยการดาเนินงานจึงบรรลุผล
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กระทรวงศึ ก ษาธิ การประกาศนโยบายเร่ งรั ด การปฏิ รู ปการศึ ก ษา
โดยยึ ด คุ ณ ธรรมน าความรู้ สร้ างความตระหนั ก ส านึ ก ในเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ความสมานฉัน ท์ สัน ติ วิ ธี วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยพัฒ นาคนโดยใช้ คุณ ธรรมเป็ น พื น้ ฐาน
ของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่ วมมือ ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้ นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นคนดีมีความรู้
และอยู่ดีมีสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,2549) ดังนัน้ เพื่อให้
การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิ ดประสิทธิ ภาพสูงสุด และสามารถนาไปสู่
การปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม คุณธรรมพื ้นฐาน ที่ควรเร่ งปลูกฝั ง ต้ องการให้ เกิดขึ ้น
กับผู้เรี ยน และเยาวชน ได้ แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินยั สุภาพ สะอาด สามัคคี และ
มีน ้าใจ
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาคุณธรรมพื ้นฐานเป็ นสิ่งที่
จะต้ องได้ รับการพัฒนา ผู้วิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาคุณธรรม โดยใช้ หลักการ
พัฒนาตนเอง การวิจยั โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ออกแบบและพัฒนาจากการศึ กษาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎี รวมทัง้ ผลการวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยมี การน าไปตรวจสอบและปรั บปรุ ง แก้ ไข
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนในสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา
2. เพื่อ พัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาตนเองด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐานสาหรั บ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
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วิธีการวิจัย
การวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็ น 3 ระยะ
ดังนี ้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพฤติ กรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยน
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในเขตอ าเภอช้ างกลาง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน
330 คน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 2 มีด้วยกัน 3 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดประชากรในการประเมินคุณธรรมพื ้นฐานประชากรได้ แก่
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในเขตอาเภอช้ างกลางจังหวัดนครศรี ธรรมราชจานวน
330 คน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 2
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างแบบประเมิ น คุณ ธรรมพื น้ ฐาน เพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรม
คุณธรรมพื ้นฐาน 8 ประการ มีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาโดยน าเอาคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน 8 ประการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีร ายละเอีย ดทัง้ 8 ประการดัง นี ้ 1)คุณ ธรรมด้ า นความขยัน 2) คุณ ธรรมด้ า น
ความประหยั ด 3) คุ ณ ธรรมด้ านความซื่ อ สัต ย์ 4) คุ ณ ธรรมด้ านความมี วิ นั ย
5) คุณธรรมด้ านความสุภาพ 6) คุณธรรมด้ านความสะอาด 7) คุณธรรมด้ านความ
สามัคคี 8) คุณธรรมด้ านความมีน ้าใจ
2. สร้ างแบบประเมินคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ
เกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานของครู ผ้ ูสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐาน 8 ประการของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ลักษณะ
ของข้ อคาถามเป็ นมาตราส่วนวัด 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆมีลกั ษณะแบบ
คาถามปลายเปิ ด
3. นาแบบประเมินคุณธรรมพืน้ ฐานที่สร้ างขึน้ ไปปรึ กษาอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ แล้ วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
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ขันตอนที
้
่ 3 เก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบประเมินคุณธรรมพืน้ ฐาน ฉบับที่ 1 พร้ อมทัง้ หนังสือของบัณฑิต
วิทยาลัย ไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องของเครื่ องมื อการประเมิ นคุณธรรม
พื ้นฐาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity)ภาษาที่ใช้ และนามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ องของเครื่ องมือ (Index of ItemObjective Congruence : IOC)
ดั ช นี ค วามสอดคล้ องที่ มี ค่ า ทั ง้ แต่ 1.0 ขึ น้ ไปถื อ ว่ า มี ค วามสอดคล้ องในเกณฑ์
ที่ ย อมรั บ ได้ ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องรายข้ อระหว่ า ง 1.00 และค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อ งทัง้ ฉบับ อยู่ ที่ 1.0 แสดงว่ า ประเด็ น ค าถามของแบบสอบถามมี
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ร้อยละ 91
2. นาแบบประเมินพฤติ กรรมคุณธรรมพืน้ ฐานที่ปรั บปรุ งแก้ ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ ยวชาญแล้ วไปใช้ กับครู ผ้ ูสอน 30 ท่ าน โดยการเลื อกแบบเจาะจงจากครู ที่ มี
ประสบการณ์ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา มีเกณฑ์การเลือกดังนี ้
2.1. เป็ นครูผ้ สู อนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
2.2. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
2.2.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ดาเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
นัดหมายกาหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2.2 ดาเนิน การสอบถามและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามคืน ด้ ว ย
ตนเอง
ขันตอนที
้
่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
จากขัน้ ตอนประเมิ น พฤติ ก รรมคุณ ธรรมพื น้ ฐาน 8 ประการ ของนัก เรี ย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โดยสถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Standard Deviation (SD)
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพืน้ ฐานสาหรั บ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
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ขันตอนที
้
่ 1 ออกแบบโปรแกรมโดยกาหนดกรอบแนวและคิดร่ างโปรแกรม
พั ฒ นาตนเองด้ านคุ ณ ธรรมพื น้ ฐานส าหรั บ นั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จาก
การสังเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 มาสร้ างโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ฉบับโครงร่ าง
เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พร้ อมทังแก้
้ ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ โปรแกรมฉบับร่างมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
2. คาชี ้แจงในการปฏิบตั ิตามโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ
3. กิจกรรมการติดตาม เป็ นกิจกรรมที่ติดตามการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนา
ตนเองฯ
4. ระยะเวลาของโปรแกรม
5. เนื ้อหาของโปรแกรม พิจารณาจากแบบประเมินคุณธรรมพื ้นฐานและศึกษา
การออกแบบโปรแกรม โดยคานึงถึงความสอดคล้ องและความเป็ นไปได้ ของโปรแกรม
6. การวัดและการประเมินผล ได้ จากการทดสอบความรู้ ในโปรแกรมและ
การสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ
ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมิ น โปรแกรมการพัฒ นาตนเองด้ านคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน
โดยนาไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบพร้ อมทังแก้
้ ไขตามข้ อเสนอแนะ และนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินผล และให้ ครูผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องประเมินผลความเหมาะสม
ของโปรแกรมตามแบบประเมินความเหมาะสม โดยใช้ แบบประเมินความเหมาะสม
ของโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ ซึง่ มีรายละเอียดการสร้ างแบบประเมินดังนี ้
1. ออกแบบการสร้ างแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆมีลกั ษณะแบบคาถามปลายเปิ ด
2. นาแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ที่สร้ างขึ ้น
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้ วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้ องของแบบประเมิ นความเหมาะสม ตรวจสอบความเที ่ย งตรง
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ของเนื ้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องของเครื่ องมือ
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิ ภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยมีวิธีการดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดสอบหาประสิทธิ ภาพ ของโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
ด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ตามเกณฑ์ 75/75 สามารถหา
โดยใช้ สตู ร E1 / E2 ทดลองกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดจันดี ที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง จานวน 30 คน
2. สรุ ป ผลและประเมิน ผลการทดลองโดยสอบถามความคิด เห็น ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการทดลองใช้ โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ตามแบบสอบถามความพึง
พอใจของโปรแกรม และแบบประเมิ น ผลการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน และ
นาผลการทดลองไปปรับปรุงโปรแกรมฯ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม
และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขันตามขั
้
นตอนดั
้
งนี ้
2.1. ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และออกแบบการสร้ างแบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของโปรแกรมมี ลัก ษณะเป็ น แบบสอบถามประกอบด้ ว ย ตอนที ่ 1
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒ นา
ตนเองฯ ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆมีลกั ษณะแบบคาถามปลายเปิ ด
2.2. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา ภาษาและความสอดคล้ องของเครื่ องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item objective congruence : IOC)
2.3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ไปจัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อ มูล
และสรุป
ขันตอนที
้
่ 4 การรวบรวมข้ อมูล นาแบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของโปรแกรม และแบบประเมิ น ผลการพัฒ นาคุ ณ ธรรมพื น้ ฐาน
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ที่ปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญแล้ วนาไปเก็ บข้ อมูลกับครู ผ้ สู อนและ
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ละขัน้ ตอน จ านวน 30 ท่ า น โดยการเลื อ กแบบเจาะจงจากครู
ที่มีประสบการณ์ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา มีเกณฑ์การเลือกดังนี ้
1. เป็ นครูผ้ สู อนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
2. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ส่ง หนัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ ด าเนิ น การสอบถามกลุ่ม ตัว อย่ า ง
นัดหมายกาหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2 ผู้วิ จัย ด าเนิ น การสอบถามและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามคื น ด้ ว ย
ตนเอง
ขันตอนที
้
่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน จากขันตอนแบบประเมิ
้
น
ความเหมาะสมของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (SD)
ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรม
พื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ขั น้ ตอนที่ 1 ใช้ จริ งโปรแกรมการพั ฒ นาตนเองฯ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1 โดยผู้วิจยั ได้ ทาหนังสือบันทึกเสนอขอความร่วมมือในการใช้ จริ งโปรแกรม
การพัฒนาตนเองฯจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช เพื่อออก
หนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนพึง่ ตนเอง
1.2 กาหนดระยะเวลาในการใช้ จริ งโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯเพื่อหาค่า
ประสิทธิ ผลของโปรแกรม ผู้วิ จัยได้ ก าหนดระยะเวลาตัง้ แต่วัน ที่ 28 เมษายน2557
ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 30 วัน
1.3 เตรี ย มการเพื่ อการทดลองใช้ โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯโดยการขอ
ความอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมโรงเรี ยนพึ่งตนเอง เพื่อนัดพบนักเรี ยนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
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1.4 ประชุมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดอบรม และผู้รับผิดชอบใน
ส่วนต่างๆ เพื่อชี ้แจงให้ ทราบถึงรายละเอียดในการจัดการอบรมรวมทังประสานงานกั
้
บ
ผู้เป็ นวิทยากรและผู้เข้ ารับการอบรมเพื่อการเตรี ยมตัวล่วงหน้ า
1.5 จัด เตรี ย มเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการจัด การฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ เอกสารในการ
ฝึ กอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจก่อนและหลังการฝึ กอบรม
1.6 จัดเตรี ยมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ในการ
ฝึ กอบรม สือ่ ในการใช้ ฝึกอบรม
1.7 ด าเนิ น การทดลองตามโปรแกรมการพัฒ นาตนเองฯ โดยมี ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
1.7.1 ประชุมและชี ้แจงรายละเอียดของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ใน
วันที่ 28 เมษายน 2557
1.7.2 จั ด ก า ร อ บ ร ม ต า ม โ ป ร แ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ด้ า น ฯ
ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 2 วัน
1.7.3 หลัง จากการฝึ ก อบรม เป็ น การติ ด ตามการพัฒ นาตนเองตาม
โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยให้ เด็กไปพัฒนาตนเองโดยทาตามรายละเอียดของ
โปรแกรมการพัฒ นาตนเองฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการติ ด ตามตัง้ แต่วัน ที่ 30
เมษายน 2557 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 27 วัน
1.7.4 ประชุมครัง้ ที่ 2 สรุปผลการใช้ จริ งโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดย
เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรี ยนที่เข้ ารับการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ
ได้ เข้ าร่ วมประชุมและแนะนาข้ อแสนอแนะต่อผู้วิจัยเพื่อนาไปประเมินแบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรี ยน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ขันตอนที
้
่ 2 สอบถามความเห็นของครู และผู้ปกครองต่อโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองฯตามแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ ตามแบบสอบถามและแบบประเมิ น
พฤติกรรมนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และออกแบบการสร้ างแบบสอบถามความ
พึ ง พอใจของโปรแกรม มี ลัก ษณะเป็ น แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 3 ตอน ได้ แ ก่
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลื อกตอบเกี่ ยวกับข้ อมูลพื น้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของโปรแกรม เกี่ ยวกับความคิ ดเห็ น
ในการพัฒนาตนเองฯ ลักษณะของข้ อค าถามเป็ นมาตราส่วนวัด 5 ระดับ ตอนที่ 3
ข้ อเสนอแนะอื่นๆมีลกั ษณะแบบคาถามปลายเปิ ด
2. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา ภาษาและความสอดคล้ องของเครื่ อ งมื อ โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (index of item objective congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
3. นาแบบสอบถามความพึง พอใจของโปรแกรม ที่ป ระกอบด้ ว ยเกณฑ์
การประเมินที่ได้ จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลองตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2
ไปจั ด ท าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของโปรแกรม ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ ใช้ ใน
การเก็บข้ อมูลและสรุปผล
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมพื น้ ฐานของนั ก เรี ย น
ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สรุ ปได้ ว่า พฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยน
ที่ต้องได้ รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนได้ แก่ ความมีวินยั ความสามัคคี
ความประหยัด ความมีน ้าใจ
ระยะที่ 2 ผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึง่ โปรแกรมฉบับร่างมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม บอกถึงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมการสอนที่
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในสถานศึกษา
2. คาชี แ้ จงในการปฏิบตั ิตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา และวิธีการใช้
3. กิ จ กรรมการพัฒ นาติ ด ตาม เป็ น กิ จ กรรมที่ ติ ด ตามผลการพัฒ นาตาม
โปรแกรมพัฒ นาตนเองด้ านคุ ณ ธรรมพื น้ ฐานส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ประกอบด้ วย
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3.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรี ยนของฉัน
3.2 กิจกรรมอาสาดูแลสิง่ แวดล้ อม
3.3 นิทานอ่านสนุกเพื่อพัฒนาคุณธรรม
3.4 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
3.5 กิจกรรมการพัฒนาความมีวินยั
3.6 กิจกรรมติดตามความประหยัด
4. ระยะเวลาของโปรแกรมผู้วิจัยได้ พิจ ารณาตามเนือ้ หาในโปรแกรมและ
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
5. เนื อ้ หาของโปรแกรม พิ จารณาจากแบบประเมิน คุณ ธรรมพื น้ ฐานและ
ศึกษาการออกแบบโปรแกรมโดยค านึงถึ งความสอดคล้ องและความเป็ นไปได้ ของ
โปรแกรมพัฒ นาตนเองด้ านคุ ณ ธรรมพื น้ ฐานส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
6. การวัดและการประเมินผล ได้ จากการทดสอบความรู้ ในโปรแกรม และการ
สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ผลสรุป สามารถนาไปใช้
ได้ โดยผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมีค่าเฉลี่ย ( X  4.32) อยู่ในระดับมาก
ความคิ ด เห็ น ของครู มี ค่ า เฉลี่ ย ( X  3.90) อยู่ ใ นระดั บ มาก และความคิ ด เห็ น
ของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย ( X  3.78) อยู่ในระดับมาก และผลการหาค่าประสิทธิ ภาพ
E1/E2 โดยใช้ เกณฑ์ 75/75 มีค่าเท่ากับ 79.83/83.25 ปรากฏว่าโปรแกรมการพัฒ นา
ตนเองด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐานสาหรั บ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษา มีป ระสิท ธิ ภ าพ
ในระดับดี
ระยะที่ 3 ประสิทธิ ผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐาน
สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ในขันตอนการหาประสิ
้
ทธิ ผลของโปรแกรม ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการใช้ จริ งโปรแกรมได้ แก่นกั เรี ยนระดับชัน้ มัธยมปี ที่ จานวน 30 คน และ
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เครื่ องมื อ ในการวิ จั ย ได้ แก่ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรม และ
แบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมพื ้นฐาน สรุปได้ วา่
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การออกแบบหลัก สูต รเพื่ อ พัฒ นาความมี วิ นัย
มีค่าเฉลี่ย ( X  4.30) อยู่ในระดับมาก หลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามัคคี มีค่าเฉลี่ย
( X  4.30) อยูใ่ นระดับมาก หลักสูตรเพื่อพัฒนาความประหยัด มีค่าเฉลี่ย ( X  4.32 )
อยู่ในระดับมาก และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีน ้าใจ มีค่าเฉลี่ย ( X  4.32) อยู่ใน
ระดับมาก ข้ อแสนอแนะสรุ ปได้ ว่า การจัดกิจกรรมควรเพิ่มกิจกรรมให้ มากกว่าที่ระบุ
ลงใน โปรแกรมการพัฒนาตนเอง และการจัดกิจกรรมความมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีวินยั
มีค่าเฉลี่ย ( X  4.53) อยู่ในระดับมาก หลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามัคคี มีค่าเฉลี่ย
( X  4.60) อยูใ่ นระดับมาก หลักสูตรเพื่อพัฒนาความประหยัด มีค่าเฉลี่ย ( X  4.44)
อยูใ่ นระดับมาก และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีน ้าใจ
มีค่าเฉลี่ย ( X  4.67) อยู่ในระดับ มาก ข้ อเสนอแนะสรุ ปได้ ว่า คาชี แ้ จงในโปรแกรม
ยังไม่ละเอียดและเข้ าใจยาก ส่วนเรื่ องกิจกรรม ควรเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ เด็กมีเวลาว่าง
ตอนเลิกเรี ยนมากเกินไป และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนาด้ านความรู้ เรื่ องคุณธรรมด้ านความมีวิ นัยมีค่าเฉลี่ย ( X  9.43)
ด้ านความสามัคคี มี ค่ าเฉลี่ ย ( X  9.60) ด้ านความประหยัดมี ค่ าเฉลี่ ย ( X  9.17 )
ด้ านความมีน ้าใจมีค่าเฉลี่ย ( X  9.20) และ ร้ อยละ ของผลด้ านความรู้ เท่ากับ 93.50
สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน
ผลด้ านการพัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐานด้ านความมีวินัยมีค่าเฉลี่ย ( X  5.00)
ด้ านความสามัคคีมีคา่ เฉลีย่
( X  4.93) ด้ า น ค ว า ม ป ร ะ ห ย ัด มี ค ่า เ ฉ ลี ่ย ( X  4.87 ) ด้ า น ค ว า ม มี น า้ ใ จ
มีค ่า เฉลี่ย ( X  4.90) และร้ อยละของผลการพัฒ นาเท่า กับ 98.50 สรุ ป ผล
การประเมิน ผ่านการประเมิน
ผลคะแนนการพั ฒ นาในด้ านความมี วิ นั ย สรุ ป ได้ ว่ า นิ ท านอ่ า นสนุ ก
มี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) แบบทดสอบมี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) กิ จ กรรมการติ ด ตาม
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มีค่าเฉลี่ย ( X  17.43) และร้ อยละของการพัฒนา ร้ อยละ 91.41 สรุ ปผลการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ผลคะแนนการพัฒ นา ในด้ า นความสามัค คี สรุ ป ได้ ว ่า นิท านอ่า นสนุก
มี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) แบบทดสอบมี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) กิ จ กรรมก า รติด ต า ม
มีค ่า เฉลี ่ย ( X  17.80) และร้ อ ยละข อง กา รพัฒ นา ร้ อย ละ 92 .8 7 สรุ ป ผล
การประเมิน ผ่านการประเมิน
ผลคะแนนการพัฒ นาในด้ า นความประหยัด สรุ ป ได้ ว่า นิท านอ่า นสนุก
มีค ่า เฉลี ่ย ( X  5.00) แบบทดสอบมีค ่า เฉลี ่ย ( X  5.00) กิ จ กรรมการติด ตาม
มีค ่า เฉลี ่ย ( X  16.67 ) และร้ อยละของการพัฒ นา ร้ อยละ 88.89 สรุ ป ผล
การประเมิน ผ่านการประเมิน
ผลคะแนนการพัฒ นาในด้ า นความมีนา้ ใจ สรุ ป ได้ ว ่า นิท านอ่า นสนุก
มีค ่า เฉลี ่ย ( X  5.00) แบบทดสอบมีค ่า เฉลี ่ย ( X  5.00) กิ จ กรรมการติด ตาม
มีค ่า เฉลี ่ย ( X  16.90) และร้ อยละของการพัฒ นา ร้ อยละ 88.9.67 สรุ ป ผล
การประเมิน ผ่านการประเมิน
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ในการวิจ ัย เรื ่ อ งโปรแกรมการพัฒ นาตนเอง
ด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐานส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษา ผู้ ว ิจ ัย ขอเสนอ ผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมพื น้ ฐานของนั ก เรี ย น
ในสถานศึ กษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา พบว่า พฤติก รรมคุณ ธรรมพื น้ ฐาน 8 ประการ
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานพบว่า
พฤติ ก รรมคุณ ธรรมพื น้ ฐานที่ มี ก ารปฏิ บัติ อ ยู่ใ นระดับมาก ( X  3.89) เมื่ อพิ จ ารณา
รายข้ อโดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยตามลาดับ ได้ แก่ ความสุภาพ
( X  4.60) ความขยัน ความซื่ อ สัต ย์ ความสะอาด ( X  4.40) ความมี วิ น ั ย ความ
มีน ้าใจ ( X  3.40) และความประหยัด ความสามัคคี ( X  3.30)
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

166 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สรุ ป ได้ ว่า พฤติ กรรมคุณธรรมพื น้ ฐานที่ ต้อ งได้ รับ การพัฒ นาอย่างเร่ ง ด่ว น
มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการได้ แก่ 1) คุณธรรมด้ านความมีวินยั 2) คุณธรรมด้ านความสามัคคี
3) คุณธรรมด้ านความประหยัด และ 4) คุณธรรมด้ านความมีน ้าใจ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา พบว่าคุณธรรมพื ้นฐานที่นกั เรี ยนต้ องได้ รับการพัฒนามี 4 ประการ คือ
ด้ านการมี วิ นั ย ด้ านความสามั ค คี ด้ านความประหยัด และด้ านความมี น า้ ใจ
โดยสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ในการพัฒ นาคุ ณ ธรรมของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย
โดยยึ ด คุ ณ ธรรมน าความรู้ สร้ างความตระหนั ก ส านึ ก ในเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ความสมานฉัน ท์ สัน ติ วิ ธี วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยพัฒ นาคนโดยใช้ คุณ ธรรมเป็ น พื น้ ฐาน
ของกระบวนการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้ นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นคนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสขุ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน , 2549) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานได้ นาแนวทางนี ้สูก่ ารปฏิบตั ิโดยผู้บริ หารครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
นัก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและปฏิ บัติ ต นตามหลัก ธรรม และหลัก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริ มให้ สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เพื่ อ ส่ง เสริ ม การปลูก ฝั ง คุณ ธรรมและสนับ สนุน สถานศึก ษาอย่า งน้ อ ย 3,000 แห่ ง
ให้ สามารถ พัฒนาเป็ นต้ นแบบเพื่อการขยายผล ด้ วยระบบจัดการความรู้ เพื่อเรี ยนรู้
จากโรงเรี ย นที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น การจั ด ตลาดนัด คุ ณ ธรรม การน าเสนอหลัก สูต ร
แนวทางการจัดกิจกรรมและสื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นแบบอย่างนอกจากนี ้ยังน้ อมนา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงและหลักธรรมมาภิ บาล สู่การบริ หารงานทุกระดับและบูรณาการ
ในการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตร
ตอนที่ 2 จากการพั ฒนาโปรแกรมการพั ฒนาตนเองด้ า นคุ ณ ธรรม
พื น้ ฐานส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโดยแบ่ ง ผลการพั ฒ นาออกเป็ น
สองอย่ างดังนี ้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ จากครู ผ้ สู อน
ในระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 30 คน สรุ ป ได้ ว่ า แบบประเมิ น ความเหมาะสม
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ของโปรแกรมการพัฒนาตนเองตามรายการประเมิน ซึ ้งทางผู้วิจยั ได้ แยกออกเป็ นรายด้ าน
มีคา่ เฉลีย่ อยู่ ( X  4.32) และระดับการประเมินอยูใ่ นระดับ มาก
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ จากครู ผ้ สู อน
ในระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษา จานวน 4 คน และผู้ปกครอง จ านวน 16 คน พบว่าความ
คิ ด เห็ น ของครู ใ นการพัฒ นาตนเองตามโปรแกรมการพัฒ นาตนเองฯ สรุ ป ได้ ว่ า
การออกแบบหลักสูตรความมีวินัย ความสามัคคี ความประหยัด และความมีนา้ ใจ
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ ( X  3.90) อยู่ ใ นระดั บ มาก และความคิ ด เห็ น ของผู้ ปกครอง
ต่อการออกแบบหลักสูตรความมีวินยั ความสามัคคี ความประหยัด และความ มีน ้าใจ
มีคา่ เฉลีย่ ( X  3.78) อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ ที่ได้ ปรับปรุ งแก้ ไข
แล้ ว ไปหาประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 โดยใช้ เกณฑ์ 75/75 ด้ ว ยการทดลองกับ นัก เรี ย น
ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวัด จั น ดี จ านวน 30 คน โดยได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโปรแกรมการพัฒนาเท่ากับ 79.83/83.25 โดยถือว่าโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากผลการออกแบบโปรแกรมและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้ านคุณธรรมพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับ โดยจากการทดลองนักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดจันดีมีการพัฒนาเพิ่มขึน้ ทัง้ ในด้ านความรู้ และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งทาง
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมีขนตอนอยู
ั้
ด่ ้ วยกัน 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
2. คาชี ้แจงในการปฏิบตั ิตามโปรแกรม
3. กิจกรรมการพัฒนาติดตาม ประกอบด้ วย กิจกรรมพัฒนาโรงเรี ยนของฉัน
กิจกรรมอาสาดูแลสิง่ แวดล้ อม อ่านนิทานสนุกเพื่อพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมสมุดบันทึก
ความดี
กิจกรรมการพัฒนาความมีวินยั และกิจกรรมติดตามความประหยัด
4. ระยะเวลาของโปรแกรม
5. เนื ้อหาของโปรแกรม
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6. การวัดและการประเมินผล
จากผลการทดลองโปรแกรมฉบับร่ างพบว่ามีค่า IOC 1.0 สามารถนาไปพัฒนา
คุ ณ ธรรมพื น้ ฐานได้ ซึ่ ง กระบวนการสร้ างโปรแกรมก็ ไ ด้ พั ฒ นาตามแบบของ
ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้ างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์, 2553) ได้ กาหนดแนวทาง
ในการออกแบบโปรแกรม โดยเริ่ มตัง้ แต่การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาและความต้ อ งการ
โดยการสารวจปั ญหาและความต้ องการรวมทังความจ
้
าเป็ นต่าง ๆของสังคม เพื่อนามา
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คัดเลือกและจัดลาดับเนื ้อหาวิชาเลือกและจัดลาดับ
ประสบการณ์ เ รี ยนจนถึ งขัน้ ตอนสุดท้ า ย ได้ แก่ การประเมิน ผล และการตรวจสอบ
ความคงที่ และความเหมาะสมในแต่ละขันตอน
้
ได้ สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบ
การอบรมของ (พระสมโภชน์ โว้ วงษ์ , 2552) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อการครองชีวิตในวัยเรี ยน สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่2
โดยมีวตั ถุประสงค์ ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน พัฒนาหลักสูตรฉบับร่ าง ทดลองใช้ หลักสูตร
และประเมินผลปรับปรุ งหลักสูตร โดยมีกลุ่มประชากร นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 2จานวน 30
คน ผลการวิ จัยพบว่า นักเรี ยนมีค วามสนใจและมี ความตัง้ ใจตามแผนการจัดการ
ฝึ กอบรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นในด้ านต่างๆได้ เป็ นอย่างดี
ตอนที่ 3 จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ
โดยผู้วิจัยได้ สรุ ปมาเป็ นรายด้ านดังนี ้
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม (ครู) จานวน 9 คน
1. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X  4.30) อยู่ในระดับ
มาก
2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามัคคี มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ( X  4.30) อยูใ่ นระดับ
มาก
3. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความประหยัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X  4.32) อยู่ในระดับ
มาก
4. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีน ้าใจ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ ( X  4.32) อยู่ในระดับ
มาก
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สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม(ผู้ปกครอง) จานวน 21 คน
1. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X  4.53) อยู่ในระดับ
มาก
2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามัคคี มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ( X  4.60) อยูใ่ นระดับ
มาก
3. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความประหยัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่

( X  4.44)

อยู่ใน

ระดับมาก
4. หลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีน ้าใจ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ ( X  4.67) อยู่ในระดับ
มาก
สรุ ปผลในด้ านความรู้ และระดับการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้ านคุณธรรมพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
1. สรุปผลด้ านการพัฒนาระดับความรู้ก่อนการพัฒนาโดยการหาค่าเฉลีย่ และ
ร้ อยพบว่าก่อนการพัฒนา ในด้ านระดับความรู้ ด้านความมีวินยั มีค่าเฉลี่ย ( X  6.83)
ในด้ านความสามัคคีมีคา่ เฉลีย่ ( X  7.30) ในด้ านความประหยัดมีคา่ เฉลีย่ ( X  5.10)
ในด้ านความมีน ้าใจมีคา่ เฉลีย่ ( X  6.26) และค่าร้ อยละของคะแนนก่อนการพัฒนาใน
ด้ า นความรู้ ร้ อยละ 63.08 และหลัง จากการพัฒนา ในด้ านความมี วินัย ( X  9.43)
ด้ านความสามัคคี ( X  9.60) ในด้ านความประหยัด ( X  9.17 ) ในด้ านความมีน ้าใจ
( X  9.20 ) และค่ า ร้ อยละของคะแนนหลัง การพัฒ นาในด้ า นความรู้ ร้ อยละ 93.50
สรุปผลการประเมินการพัฒนาตนเองในด้ านความรู้ ผ่านการประเมิน
2. สรุ ปผลการพัฒนาในด้ านระดับ การพัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐาน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และร้ อยละ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้ านผลการประเมินก่อนการพัฒนาคุณธรรม
พื ้นฐานด้ านความมีวินยั ค่าเฉลี่ย ( X  3.83) ด้ านความสามัคคี ค่าเฉลี่ย ( X  3.80)
ด้ านความประหยัดค่า เฉลี่ย ( X  3.80) ด้ านความมี นา้ ใจ ค่าเฉลี่ย ( X  3.77 ) และ
ร้ อยละของผลก่อนการพัฒนาร้ อยละ 76.00 ส่วนค่าเฉลี่ย ด้ านผลการประเมินหลังการ
พัฒ นาคุณ ธรรมพื น้ ฐานด้ า นความมี วิ นัย ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) ด้ า นความสามัค คี
ค่ า เฉลี่ ย ( X  4.93) ด้ านความประหยั ด ค่ า เฉลี่ ย 34.87 ด้ านความมี น า้ ใจ
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ค่าเฉลี่ย ( X  4.90) และร้ อยละของผลหลังการพัฒนาร้ อยละ 98.50 สรุ ปผลการ
ประเมิน ผ่านการประเมิน
สรุ ปผลคะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ า นความมี วิ นัย พบว่ า คะแนนการพัฒ นาตามโปรแกรมการพัฒ นา
ตนเอง จานวน 30 คน ในด้ า นความมีวิน ยั สรุ ป ได้ ว่า นิท านอ่า นสนุก มีค ่า เฉลี่ย
( X  5.00 ) แบบทดสอบมี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00 ) กิ จ กรรมการติ ด ตามมี ค่ า เฉลี่ ย
( X  17.43) และร้ อยละของการพัฒนา ร้ อยละ 91.41 สรุ ป ผลการประเมิน ผ่านการ
ประเมิน
2. ด้ านความสามัคคี พบว่า คะแนนการพัฒ นาตามโปรแกรมการพัฒ นา
ตนเองด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐานสาหรั บ นักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษา จ านวน30คน ในด้ า น
ความสามัคคี สรุ ปได้ ว่า นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย ( X  5.00) แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย
่ เฉลีย่ ( X  17.80) และร้ อยละของการพัฒนา ร้ อย
( X  5.00 ) กิจกรรมการติดตามมีคา
ละ 92.87 สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน
3. พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรม
พื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา จานวน30คน ในด้ านความประหยัด สรุ ปได้ ว่า
นิ ท านอ่ า นสนุ ก มี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) แบบทดสอบมี ค่ า เฉลี่ ย ( X  5.00) กิ จ กรรม
การติดตามมีค่าเฉลี่ย ( X  16.67) และร้ อยละของการพัฒนา ร้ อยละ 88.89 สรุ ปผล
การประเมิน ผ่านการประเมิน
4. พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้ านคุณธรรม
พื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา จานวน 30 คน ในด้ านความมีน ้าใจ สรุ ปได้ ว่า
นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย ( X  5.00) แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย ( X  5.00) กิจกรรมการ
ติดตามมีค่าเฉลี่ย ( X  16.90) และร้ อยละของการพัฒนา ร้ อยละ 88.67 สรุ ปผลการ
ประเมิน ผ่านการประเมิน
จากผลการหาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการพัฒ นาตนเองด้ า นคุณ ธรรม
พื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่าจากการสอบถามครู และผู้ปกครอง
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ในด้ า นความพึง พอใจโปรแกรมการพัฒ นาตนเองด้ า นคุณ ธรรมพื น้ ฐานมี ค่า เฉลี่ย
ความพึงพอใจโปรแกรมการพัฒนาตนเองในด้ านการมีวินยั มีคา่ ประสิทธิผล ( X  4.42)
ในด้ านความสามั ค คี มี ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ล ( X  4.45) ในด้ านความประหยั ด มี ค่ า
ประสิทธิ ผล ( X  4.38) ในด้ านความมีน ้าใจมีค่าประสิทธิ ผล ( X  4.50) และจากผล
การศึ ก ษาหาค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลในด้ า นระดับ ความรู้ เรื่ อ งคุณธรรมพื น้ ฐาน และระดับ
การพัฒนาคุณธรรมพื น้ ฐานของนักเรี ยนพบว่าค่าระดับความรู้ เรื่ องคุณธรรมพื น้ ฐาน
นักเรี ยนสามารถพัฒนาความรู้ ขึ น้ จากการวิ จัยสรุ ปได้ ว่าครู และผู้ปกครองพึ งพอใจ
ในโปรแกรมการพัฒ นาตนเองด้ า นคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และการพัฒ นาตนเอง
ด้ านคุณธรรมพื ้นฐานของนักเรี ยนในด้ านระดับความรู้ นักเรี ยนมีระดับความรู้ ที่เพิ่มขึ ้น
ทัง้ 4 ด้ าน และระดับการพัฒนา นักเรี ยนมีระดับการพัฒนาที่เพิ่มขึ ้นทัง้ 4 ด้ าน จากการ
ใช้ จริ งที่โรงเรี ยนพึ่งตนเอง ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 30 คน โดยได้ ทาการ
อบรม 2 วัน เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงสภาพปั ญหาการขาดคุณธรรม และอบรมคุณธรรม 4 ด้ าน
ได้ แ ก่ ความมี วิ นัย ความประหยัด ความสามัค คี และความมี น า้ ใจ โดยในการจัด
กิจกรรมการอบรมแต่ละด้ าน ทางวิทยากรได้ มีการตังค
้ าถาม ให้ นกั เรี ยนตอบ และมีการ
จัด กิ จ กรรมแบ่ ง กลุ่ม เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ ช่ ว ยกัน คิ ด ท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามสนใจใน
การฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี และหลังจากการจัดการอบรมเสร็ จทางผู้วิจัยก็ได้ มีกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของแต่ละด้ าน โดยผู้วิจัยให้ นกั เรี ยนไปปฏิบตั ิตาม
โปรแกรมการพัฒ นาตนเองเป็ น เวลาต่อ ไปอีก 27 วัน เพื่อ ให้ นักเรี ย นได้ ศึก ษาและ
พัฒนาตนเองตามโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ ออกแบบไว้ โดยสอดคล้ องกับแนวคิดการออกแบบ
โปรแกรม ของ ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้ างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์ , 2553)
ได้ กาหนดแนวทางในการออกแบบโปรแกรม โดยเริ่ มตังแต่
้ การวิเคราะห์สภาพปั ญหาและ
ความต้ องการโดยการสารวจปั ญหาและความต้ องการรวมทังความจ
้
าเป็ นต่างๆ ของสังคม
เพื่อนามากาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คัดเลือกและจัดลาดับเนื อ้ หาวิชาเลือกและ
จั ด ล าดั บ ประสบการณ์ เ รี ย นจนถึ ง ขั น้ ตอนสุ ด ท้ าย ได้ แก่ การประเมิ น ผลและ
การตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแต่ละขันตอน
้
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรศึก ษารายละเอีย ดของโปรแกรมให้ ด ีก ่อ นน าไปใช้ เ พื ่อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ก่อนนาโปรแกรมไปใช้ ผู้ที่ทาหน้ าที่ในการทดลองโปรแกรมควรมีความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องของการพัฒนาตนเอง และเรื่ องคุณธรรมพืน้ ฐาน รวมทัง้ เทคนิค
ในการจัดการฝึ กอบรม และพร้ อมที่จะประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
3. ก่อนทาการทดลองโปรแกรมควรวางแผนในด้ านการดาเนินการให้ รัดกุม
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านตัวโปรแกรม อุปกรณ์ สื่อในการฝึ กอบรม งบประมาณ
ในการฝึ กอบรม และต้ องคานึงถึงวิทยาการในการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สดุ
4. ระยะเวลาในการทดลองโปรแกรมควรจัดให้ มีความเหมาะสม และสอดคล้ อง
กับตัวคุณธรรมแต่ละด้ านในการพัฒนา เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
5. การติดตามการพัฒนาคุณธรรมพื ้นฐาน ควรจะมีระยะเวลาในการติดตาม
เป็ นระยะ ตามความเหมาะสม
6. ในการฝึ กอบรมควรมีการประเมิน คุณธรรมเด็กในระดับชัน้ อื่นด้ ว ยเพื่ อ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมมากที่สดุ
7. ผู้ที่นาโปรแกรมไปใช้ สามารถหยิบนาการพัฒนาคุณธรรมบางตัว หรื อ เพิ่ม
คุณธรรมพื ้นฐานตามความเหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรมพื ้นฐานของเด็กนักเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
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กลวิธีการราโนราทาบท
TACTICS IN NORA TAMBOT DANCE
สมโภชน์ เกตุแก้ ว1, สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2,
พีระ พันลูกท้ าว3
บทคัดย่ อ
โนรา เป็ นศิลปะการแสดงพื ้นเมืองภาคใต้ ซงึ่ ประกอบด้ วย การร้ อง การราและ
การแสดงเป็ นเรื่ อง การราโนราจะยึดหลักการโสฬสหรื อการจัดวางร่ างกายให้ ได้ สดั ส่วน
ในกระบวนการร าโนรา ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งในการร า จะต้ องเรี ยงร้ อยท่ า ร า
ที่เลือกสรรลีลาของการใช้ มือ ใช้ แขน อย่างต่อเนื่อง
การวิจัยในครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อค้ นหากลวิธีของการราโนราทาบทของ
ครู โนรา 5 ท่าน โดยได้ ศึกษา เก็บรวบรวมข้ อมูลในเรื่ องของขันตอน
้
วิธีการ หลักการ
ของการสื่อความหมายของการกาหนดท่าราตามบทร้ องและท่วงทานองดนตรี ของ
การราโนราทาบทจากครูทงั ้ 5 ท่าน และจากโนราท่านอื่น ๆ ที่ได้ แสดงโนราอยู่ในสังคม
ภาคใต้ แล้ วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหากลวิธีของการราโนราทาบทโดยนาทฤษฎี
ต่า ง ๆ เช่ น ทฤษฎีท างด้ า นการสื่อสารการแสดงมาเป็ น แนวทางการวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้ าง และผู้ที่ จะราโนราทา
บทได้ ดีนนจะต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัติ
1

นักศึกษาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั ทางด้ านศิลปกรรม
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 175

จากผลการวิ จัย ออกมาว่า คุณ สมบัติ ข องผู้ร าโนราท าบทจากการศึก ษา
วิเคราะห์การราโนราทาบททาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ สงั เคราะห์กระบวนการของการรา ดังต่อไปนี ้
1) มีความรู้ความสามารถในฉันทลักษณ์ของบทกลอน มีความเชี่ยวชาญในการแต่งคา
กลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริ บในการโต้ ตอบด้ วยคากลอน 2) มีความรู้ ความสามารถ
ทีด่ ีในการราท่าหลักของโนราสามารถพลิกแพลงท่าราให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ กบั การร้ อง
และจังหวะดนตรี 3) มีบคุ ลิกของผู้สร้ างความบันเทิง (entertainer) เพราะโนราทาบท
ต้ อ งร้ อง เล่น เต้ น ร า 4) มี ไหวพริ บ ปฏิ ภาณในการพลิ ก แพลงทัง้ การร้ อง การเล่น
การเต้ น และการรา และจากการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการสร้ างสรรค์ท่าราโนรา
ท าบทนัน้ จะมี ก รอบแนวคิ ด ของการสร้ างสรรค์ ท่ า ร าของการร าโนราท าบทดัง นี ้
1) สร้ างท่ า ร าให้ ส อดคล้ อ งกับ ลัก ษณะทางกายภาพของสิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ในค าร้ อง
2) นาเอาอวัยวะในร่ างกายที่พ้องเสียงกับสิ่งที่กล่าวถึงมาใช้ สื่อความหมายตามคานัน้ ๆ
3) ใช้ การแสดงออกด้ วยการจัดท่าสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย 4) ใช้ การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบบทร้ องเพื่อสร้ าง จินตนาการในความคิดของผู้ชม 5) ใช้ ลกั ษณะท่ารา
เลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 6) ใช้ การประยุกต์จากท่าราแม่บทของโนรา
สาหรั บการราโนราทาบทที่จะให้ ถึงพร้ อมทัง้ อรรถรสและสุนทรี ยภาพนัน้
จะต้ องประกอบด้ ว ยลักษณะการร้ อง ท่วงทานองดนตรี และลีลาท่าราที่ สอดคล้ อ ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์ กันอย่างพอดีและลงตัว โดยผู้ที่จะราโนราทาบทให้ ได้ ดีนนจะต้
ั้
องมี
ความสามารถทังการร้
้
องและการรา การร้ องบทในการราโนราทาบทจะมีทานองการร้ อง
ที่เ หมื อ นกัน แต่มี ลัก ษณะของการร้ องที่ แ ตกต่า งกันตามความรู้ ความสามารถของ
ผู้แสดงโนรา ลักษณะการร้ องบทกลอนในการราทาบทของโนราเรี ยกเป็ น “ชัน้ ” โดย
พื ้นฐานของการราทาบทแล้ วการร้ องในหนึ่งคากลอนนิยมร้ องบท 3 ชัน้ โดยชัน้ ที่ 1
จะร้ องทานองกลอนในจังหวะช้ าก่อน ต่อจากนันจึ
้ งร้ องชัน้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการร้ องแยกคา
และใช้ จังหวะที่เร็ วขึ ้น สุดท้ ายจึงจะร้ องรวบคาในชัน้ ที่ 3 และเร่ งจังหวะให้ เร็ วขึ ้นอีก
เพื่อความสนุกสนานแล้ วจึงร้ องรับ ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์วิธีการร้ องจากลักษณะการร้ อง
ของครู ทงั ้ 5 ท่านได้ ดงั นี ้ 1) ร้ องรวบคาเพื่อบอกลักษณะของบทร้ อง 2) ร้ องแยกคา
โดยใช้ วิ ธี ก ารแทรกค า ซ า้ ค า หรื อทวนค า เพื่อ ให้ พ อดี กับจัง หวะหน้ าทับ ที่ เ รี ย กว่า
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ลงทับลงกลอน 3) ร้ องรวบคาแต่เร่ งจังหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้ องและการรา
ให้ เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน 4) ลูกคู่รับ สาหรับการสร้ างท่ารานันผู
้ ้ วิจยั พบว่า
การราจะสัม พันธ์ กับ การร้ องทัง้ ทานองและจังหวะ โดยผู้ราจะนาท่ามาจากท่าทาง
ที่เลียนแบบธรรมชาติ ท่าทางที่นาท่าราหลักของโนราที่ผ้ รู าเรี ยนมาเป็ นพื ้นฐาน ท่าทาง
ที่นาสัญลักษณ์ ต่าง ๆ มาทาท่าและท่าราโนราตัวอ่อน ผู้วิจัยได้ พบว่ามีเกณฑ์ในการ
คัด เลือ กท่า รา คือ 1) ท่า ที่สื่อ ความหมายตรง ๆ 2) ใช้ ล กั ษณะของการพ้ อ งคา
พ้ องเสียง 3) ความสามารถของผู้ราโนรา
คาสาคัญ : กลวิธีการราโนราทาบท โนราทาบท 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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คานา
การแสดงโนราแต่ละครัง้ จะมีการแสดงอยู่หลายชุดมาก คณะโนราจะนาชุด
การแสดงต่าง ๆ มาใช้ นนจะต้
ั ้ องขึ ้นอยูก่ บั เวลาของการแสดง และความสามารถในการ
คัดสรรชุดต่าง ๆ มาใช้ แสดงในครัง้ นัน้ ๆ ให้ คนดูติดใจ เช่น การราประสมท่า การราบท
ครู สอน การราบทสอนร า การร าบทปฐม การร ายั่วปี่ การราขอเทริ ด การราแทงเข้
ซึ่งการราในแต่ละชุดของการแสดงโนรานันจะมี
้
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อีกทัง้
มีกระบวนการราที่สะท้ อนความเป็ นเอกลักษณ์ของการราชุดนัน้ ๆ
การราทาบท จะมีลกั ษณะท่าราที่แตกต่างกันไปของครู แต่ละคณะ ซึ่งจาเป็ น
จะต้ อ งใช้ เทคนิ ค การสื่ อ ให้ ค นดูเ ข้ าใจท่ า ทางตามบทร้ อง มี ค วามสวยงาม และ
มีความสนุกสนานจากการร้ อยเรี ยงท่าอย่างรวดเร็ วตามท่วงทานองของจังหวะดนตรี
(ทับ ) ผู้แ สดงชุด นีจ้ ึ งต้ อ งใช้ ทัง้ ไหวพริ บ ปฏิภาณ ความคิด สร้ างสรรค์ และเทคนิ ค
เฉพาะตัวมาก ถ้ าจะเทียบได้ ก็เหมือนกับการด้ นท่าทางสด ๆ นัน่ เอง ซึ่งในปั จจุ บนั นี ้
หาผู้ที่แสดงชุดนี ้ได้ ยากมาก
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ศิลปิ นโนราและผู้ชมการแสดงพบว่าการ
แสดงชุดนีก้ าลังจะหาดูได้ ยากจากคณะโนราในสมัยปั จจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาได้ ประมวล
ความคิดว่าน่าจะมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ปั จจุบนั การฝึ กหัดโนราไม่ได้
รับการฝึ กฝนการราตามกระบวนการและขันตอนของครู
้
โบราณ คือผู้ฝึกหัดจะต้ องไป
มอบตัวเป็ นศิษย์กบั หัวหน้ าคณะโนรา หรื อหัวหน้ าคณะโนราฝึ กหัดลูกหลานของตัวเอง
และฝึ กกันตามกระบวนท่า ของการร าโนราคื อ ชุดครู สอน ชุด สอนร า ชุดปฐม และ
ชุดเพลงครู 12 ท่า ตามลาดับเพื่อให้ ผ้ รู ามีทกั ษะและความชานาญในการที่จะนาท่าทาง
ต่าง ๆ เหล่านี ้ไปใช้ ในการราที่สงู ขึ ้น เช่น การราทาบท การรายัว่ ปี่ การรายัว่ ทับ เป็ นต้ น
แต่ผ้ ฝู ึ กหัดในปั จจุบนั จะฝึ กหัดการราโนราตามชุดที่สถานศึกษา หรื อหัวหน้ าคณะโนรา
ต้ องการนาออกแสดงตามงานต่าง ๆ จึงทาให้ ผ้ รู าขาดทักษะและความชานาญในการรา
ส่ ง ผลต่ อ การร าโนราชุ ด ที่ ต้ องใช้ ทัก ษะความช านาญสู ง ขึ น้ จึ ง ไม่ ส ามารถร าได้
ก็ จ ะไม่ ร าชุ ด นัน้ ๆ ท าให้ การแสดงชุ ด นัน้ ๆ ค่ อ ย ๆ เลื อ นหายไปจากการแสดง
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ประการที่ 2 จากเหตุผลประการที่ 1 ทาให้ ผ้ รู าโนราขาดทักษะความชานาญ
และขาดไหวพริ บปฎิภาณในการที่จะราโนราทาบท จึงทาให้ การแสดงโนราในแต่ละครัง้
จะไม่มีการแสดงชุดนี ้ จะมีการแสดงอยูบ่ ้ างก็เฉพาะงานการแสดงโนราโรงครูซงึ่ เป็ นการ
แสดงประกอบพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน บางครั ง้ ก็จะมีบ้า งตอนที่หวั หน้ าคณะ
โนราออกมาราเอง ซึง่ จะมีการแสดงให้ ดนู ้ อยมาก ๆ ประกอบทังวิ
้ ธีการของกระบวนการ
ราโนราทาบทยังไม่มีการสอนกันอย่างเป็ นกิจลักษณะ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นท่าราที่จาต่อ ๆ
กันมา ไม่มีไหวพริ บปฏิภานในการร้ อง การรา ทาให้ คนดูขาดความสนใจ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึ งได้ ศึกษา กลวิ ธีการใช้ ท่าทางสื่อความหมายให้ เชื่อมโยงและ
สอดคล้ องกับจังหวะหน้ าทับ ท่ วงทานองการร้ องและลูกคู่รับ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของการราโนราทาบท เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการศึกษาเรี ยนรู้ ให้ เผยแพร่
ต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาโดยใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นเครื่ องมือ
ในการศึกษา ซึง่ ใช้ กระบวนการดังต่อไปนี ้
1. วิธีการศึกษาและรวบรวมเอกสาร
ข้ อมูลที่นามาใช้ ประกอบในการศึกษาและเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ผู้วิจยั
ได้ รวบรวมจากแหล่งข้ อมูลเอกสารและแหล่งข้ อมูลภาคสนามดัง่ รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 แหล่ง ข้ อ มูล จากเอกสาร ผู้ วิจ ัย ได้ ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องของชุมชน เกี่ยวกับเรื่ องการแสดงโนรา เพื่อให้ ได้ ความรู้ อนั จะ
เป็ นข้ อมูลนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการเก็บข้ อมูลภาคสนาม และตลอดเวลา
ในขณะที่ทาการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ ผู้วิจยั พยายามศึกษาค้ นคว้ าทางด้ านข้ อมูลเอกสาร
เพิ่ ม เติ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี เ้ พื่ อ ความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งในเนื อ้ หา ข้ อมูล ทาง
ด้ านเอกสารได้ แก่
1.1.1 เอกสารข้ อมูลที่นกั วิชาการท้ องถิ่นเขียนขึ ้นเกี่ยวกับการแสดงโนรา
เช่น โนราของอาจารย์อดุ ม หนุทอง, โนรา ของอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม
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1.1.2 เอกสารทางวิชาการ ได้ แก่ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
แสดงโนราในภาคใต้
1.1.3 หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยาทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ
การศึกษาค้ นคว้ าเอกสารเหล่านี ้เป็ นการศึกษาเพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ทางตรง
และทางอ้ อม ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาความเป็ นมา ความสืบเนื่องและการ
เปลี่ ย นแปลงของเรื่ องราวที่ ศึ ก ษา น ามาใช้ ประกอบการวิ เ คราะห์ ตี ค วาม
ในประเด็นที่กาหนดไว้
2. การเก็บรวมรวมข้ อมูลภาคสนาม
2.1 แหล่งข้ อมูลจากศึกษาภาคสนาม ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้ศกึ ษา
ได้ ทาการศึกษากระบวนการของการแสดงโนรา ด้ วยความสนใจในฐานะที่เป็ นสมาชิก
ของสังคม ซึง่ มีบรรพบุรุษเชื่อสายโนรา และผู้วิจยั ได้ รับการฝึ กหัดโนรา มาเป็ นเวลาร่ วม
15 ปี กับทังยั
้ งได้ เข้ าร่ วมสัมมนาจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนทางด้ านการแสดงโนรา
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ด้ วยอย่างต่อเนื่อง
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เริ่ มเก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนามในพื น้ ที่ จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช สงขลา และพัทลุง มาระยะเวลาหนึ่งตังแต่
้ เริ่ มศึกษาในระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับท่าราโนราแต่ละคณะในภาคใต้ ได้ นาข้ อมูลจากแหล่ง
เอกสาร และการศึ ก ษาภาคสนามมาแยกแยะเป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่ก าร
วิเคราะห์ วิจยั และนาเสนอข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลภาคสนามทังสองส่
้
วนคือ การเก็บข้ อมูล
ทัว่ ไป ละการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงโนราทาบท โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแสดงโนรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1.1 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยผู้วิจยั ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแสดงโนราอย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าร่ วมแสดง เข้ าร่ วมสัมมนา และ
คณะกรรมการตัด สิน การประกวด ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี โอกาสศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มูลจาก
ประสบการณ์ ต รง รวมถึ ง ได้ พูด คุย แสดงความคิ ด เห็ น กับ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ทางด้ า น
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การแสดงโนรา และศิลปิ นโนราที่มีชื่อเสียง ผู้วิจัยจึงได้ มีประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับ
การแสดงโนราและสามารถที่จะราโนราได้
2.1.2 การสัม ภาษณ์ นอกจากการสังเกตแล้ วผู้วิจยั ได้ ใช้ การเก็บเกี่ยว
ข้ อมู ลด้ วยการสัมภาษณ์ ทัง้ แบมี โครงสร้ าง และการสัมภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง
โดยสัมภาษณ์ จากบุคคลที่เป็ นผู้แสดงโนรา ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง และนักวิชาการ โดยแยก
การสัมภาษณ์ออกเป็ นดังนี ้
(1) การสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง เป็ น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
ที่ ผ้ ูวิ จัย เลื อ กใช้ เฉพาะกลุ่ม บุค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในค าถามที่ ส อดแทรก
แนวความคิด ด้ วยวิธีการเขียน การตอบแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์นกั วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วยคาถามที่มีสาระเฉพาะด้ าน ซึ่งสามารถให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงแนวคิดได้ หลากหลาย
( 2) ก า ร ส มั ภ า ษ ณ์ แ บ บ ไ ม ่ม ีโ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น ว ิธ ี ก า ร
ที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้แสดงโนราและบุคคลทัว่ ๆไป
ที่ ช มการแสดงโนราโดยใช้ แ นวค าถามกว้ า งๆ และสามารถปรั บ เปลี่ย นค าถามได้
ตามสถานการณ์ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2กลุม่ คือ
(3) ชาวบ้ า นทั ว่ ๆไปที ่ไ ด้ ร ับ การชมงานแสดงโนราและ
มี ค วามชอบในการแสดงชนิ ด นี ้
(4) ศิลปิ นผู้แสดงโนรา เป็ นผู้ที่มีความสามารถในการแสดง
3. การฝึ กปฏิบัติ
ผู้วิ จัย ได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก ทัก ษะปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเองกับ ครู โ นราแต่ ล ะท่ า น
เพื่อที่จะให้ เกิดความรู้และเทคนิคของการราโนราทาบทของครู แต่ละท่าน และสามารถ
นามาวิเคราะห์ได้
4. การบันทึกข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ การจดบันทึกข้ อมูลในระหว่างการที่พดู คุยหรื อสัมภาษณ์ทงแบบมี
ั้
โครงสร้ าง และแบบไม่มีโครงสร้ าง เพื่อให้ การศึกษามีความสมบูรณ์ และได้ ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และยังได้ บนั ทึกข้ อมูลจากการสังเกตและการมีสว่ นร่ วมในการจัดการแสดง
เพื่อนาไปเรี ยบเรี ยงจัดหมวดหมูแ่ ละวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

182 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากการเก็ บข้ อมูลด้ วยวิธี การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และ
บันทึกเสียง ดังที
้ ่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลทังหมดมาจั
้
ดหมวดหมู่
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้จึงแบ่งลาดับการทางานเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
5.1 จาแนกและตรวจสอบข้ อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ชัดเจน
5.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั
5.3 ให้ ครูโนราแต่ละท่านได้ ตรวจสอบความถูกต้ องขององค์ความรู้ ที่ผ้ วู ิจยั ได้
สังเคราะห์มา
บทสรุ ป
จากการศึกษาวิเคราะห์การราโนราทาบททาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นกระบวนการของ
การราโนราทาบทในภาพรวม ซึง่ ขอสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ราโนราทาบท
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารร าโนราท าบทท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ สัง เครา ะห์
กระบวนการของการราว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้ าง และผู้ที่จะราโนราทาบทได้ ดีนนั ้
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 การร้ องมีความเข้ าใจในฉันทลักษณ์ของบทกลอน มีความเชี่ยวชาญ
ในการแต่งคากลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริ บในการโต้ ตอบด้ วยคากลอน
1.2 การรามี พืน้ ฐานที่ดี ในการราท่าหลัก ของโนราสามารถพลิก แพลง
ท่าราให้ สอดคล้ องสัมพันธ์กบั การร้ องและจังหวะดนตรี
1.3 มี บุค ลิก ของผู้ส ร้ างความบัน เทิ ง (entertainer) เพราะโนราท าบท
ต้ องร้ อง เล่น เต้ น รา
1.4 มี ไหวพริ บปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้ การร้ อง การเล่น การเต้ น
และการรา
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2. กรอบแนวคิดการสร้ างสรรค์ ท่าราของการราโนราทาบท
ในการราโนราทาบทนันลั
้ กษณะของการใช้ ท่าทางประกอบการร้ องและ
ท่วงท านองของดนตรี ให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ เป็ นเนื อ้ เดีย วกัน นัน้ ถื อเป็ น คุณลักษณะ
ที่ ส าคัญ ของการร าโนราท าบท ลัก ษณะของการใช้ ท่ า ร าในแต่ ล ะครั ง้ แต่ ล ะงาน
จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไปตามบริ บ ทของพื น้ ที่ โดยผู้ ร าจะใช้ ลัก ษณะท่ า ร า
เพื่ อ แสดงออกถึ ง วัต ถุ คน สัต ว์ สิ่ ง ของ สถานที่ และอารมณ์ ต ามบทร้ อง ซึ่ ง ผู้ร า
จ าเป็ นต้ องมี ก รอบแนวคิ ด จึ ง จะท าให้ การร าแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ออกไปได้
จากการศึก ษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์ ลกั ษณะการราโนราท าบททาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถ
สังเคราห์กรอบแนวคิดของการสร้ างท่าราได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 สร้ างท่าราให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่กล่าวถึงใน
คาร้ อง
2.2 น าเอาอวั ย วะในร่ า งกายที่ ที่ พ้ องเสี ย งกั บ สิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ให้ สื่ อ
ความหมายตามคานัน้ ๆ
2.3 ใช้ การแสดงออกด้ วยการจัดท่าสัญลักษณ์เพื่อสือ่ ความหมาย
2.4 ใช้ การเคลื่อนไหวร่ างกายประกอบบทร้ องเพื่อสร้ างจิ นตนาการใน
ความคิดของผู้ชม
2.5 ใช้ ลกั ษณะท่าราเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
2.6 ใช้ การประยุกต์จากท่าราแม่บทของโนรา
3. ลักษณะของการราโนราทาบท
การร าโนราท าบทมี เ อกลั ก ษณ์ ของการร า คื อ การที่ ผ้ ู ร าแสดง
ความสามารถตีความหมายของบทร้ องออกมาเป็ นท่ารา จะมีทงแบบเตรี
ั้
ยมการฝึ กซ้ อม
มาก่อนและในลักษณะด้ นสด (Improvise) โดยจะต้ องเน้ นความประสานกลมกลืนของ
การเคลื่อนไหวของร่ างกายที่สื่อความหมายตามบทร้ องภายใต้ การกากับจังหวะของ
กลองทับถึงแม้ วา่ การเคลือ่ นไหวของร่างกายในการราทาบทนันจะอิ
้ งอยู่กบั ท่าราแม่บท
บ้ าง แต่ลีลาจะแตกต่างออกไปมีทงโลดโผน
ั้
พิสดาร ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความสนุกสนานให้
ผู้ชมฉะนันแล้
้ วผู้ที่มีความสามารถในการราทาบทย่อมเป็ นสุดยอดแห่งโนรา
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3. หลักการ การราโนราทาบท
ส าหรั บ หลั ก การในการร าโนราท าบทมี 4 ส่ ว น จะเริ่ มหลั ง จาก
ที่โนราร้ องร่ ายหน้ าแตระแล้ ว จึงเริ่ มส่วนที่ 1 นัง่ ทาบท เมื่อนัง่ ทาบทได้ 1 หรื อ 2 คา
กลอน ตัว โนราจะเข้ าสู่ ส่ว นที่ 2 ยืน ทาบท อี ก 1 หรื อ 2 คากลอนเช่นกัน ส่วนที่ 3
จะเรี ยกลูกคูเ่ ข้ ามาช่วยในการทาบท แล้ วจึงปิ ดท้ ายด้ วยการทาบทเพลงทับเพลงโทนแต่
ในการท าบทเพลงทั บ เพลงโทนซึ่ ง เป็ นเพลงที่ ย ากโนราบางท่ า นอาจจะตั ด ไป
ร้ องกลอนเลยก็ได้
4. วิธีการราโนราทาบท
4.1 วิธีการร้ องบท
วิธีการร้ องถือว่าเป็ นส่วนที่สาคัญในการแสดงโนราเนื่องจากการแสดงโนรานันจะเน้
้
น
ทังการร้
้
อง และการราโดยผู้แสดงจะต้ อ งร้ องเองและราเองเหมือนละครชาตรี ซึ่งผู้ที่จะ
แสดงโนราได้ ดีนนต้
ั ้ องมีความสามารถทังการร้
้
องการรา และจะต้ องมีน ้าเสียงที่ไพเราะ
สดใสจึงจะดึงดูดใจผู้ชมได้ ลักษณะการร้ องบทกลอนในการราทาบทของโนราเรี ยกเป็ น
“ชัน”
้ โดยพื ้นฐานของการราทาบทแล้ วการร้ องในหนึ่งคากลอนนิยมร้ องบท 3 ชัน้ โดย
ชันที
้ ่ 1 จะร้ องทานองกลอนในจังหวะช้ าก่อน เพื่อที่จะสื่อความหมายในภาพรวมของ
บทกลอนก่อนว่ามีความหมายอย่า งไร ต่อจากนันจึ
้ งร้ องชัน้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการร้ องแยกคา
และใช้ จงั หวะที่เร็ วขึ ้น สุดท้ ายจึงจะร้ องรวบคาในชันที
้ ่ 3และเร่ งจังหวะให้ เร็ วขึ ้นอีกเพื่อ
ความสนุกสนาน แล้ วจึงร้ องรับ การร้ องจะร้ องในลักษณะเดียวกันไปจนจบการแสดง
แต่โนราบางท่านก็จะร้ องแยกคาตังแต่
้ ต้น แล้ วค่อยร้ องรวบตอบจนก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้
สังเคราะห์วิธีการร้ องจากการลักษณะการร้ องของครูทงั ้ 5 ท่านได้ ดงั นี ้
1) ร้ องรวบคาเพื่อบอกลักษณะของบทร้ อง
2) ร้ องแยกคา โดยใช้ วิธีการแทรกคา ซ ้าคา หรื อทวนคา เพื่อให้ พอดีกับ
จังหวะหน้ าทับที่เรี ยกว่า ลงทับลงกลอน
3) ร้ องรวบคาแต่เร่งจังหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้ องและการรา
ให้ เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน
4) ลูกคูร่ ับ
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จากการศึก ษาลัก ษณะการร าทาบทเรื่ อ งของการร้ องของครู โนรา 5 ท่า น
ผู้วิจัยพบว่าการราโนราทาบทนัน้ วิธีการร้ องจะมีความสาคัญต่อการราเป็ นอย่างยิ่ง
กล่าวคือ
1. ลักษณะการร้ องจะเพิ่มความหลากหลายของท่ารา เช่น ในบทกลอน 1 คา
กลอน ถ้ าร้ องแยกคาออกเป็ น 4 วรรค ก็จะทาท่าทางได้ 4 ท่า แต่ถ้าหากร้ องแยกคาเป็ น
7 วรรค ก็จะทาท่าทางได้ 7 ท่า (เนื่องจากในวรรคสุดท้ ายนิยมร้ องรวบคาไม่นิยมแยก
จากกัน)
2. ลักษณะการร้ องซ ้าคา จะช่วยขยายท่าราหรื อเปลี่ยนแปลงท่าราจากท่า
หนึ่งไปอีกท่าหนึ่งหรื อจากข้ างหนึ่งไปอีกข้ างหนึ่ง ทาให้ ลกั ษณะท่ารามีการเคลื่ อนไหว
ไม่ซ ้าอยูก่ บั ที่ เช่น การเปลีย่ นท่าหนึง่ ไปอีกท่าหนึง่ คาว่า “ใต้ สน” ครัง้ แรกอาจจะทาเป็ น
มือสองข้ างประกบกันให้ ปลายนิ ้วชิดติดกัน ข้ อมือแยกห่างกันพอประมาณ ตาแหน่ง
ด้ านหน้ าระหว่างอก เมื่อร้ องซ ้าอีกครัง้ ที่สอง อาจจะเปลีย่ นเป็ นมือจีบปรกหน้ าแล้ วเอา
มื อ อี ก ข้ างหนึ่ ง มารองไว้ ที่ ศ อก หรื อ ในการเปลี่ ย นข้ า งหนึ่ ง ไปอี ก ข้ า งหนึ่ ง ค าว่ า
“ผันหน้ า” ร้ องครัง้ แรกอาจใช้ มือซ้ ายขึ ้นป้องหน้ า เมื่อร้ องครัง้ ที่สอง เปลี่ยนเป็ นยกมือ
ขวาขึ ้นป้องหน้ า เป็ นการสลับข้ างกัน
3. ลักษณะการร้ องทวนกระชับจังหวะ จะทาให้ ท่ารามีความกระฉับกระเฉง
รวดเร็ ว เกิดความตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนาน เนื่องจาก การร้ องทวนจะเร่ งจังหวะ
หน้ าทับให้ เร็ วขึน้ ผู้ราจะทาท่าอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ พอดีกับจังหวะหน้ าทับ ที่เรี ยกว่า
ลงทั บ ลงกลอง ซึ่ง การร้ องทวนนี จ้ ะแสดงให้ เ ห็ น ความสามารถของผู้ร าถึ ง ความ
เชี่ยวชาญและชานาญในการราทาบท เนื่องจาก ผู้ราต้ องร้ องและราเองในจังหวะที่เร็ ว
สามารถจะทาท่าทางได้ พอดีกับบทร้ องและท่าทางมีความสัมพันธ์ กันอย่างสวยงาม
การร้ องจึงเป็ นการทาให้ คนดูเกิดความตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายและรวดเร็ วจน
ทาให้ คนดูเกิดความสนุกสนานประทับใจในการราทาบทของโนรา
5.2 วิธีการราโนราทาบท
จากการศึกษาท่าราของครู โนรา 5 ท่าน จะเห็นได้ ว่าลักษณะท่ารา
ที่นามาใช้ ผ้ รู าไม่ได้ คิดขึ ้นมาใหม่ แต่เป็ นการหยิบยกท่าราโนราที่ผ้ รู าได้ สงั่ สมมาตังแต่
้
เริ่ มฝึ กหัด และการสัง่ สมประสบการณ์ในการราโนรา มาใช้ ได้ อย่างฉับพลัน ซึ่งท่าทาง
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ในบทที่ 5 เป็ นท่าราของครู โนรา 5 ท่าน ที่ใช้ เป็ นกรณีศึกษา ซึ่งท่าทางที่กล่าวไว้ ทงใน
ั้
บทที่ 4 และบทที่ 5 ผู้วิจยั พอจะจัดที่มาของลักษณะท่าทางได้ ดงั นี ้
1. ท่า เลีย นแบบธรรมชาติ ครู โ นราจะน าเอาลัก ษณะที่ ท ากัน อยู่ต าม
ธรรมชาติ มาใช้ เช่น ท่าหอย จะทามือคว่าลงเลียนแบบลักษณะของหอย บทร้ องว่า
“เรี ยงราย” ผู้ราจะมายืนเรี ยงต่อกันให้ เป็ นว่ายืนเรี ยงรายกันอยู่ เป็ นต้ น
2. ท่าหลักของโนรามาใช้ ซึ่งผู้ราโนราได้ ฝึกหัดกันในเบื ้องต้ น ในเพลงครู
สอนสอนรา เพลงครู 12 ท่า เช่น คาว่า “เขา” จะทาท่าเขาควาย คาว่า “ต้ นไม้ ” จะทาท่า
ผาลา เป็ นต้ น
3. เป็ นท่ า สั ญ ลั ก ษณ์ เช่ น บทร้ องว่ า “สอง” ผู้ ร าจะยกขั น้ ม า
2 นิ ้ว บทร้ องว่า สี่ ผู้ราจะยานิ ้วขึ ้นมา 4 นิ ้ว หรื อ ท่าหาดทราย จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ สีขาว
ของฝ่ ามือแทนสีขาวของหาดทราย เป็ นต้ น
4. ท่าโนราตัวอ่อน จากการสัมภาษณ์ ครู โนราทุกท่านบอกว่า ลักษณะ
ท่าทางของโนราตัวอ่อนสามารถนามาใช้ ในการราทาบทได้ เช่น การทาท่าเลียนแบบปู
แต่ในปั จจุบนั ไม่มีคณะโนรานามาใช้ เนื่องจากไม่สามารถราโนราตัวอ่อนได้
จากที่ มาของท่าร าที่ กล่า วถึ ง ผู้ร าโนราจะน าลัก ษณะของท่า ต่า ง ๆ มาใช้
แตกต่างกันไปในครูแต่ละท่าน และในแต่ละสถานที่ โอกาส ของการแสดงโนรา จึงทาให้
ลักษณะท่าของการราโนราทาบทมีความหลากหลาย ซึ่งการใช้ ท่าทางต่าง ๆ นันผู
้ ้ วิจยั
ได้ พบว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกท่าราดังนี ้
1. ท่าที่สอื่ ความหมายตรง ๆ
2. ใช้ ลกั ษณะของการพ้ องคา พ้ องเสียง
3. ความสามารถของผู้ราโนรา
4. ท่าที่สอื่ ความหมายตรง ๆ
ผู้ราโนราทาบทได้ นาท่าทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนี ้ โดยคานึงถึงการ
สือ่ ความหมายที่ผ้ ชู มเข้ าใจได้ และมีลกั ษณะบทร้ องกับท่าราที่มีความหมายตรงกันมา
ใช้ ก่อนเป็ นลาดับแรก เช่น ท่าข้ าง ท่าหอย ท่าปู ท่าต้ นไม้ เป็ นต้ น
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1. ใช้ ลกั ษณะการพ้ องคา พ้ องเสียง
ในการราทาบทโนรานัน้ จะใช้ ภาษาท้ องถิ่ นเป็ น หลักในการร้ อง การใช้
สาเนียงท้ องถิ่นชาวใต้ นนั ้ ไปพ้ องกับสาเนียงเสียงในภาษากลาง โนราก็จะนาเอาท่า
ที่มีความหมายตรงกับคาพ้ องนันมาใช้
้
ได้ เช่น คาว่า “สี” ทาท่า ถูมือ แต่จะพ้ องกับคาว่า
“สี”่ ซึง่ ออกเสียงในสาเนียงท้ องถิ่นว่า “สี” โดยผู้ราจะทาท่ายกนิ ้วขึ ้นมาสีน่ ิ ้ว และยังพ้ อง
กับคาว่า “ศรี ” ที่แปลว่า “สง่าราศรี ” โนราก็จะทาท่ามือซ้ ายหงายขึ ้นท่าบัวบาน มือขวา
วางที่ ข าขวา ย่อ เข่ า ลงให้ ข าขวาไขว่ ห้ า งบนขาซ้ า ย ซึ่ ง ลัก ษณะเหล่า นี ผ้ ้ ูร าโนรา
จะนามาใช้ มาก จึงทาให้ ลกั ษณะท่าราของการราทาบทเกิ ดความหลากหลาย และ
ร่ ารวยท่าทางในการราเป็ นอย่างมาก เป็ นต้ น
2. ความสามารถพิเศษของผู้ราโนรา
ในการที่จะเลือกท่าทางต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการตีบทโนรา ต้ องคานึงถึง
ความสามารถของผู้ราโนราเองด้ วยว่า สามารถท าท่าทางต่า ง ๆ ในกลุ่มที่กล่าวมา
ข้ างต้ นได้ หรื อไม่ และสามารถทาท่าทางในกลุม่ ไหนได้ ดีที่สดุ โนราก็จะนาท่าทางนัน้ ๆ
มาใช้ เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการราโนราตัวอ่อน จะนาท่าโนราตัวอ่อนมาใช้ ถ้ามีบ ท
ที่กล่าวถึง หิน ต้ นไม้ หอย หรื อ ปู ซึ่งท่าโนราตัวอ่อนสามารถนามาใช้ ในการทาบทได้
ถ้ าหากผู้ที่ไม่มีความสามารถในท่าโนราตัวอ่อน อาจนาท่าสัญลักษณ์ หรื อแม่ท่าโนรา
มาใช้ แทน โนราบางคนอาจราไม่เก่ง ก็จะเน้ นการร้ องในจังหวะกระชับรวดเร็ ว แต่ใช้ ท่า
ซ ้า ๆ กัน แทนก็ได้
จากการศึกษาของผู้วิจยั พบว่าการที่ผ้ ชู มจะชื่นชอบ และติดตามการราทาบท
นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความสามารถของผู้ราดังต่อไปนี ้
1 เลือกท่าที่สอื่ ความหมายตรง ชัดเจน
2 เลือกท่าที่มีลกั ษณะพ้ องคาพ้ องเสียง
3 เลือกคาที่ลงทับกับจังหวะ คมชัดลึก
4 เลือกทาตามความสามารถพิเศษของโนรา เช่น โนราตัวอ่อน
5.3 การสอดแทรกเทคนิคพิเศษ
5.3.1 การสอดแทรกการพูดคุย ถือเป็ นเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งในการ
ราทาบท ในขณะที่ราทาท่าทางที่สื่อความหมายต่าง ๆ อยู่นนผู
ั ้ ้ ราสามารถสอดแทรก
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การพูดคุยเข้ าไปในช่วงวรรคนัน้ ๆ ของการร้ องและการราได้ ซึ่งลักษณะการสอดแทรก
การพูดคุยในการราทาบทนัน้ ผู้ศกึ ษาพอที่จะประมวลได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
(1) การพูดคุย เพื่ออธิ บ ายท่าทางที่ผ้ ูราสื่อความหมาย ซึ่ง การพูดคุย
ในลักษณะนี ้เพื่อเป็ นการขยายความเข้ าใจของท่าทางที่สื่อความหมายในลักษณะนัน้ ๆ
ให้ ผ้ ชู มได้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น เป็ นวิธีการที่ครูโนราได้ มีแนวคิดที่วา่ การสือ่ สารให้ คนจานวน
มาก ๆ ได้ เข้ าใจได้ เหมือน ๆ กันนันเป็
้ นการที่ยากครู โนราจึงจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มเทคนิค
พิเศษต่าง ๆ เข้ าไปเสริ มความเข้ าใจให้ ผ้ ชู มได้ มากยิ่งขึ ้น เช่น
(2) การพูดคุยเรื่ องที่เป็ นความรู้ ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนี ้ไม่ได้ เป็ นการขยาย
ความเข้ าใจของท่าทางที่จะสือ่ เหมือนลักษณะที่หนึง่ แต่เป็ นการให้ ความรู้ โดยการบอก
เล่าของผู้ราโนรา ซึ่งผู้ที่ราโนราจาเป็ นที่จะต้ องแสวงหาความรู้ ให้ มากขึ ้นเพื่อที่จะมี
ความรู้ ต่ า ง ๆ มาบอกเล่า กั บ ผู้ ชม อัน จะเป็ น ทางหนึ่ ง ที่ ส อดแทรกความรู้ ต่ า ง ๆ
ของประชาชนในสังคมและชุมชนให้ มีความรู้ เท่าทันกับสภาพของสังคมและชุมชน เช่น
ความรู้ทางด้ านข่าวสาร ความรู้ทางด้ านการเมือง ฯลฯ
(3) การพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ แต่เป็ นการให้ ความรู้ ในสิ่งต่าง
ๆ ที่เ กิ ด ขึน้ หรื ออาจจะเป็ น การประชาสัมพันธ์ งานหรื อ กิ จกรรม หรื อ ความรู้ ต่าง ๆ
ที่ป ระชาชนควรจะได้ รั บ รู้ นับ เป็ น สื่อ อย่างหนึ่ง ที่ เ ป็ น จุด เชื่ อ มความเข้ าใจระหว่า ง
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน อย่างเช่น สอดแทรกความรู้ เรื่ อง
ยาเสพติดให้ โทษ ความรู้ เรื่ องโรคเอดส์ รณรงค์ ปลุกจิ ตสานึกต่าง ๆ ของประชาชน
ต่อบ้ านเมือง
จากที่ ก ล่า วมาทัง้ หมดจะเห็ น ได้ ว่า การร าท าบทเป็ น ศิ ล ปะชัน้ สูง ที่ ใ ห้ ทัง้
ความสนุกสนาน ยกระดับจิ ตใจ และให้ ความรู้ ทางด้ านความคิดต่าง ๆ ในการที่จะ
ตอบสนองต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ได้ นนั ้ ผู้ราโนราจาเป็ นต้ องมีความสามารถ
ความรู้ และไหวพริ บปฏิภาณมากมาย
5.4 การสอดแทรกมุขตลก
มุขตลก เนื่องจากการแสดงโนราเป็ นมหรสพที่ต้องใช้ เวลาในการแสดง
นานๆ บางครัง้ แสดงกันทังคื
้ น จึงทาให้ การแสดงโนรานาความบันเทิงที่ทาให้ สนุกสนาน
สอดแทรกเข้ ามาเพื่อให้ คนดูไม่เบื่อและสร้ างอารมณ์ร่วมให้ คนดูอยูต่ ลอดเวลา ลักษณะ
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การพูดให้ ตลกขบขันต่าง ๆ จึงเข้ มามีบทบาทในการแสดงโนราเป็ นระยะ ๆ ซึ่งมุขตลก
จะเป็ นเทคนิคการนาเสนอของผู้แสดงโนราที่จะนาเข้ ามาสอดแทรกในช่วงการแสดง
ต่า ง ๆ อย่า งพอดี คือ ไม่ม ากหรื อ น้ อ ยจนเกิน ไปขึ ้นอยู ่ก บั ความสามารถและ
ความชื ่น ชอบของคนดูเ ป็ น ส าคัญ ซึ ่ง มุข ตลกนี ้จะสอดแทรกอยู ่ใ นการร าท าบท
เป็ นส่วนมาก จะแทรกอยู่ทงในลั
ั ้ กษณะท่าทางและบทร้ อง อันเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้
ผู้ชมชื่นชอบการราทาบทมาก จึงทาให้ การราทาบทสามารถดึงดูดคนดูให้ ชมนาน ๆ ได้
ในการราทาบทโนรานันผู
้ ้ ราจะสอดแทรกมุขตลกต่าง ๆ เข้ าไปขันการร
้
าทาบท
เป็ น ช่ ว ง ๆ บางครั ง้ ก็ ต ามเนื อ้ หาของบท บางครั ง้ ก็ สอดแทรกไม่เ ป็ นไปตามเนื อ้ หา
ของบทบ้ า ง เพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะสร้ างบรรยากาศที่ ใ ห้ ค วามสนุก สนานกับ ผู้ช ม ซึ่ ง มี
ความจาเป็ นในการแสดงโนรามากเนื่องจากการแสดงโนราในสมัยโบราณจะใช้ เวลาใน
การแสดงนานมาก บางครั ง้ จะแสดงกันทัง้ คืน เพราะฉะนัน้ ผู้ราโนราจึ งจาเป็ นที่จ ะ
สร้ างสรรค์มขุ ตลกต่าง ๆ สอดแทรกเป็ นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ คนดูง่วงนอนซึ่งมุขตลกที่ผ้ รู า
โนราน ามาใช้ ในการแสดงนัน้ ผู้ศึกษาของแบ่งกลุ่ม ตามลัก ษณะของมุขตลกที่ ผ้ ูร า
นามาใช้ ดังนี ้
5.4.1 ตลกโดยการใช้ คาพูด ผู้ราโนราจะนาเอาลักษณะของการกระทา
ที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดของมนุษย์ มาเสนอให้ เกิดความตลกขบขันหรื ออาจจะใช้
คาพูดที่สนุกสนานโปกฮามาพูดให้ ผ้ ชู มเกิดความตลกขบขันขึ ้น บางครัง้ ผู้ราโนราก็จะ
เล่า ถึ ง ความเซ่ อ ๆ ซ่ า ๆ ของตนเองในสถานที่ แ ละโอกาสต่ า ง ๆ ให้ ผ้ ูช มฟั ง แล้ ว
สนุกสนานตามไปด้ วย ซึ่งผู้ราโนราจะต้ องใช้ เทคนิคในการเล่าเพื่อสร้ างความสนุกสนาน
ให้ กบั ผู้ชมได้
5.4.2 ตลกที่ ใ ช้ ลัก ษณะปมด้ อ ยของมนุษ ย์ ม าพูด คุย ให้ เ กิ ด ความ
สนุก สนานในการน าเสนอ ถ้ า เป็ น การแสดงตลกในปั จ จุ บัน จัด เป็ น การแสดงตลก
ประเภทสังขาร
5.4.3 ตลกโดยการใช้ คาพูดสองแง่สองง่าม ซึ่งเป็ นวิธีการที่ผ้ แู สดงโนรา
นิยมใช้ กนั มากและสามารถที่จะทาให้ ผ้ ชู มเกิดบรรยากาศของความสนุกสนานได้ ง่าย
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โดยเฉพาะคาพูดที่ใกล้ เคียงกับเรื่ องทางเพศ หรื ออาจจะเป็ นลักษณะการพูดคาผวน
ของคนทางภาคใต้
ในการสอดแทรกมุขตลกทัง้ 3 กลุม่ ตามที่ผ้ ศู กึ ษาได้ จดั แบ่งดังกล่าวข้ างต้ นนัน้
จะสร้ างบรรยากาศความสนุกสนานได้ มากน้ อยแค่ไหนจะต้ องขึ ้นอยู่กับเทคนิคและ
ความสามารถของผู้ราโนรา ซึง่ พอที่จะสังเขปได้ ดงั นี ้
ก) สถานที่
ข) ช่วงจังหวะเวลา
ค) ปฏิกริ ยาผู้ชม
ก) สถานที่ การแสดงโนราได้ อยูใ่ นวิถีการดาเนินชีวิตของคนในภาคใต้ ทกุ
สังคมทุกชนชัน้ และจะใช้ เป็ นสือ่ ทางด้ านการแสดงในทุกๆ โอกาสของงานประเพณีตา่ ง
ๆ ที่จดั ขึ ้นในภาคใต้ การนาเสนอมุขตลกต่างๆ ก็ต้องคานึงถึงสถานที่ด้วย เช่นถ้ าแสดง
ในวัดก็ต้องใช้ มขุ ตลกที่ไม่หยาบคายหรื อส่อไปในทางเพศมากนักหรื อถ้ าเข้ าไปแสดงใน
วังเจ้ าเมืองต่างๆ ก็ต้องใช้ คาพูดที่ไม่หยาบโลน เป็ นต้ น
ข) จังหวะเวลา ผู้ราจะต้ องดูช่วงเวลาที่จะสอดแทรกมุขตลกเข้ าไปให้ เกิด
ความพอดี ไม่สอดแทรกถี่เกินไปจนทาให้ เกิดความเบื่อ หรื อห่างกันมากเกินไปจนรู้ สกึ
เบื่อการแสดง
ค) ปฏิกิริยาของผู้ชม ผู้ราโนราจะต้ องสังเกตปฏิกิริยาของผู้ชมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อที่จะประเมินบรรยากาศของการแสดงได้ ซึง่ จะทาให้ ผ้ รู าสามารถที่จะสอดแทรกมุข
ตลกเข้ าไปได้ พอดีกบั อารมณ์ของผู้ชมได้
ในการราทาบทของการแสดงโนรา การสอดแทรกมุขตลกต่าง ๆ ในการแสดง
นันจะเป็
้
นการสร้ างสีสนั ให้ กบั การแสดงในครัง้ นัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น การสอดแทรกมุขตลก
ในการแสดงจึงเป็ นเทคนิคทางศิลปะอย่างหนึง่ ซึง่ ขาดไมได้ ในการราทาบท
5.5 การสอดแทรกการแสดงชนิดอื่น ๆ
การนาการแสดงชนิดอื่น ๆ เข้ ามาสอดแทรกในการแสดง โดยการที่บท
กลอนที่ใช้ ในการราทาบทได้ กล่าวถึงลักษณะการแสดงชนิดนัน้ ๆ ถ้ าหากว่าผู้ราโนรามี
ความสามารถที่จะแสดงชุดนันๆ
้ ได้ ก็ จะนาเข้ ามาแสดงให้ ผ้ ชู มเห็นด้ วย หรื อบางครัง้ ก็
จะนาการแสดงชนิดนัน้ ๆ มาสอดแทรกเข้ าไปจริ ง ๆ เช่น การแสดงลิเกป่ า การแสดง
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หนังตะลุง หรื อการแสดงลิเกซึ่งส่วนมากผู้ราโนราจะแสดงเลียนแบบการแสดงชุดนันๆ
้
เอง เพื่อแสดงความสามารถของผู้รา และเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ วย ซึ่งการนาการ
แสดงชนิดอื่นๆ เข้ ามาในการแสดงโนราทาบทนันเป็
้ นการเปลี่ยนบรรยากาศของการ
แสดงช่วงเวลาหนึง่ และให้ ผ้ ชู มเห็นลักษณะการแสดงที่หลากหลาย เนื่องจากการแสดง
โนราต้ องใช้ เวลาในการแสดงนานๆ ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
การนามุขต่าง ๆ เข้ ามาสอดแทรกในการราทาบทก็เพื่อที่จะสร้ างบรรยากาศ
และความสนุกสนานในการชมการแสดงโนราให้ กับผู้ชม การแทรกมุขต่าง ๆ ผู้แสดง
โนราจะต้ องมีความสามารถ ความชานาญ และไหวพริ บปฏิภาณในการแสดงโนราเป็ น
อย่างดีจึงจะสอดแทรกมุขต่าง ๆ ได้ อย่างลงตัวและสร้ างความสนุกสนานให้ กบั ผู้ ชมได้
ซึ่งถือว่าเป็ นเทคนิคเฉพาะของผู้แสดงแต่ละคน จากการศึกษาเทคนิคเฉพาะของผู้รา
โนราและได้ สอดแทรกมุขเข้ าไปในการแสดงนัน้ ผู้ศกึ ษาพอที่จะประมวลเทคนิคได้ ดงั นี ้
1. ต้ องสร้ างบรรยากาศที่สนุกสนาน
2. ต้ องคานึงถึงวัยของผู้ชม
3. เรื่ องที่นามาเสนอต้ องมีความทันสมัย
4. ต้ องเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ง่ายไม่ต้องใช้ เวลาคิดนาน
5. ช่วงเวลาสอดแทรกไม่ให้ ติดหรื อห่างกันมากเกินไป
โนราลั่น ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสอดแทรกมุข ตลก หรื อ ความรู้ หรื อ
การแสดงชนิดอื่น ๆ ว่า “ในปั จจุบนั จะมีความทะลึ่งมากกว่าตลก และก็จะเน้ นที่เรื่ อง
เพศเป็ น หลัก แต่ โ นราในสมัย ก่ อ น ๆ นัน้ จะสร้ างมุข ตลกขึ น้ มาอย่ า งสร้ างสรรค์
โดยใช้ ลกั ษณะคาพูดและท่าทาง”
อภิปรายผล
ผู้วิจยั ได้ นาองค์ความรู้จากการวิจยั มาอภิปรายให้ เห็นถึงกระบวนการได้ มา
ของผลการวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ มาใช้ เป็ นหลักในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1. ใช้ แนวคิด ทฤษฎี บางทฤษฎีมาอธิบายวิเคราะห์วิธีการสร้ างท่าทางในการ
สือ่ สารของการราโนราทาบทของครูแต่ละท่าน เช่น
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1.1 น าแนวคิ ด ทฤษฎี ร ะบบสัญ ลัก ษณ์ ข องเกี ย ร์ ส ซึ่ ง มองว่ า ระบบ
สัญลักษณ์ ม าจากกระบวนการท างานของระบบความคิดของมนุษย์ ซึ่ง ถูกสะท้ อ น
ให้ เ ห็ น ด้ ว ยพฤติ ก รรมของมนุษ ย์ นั่น เอง พฤติ ก รรม หรื อ การแสดงออกต้ อ งการสื่อ
ความคิ ด ของตนให้ ผ้ ูอื่ น รั บ รู้ และเข้ า ใจ โดยใส่ใ จความหมายลงไปในค าพูด หรื อ
การกระทาที่จะสือ่ กับผู้อื่นสามารถตีความ หรื อถอดความหมายได้ ในระบบสัญลักษณ์
หมายถึงการตีความหมายหลายชัน้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้
ท่าทางในการราโนราทาบท ซึ่งสามารถชี ้ให้ เห็นว่าลักษณะคาร้ องอย่างไร ใช้ ท่าทางที่
เป็ นสัญลักษณ์ในการสือ่ สารอย่างไรในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถสร้ างสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ขึ ้นมาแทนคาร้ องนัน้ ๆ เช่น
ก) คาว่า “ดอกไม้ ”
= จี บ หงายด้ า นหน้ า สื่ อ ความหมายว่ า ดอกไม้ มี ก ลีบ ดอกที่ ส วยงาม
เหมือนจีบที่กรี ดนิ ้วเรี ยงกัน
= รวมนิ ้วมือทังหมดชิ
้
ดกัน สือ่ ความหมายว่า ดอกไม้ ที่กาลังตูมอยู่
= ห่อมือให้ ปลายนิ ้วแยกจากกัน สือ่ ความหมายว่า ดอกไม้ กาลังบาน
= จี บ คว่ า สองมื อ ประสานกั น ระดั บ หน้ า สื่ อ ความหมายว่ า ดอกไม้
ห้ อยระย้ าเป็ นช่อ
ข) คาว่า “นก”
= งอนิว้ ชีเ้ ล็กน้ อย นิ ้วที่เหลือการวบทังหมด
้
สื่อความหมายลักษณะของ
หัวนก
= งอนิ ว้ เล็กน้ อ ย นิ ว้ ที่เ หลือ กางออก สื่อความหมายถึง ลัก ษณะหัวนก
และปี กหางของนก
= งอนิ ว้ ชี เ้ ล็ ก น้ อย นิ ว้ ที่ เ หลื อ กางออกแล้ ว สั่น มื อ สื่ อ ความหมายว่ า
นกกาลังบิน
= มือทังสองแบคว
้
่ากางออกด้ านข้ าง สื่อความหมายว่า ลักษณะการบิน
ของนก
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= มือทังสองจั
้
บผ้ าห้ อยข้ างของโนราแล้ วกางผ้ าออก สื่อความหมายว่า
ใช้ ผ้าเป็ นสัญลักษณ์แทนปี กของนก โดยสมมติตวั ผู้ราโนราเป็ นตัวนก
1.2 น าทฤษฎี โ พเอติ ก า ของอริ ส โตเติ ล โดยกล่า วถึ ง การเลี ย นแบบโดย
มองว่ า มนุษ ย์ โ ดยทั่ว ไปจะมี สัญ ชาตญาณในการเลี ย นแบบ ที่ แ สดงออกมาด้ ว ย
การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เช่น ท่าทางที่ครู โนราใช้ สื่อความหมายโดยการ
เลียนแบบมาจากรูปร่างลักษณะของสิง่ ของนัน้ ๆ ร้ องคาว่า หอย ก็นาลักษณะของหอย
มาเลียนแบบ ร้ องคาว่าปู ก็เลียนแบบลักษณะของปู เป็ นต้ น
จากท่าราในบทนี ้ครู โนราอธิ บายว่าเลียนแบบมาจากธรรมชาติของลักษณะ
หอยกับปูที่พยายามเลียนแบบลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งทังห้
้ าท่านมีลกั ษณะ
ที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบ้ าง คือหอยจะเหมือนกันทัง้ 4 ท่าน แต่ปู
จะต่างไป 1 ท่าน คือ โนราสวัสดิ์ จะใช้ การงอนิ ้วทังหมดเลี
้
ยนแบบปู แต่ครูอีก 3 ท่านจะ
ใช้ การจีบคว่า จีบใช้ แทนตัวปู แต่นิ ้วที่เหลือกรี ดออกแทนขาปูทงหมดส่
ั้
วนครู เอิบจะทา
ลักษณะหอย ปู แตกต่างไปจากท่านอื่นๆมาก เพราะครู เอาแนวความคิดของเปลือก
ภายนอกของหอยกับปูมาสื่อ โดยใช้ ลกั ษณะท่าทางของมือประกบกันให้ เหมือนกับ
เปลือกนอกของหอยและปู
ในบทนีค้ รู แต่ละท่านจะแตกต่างกันที่นาเทคนิคการสอดแทรก การแยกคา
และการร้ องซ ้าคามาใช้ ในการร้ องบท จึงทาให้ ลกั ษณะท่าราและการร้ องของครูแตกต่าง
กันออกไปตามความสามารถของครูโนราแต่ละท่าน เช่น
การสอดแทรก
จะทาเป็ นหอยปู
การแทรกคา
เนหอย นันปู
้
การร้ องซ ้า
อันนี ้แหละหอยปู
1.3 นาแนวคิดทางนาฏศิลป์ ของเดนิสา เปเยส ได้ กล่าวว่า การแสดงออก
ของมนุษย์ด้วยวิธีการที่สนุ ทรี ย์ นิยมเน้ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม แสดงออกโดยนัย
มากกว่าการพรรณนา ซึ่งท่าทางบางท่าที่ครู โนราได้ นามาสื่ อในรู ปแบบของนามธรรม
สือ่ ความหมายด้ วยนัยยะ เช่น ชี ้บอกตาแหน่งซึ่งไม่มีรูปลักษณ์ให้ เห็น ณ เวลานัน้ เช่น
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เมืองกระบี่ ข้ างออก ใช้ ชีไ้ ปข้ างหน้ า หรื อใช้ การกามือ เพื่อสื่อถึงคาว่า ยังมี สื่อความ
หมายถึงยังมีอะไรอีกมากมายที่เรามองไม่เห็น
1.4 น าแนวคิ ด ของการด้ น สดมาใช้ ในการวิ เ คราะห์ ลักษณะการร้ อง เช่ น
การร้ องแยกคา การร้ องซ ้า การร้ องทวน การเพิ่มคาบุพบท สามารถที่จะคิดคาร้ องต่อไป
ได้ เช่ น ลัก ษณะการร้ อง จะเข้ ามานั่ง มาเนมานั่ง นั่ง แล้ ว ท าผัน ผัน เนผัน หน้ า
จะทาว่าข้ างนอก เนข้ างโน้ นนอก จะนัง่ ชมดอก จาปี แล้ วลูกคูร่ ับ นัง่ ผันหน้ าไปข้ างนอก
ชมดอกจาปี นัน่ แหละชมดอกจาปี ว่าผันหน้ าไปข้ างนอกนัง่ ชมดอกจาปี
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1iการร าโนราท าบทเป็ น กลเม็ ด เด็ ด พรายของผู้ร าโนราแต่ ล ะท่ า น
การเรี ยนหรื อการศึกษาในทางวิชาการเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ศึกษายากที่จะเก็บกลเม็ด
เด็ดพรายนัน้ ได้ ทงั ้ หมด จึงน่าจะศึกษาเป็ นแนวทางหรื อเป็ นแบบอย่างในการแสดง
แล้ วอธิ บายในเชิงกระบวนการให้ ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ศึกษานาไปใช้ เพราะถ้ าเราเรี ยนแบบ
ลอกเลียนแบบไปทัง้ หมด ก็ จะขาดซึ่งเอกลักษณ์ ของการราทาบทคือการทาท่าทาง
ได้ หลากหลายในแต่ ล ะพื น้ ที่ ที่ ไ ปแสดงจะต้ องใช้ ท่ า ทางที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
สภาพแวดล้ อมในที่นนั ้ ๆ จึงจะทาให้ คนดูเข้ าใจและเกิดสุนทรี ยภาพมากขึ ้น
1.2iการร าท าบท เป็ น กระบวนที ่ม ีก ารเรี ย นการสอนแบบผู้ เ รี ย น
เป็ นศูนย์กลางที่ให้ ผ้ เู รี ยนนากระบวนการวิธีการและนาข้ อมูลจากสภาพแวดล้ อมจริ งมา
ใช้ ในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็ นการฝึ กทักษะให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการคิดการสื่อสารที่ทาให้
คนเข้ าใจและมีความสุขได้ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในท้ องถิ่นได้
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
2.1. องค์ประกอบที่ถึงพร้ อมในการราโนราทาบทนันยั
้ งมีองค์ประกอบ
ในเรื่ องของการสอดแทรกมุขตลก การสอดแทรกการแสดงพิเศษ ซึ่งผู้สนใจสามารถ
ที่ จ ะศึ ก ษากลวิ ธี ข องการสอดแทรกมุ ข ตลก และการแสดงพิ เ ศษได้ ก็ จ ะท าให้
กระบวนการราโนราทาบทได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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2.2. ท่วงทานองจังหวะของดนตรี การร้ องรับของลูกคู่ ซึง่ จะต้ องสอดคล้ อง
กับ กระบวนการร้ องและการร า ซึ่ง ผู้ที่ มี ความรู้ ความสามารถทางด้ า นดนตรี น่า จะ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพื่อให้ การราโนราทาบทสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
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Strategic management of the local government in Phuket.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ ย วข้ อ ง และการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึกประกอบกับการสัมมนากลุ่มเป้าหมาย ได้ แ ก่
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ เป้าหมาย จานวน 25 คน และจัดสัมมนา จานวน 117 คน
ซึ่งประกอบด้ วย (1) ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2) ปลัด รองปลัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น (3) ผู้บริ หารกองการศึกษาผู้บริ หารสานักการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น (4) ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสังกัดเขตพื ้นที่
การศึกษา (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นในจั งหวั ดภู เก็ ต ประกอบด้ วย 5ปั จจั ย คื อ เป็ นชุ มชนเมื อง
(2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งมัน่ คงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง (3) ศักยภาพของประชากร
มี สู ง ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ดี มี ก ารศึ ก ษาหลายระดั บ หลายอาชี พ หลายชนชาติ
(4) มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (5) มีโครงสร้ างพืน้ ฐานที่สมบูรณ์ ทงระบบสาธารณู
ั้
ปโภค
การคมนาคม ระบบการสือ่ สาร โทรคมนาคม อินเตอร์ เน็ตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ใช้ ยทุ ธศาสตร์ CLAMP ประกอบด้ วย C หมายถึง Classification Education Strategy
คือ การจาแนกระดับการศึกษา L หมายถึง Leadership Strategy คือ ภาวะผู้นา
A หมายถึง Administration Education Strategy คือ ยุทธศาสตร์ การบริ หารการศึกษา
M หมายถึง Management Instruction Strategy คือ การจัดการเรี ยนการสอน และ
P หมายถึง Participate Strategy คือ การมีสว่ นร่วม
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต
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
บทนา
ระบบการศึกษาไทยปั จจุบนั เป็ นระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ที่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ทังช่
้ วง
ปฐมวัย วัยเด็กและ เยาวชน การศึกษาสาหรั บผู้ใหญ่ และสาหรั บผู้สงู อายุ ได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัยรู ปแบบต่างๆ ทังการศึ
้
กษาที่จดั ตามแนวระบบโรงเรี ยน
และการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิต
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยจะกลายเป็ นชุมชนเล็กๆ ของเครื อข่ายโลก
จะต้ องแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ บุคคลสาคัญและองค์กรต่างๆ ของประเทศ
ไทยจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพ มีความพร้ อม
ในการแข่ ง ขัน กั บ สัง คมโลก ซึ่ ง วิ สัย ทัศ น์ ข องบุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
เป็ น ความหวัง และอนาคตการศึก ษาของชาติ หรื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรบุคคลของ
ประเทศใหม่ ความสามารถที่เข้ มแข็ง ดังพระปรี ชาญาณที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวทรงชี ใ้ ห้ เห็ นว่า การให้ ก ารศึกษาเป็ นงานใหญ่ และกว้ างขวางที่ ไม่ใ ช่
จะทาสาเร็ จได้ โดยใครแต่ลาพัง ต้ องอาศัยการมีสว่ นร่ วมของคนส่วนใหญ่มาร่ วมมือกัน
จัดการศึกษาของประเทศจึงจะเป็ นผลสาเร็ จได้ โดยจะเห็นได้ จากพระบรมราโชวาท
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ที่พระราชทานแก่ค ณะกรรมการบริ ห ารมูลนิธิ ช่ว ยนักเรี ย นที่ ขาดแคลนในพระบรม
ราชูปถัม ภ์ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2512 และพระราชดารั ส แก่สมาชิ กสโมสร
ไลออนซ์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2513 มีความลาดับ ดังนี ้
“...ในประเทศไทยนี ถ้ ้ าดู จ ากสถิ ติ ก็ มี พ ลเมื อ งเพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ๆ วั น
จึงสันนิษฐานได้ ว่าพลเมืองของประเทศไทยนี ้อยู่ในวัยเรี ยนอยู่เป็ นส่วนมาก
ทุก ๆ ปี การที่ ส่วนรวมคื อ ประชาชนทัง้ ประเทศเล็ง เห็น ความสาคัญ ของ
การศึกษาเป็ นสิง่ ที่ดีแล้ ว จึงต้ องช่วยกันจัดการให้ เยาวชน ให้ ประชาชนที่เกิด
ขึ ้นมาใหม่นี ้ได้ มีโอกาสได้ รับการศึกษาที่ดีเราจะไปอาศัยรั ฐบาลหรื ออาศัย
ทางราชการที่ จ ะช่ ว ยให้ บ้ า นเมื อ งมี ค วามเจริ ญ ด้ า นเดี ย วไม่ได้ เพราะว่ า
ในสมัยนี ้ถือว่าเป็ นสมัย ประชาธิปไตย ทุกคนมีสว่ นในงานของประเทศชาติ...”
เพื่อตอบสนองพระบรมราโชวาทดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษา ภาคบัง คับ เป็ น 9 ปี และจั ด การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน 12 ปี เพื่ อ ให้
การปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษาให้ เป็ นการศึกษาที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานสามารถ
ผลิ ต คนที่ มี คุณ ภาพ และเป็ น การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ สภาพของโลกในปั จ จุ บัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พร้ อมกฎกระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและ
การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และเป็ นที่ยอมรับกันว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็ นรากฐานสาคัญของ
การจัด การศึก ษาของชาติ อัน เนื่ อ งจากบุค คลมี สิท ธิ เ สมอกัน ในการรั บ การศึก ษา
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ดังนัน้ วิถีทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพประชากรของประเทศในเบือ้ งต้ น คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ทัง้ ภาคบัง คับ และการจัด การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานให้ สอดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 8)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.)ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิ จัด
การศึกษา ในระดับใดระดับหนึง่ หรื อทุกระดับตามความพร้ อมและความต้ องการภายใน
ท้ องถิ่นซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ประกอบกั บ พระราชบัญ ญั ติ ก าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พุทธศักราช 2542 ได้ กาหนด อานาจ บทบาทหน้ าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในด้ านการจัดการศึกษา ดัง มาตรา 16 (9) ให้ เทศบาล
เมื อ งพัท ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจัด บริ ก าร
สาธารณะด้ านการจัดการศึก ษาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ นของตนเอง
มาตรา17(6)ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจัด บริ ก าร
สาธารณะด้ านการจัดการศึก ษาเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ นของตนเอง
จากกฎหมายดังกล่าว ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ของตนเอง กอร์ ปกับระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัด ทาแผนพัฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด "แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา"
ที่หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่กาหนด
ยุท ธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง
วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน นอกจากนีอ้ งค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ยัง จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการศึ ก ษา และแผนพัฒ นา
การศึกษาสามปี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสัง กัด ตลอดจน ให้ มี แ นวทางในการจัด การศึ ก ษา
ในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี ้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็ นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
ซึ่งจะต้ องสอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของประชาชน และเป็ นไปในทิศทาง
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เดี ยวกันกับแผนพัฒ นาการศึก ษาของชาติ จะเห็ น ว่า มี เ จตนารมณ์ ที่ จะให้ ท้ องถิ่ น
เข้ ามามีบทบาทในการส่งเสริ มและสนับสนุนเรื่ องคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ มีโอกาสดารงชีวิตในสังคมที่ดี และสร้ างความเท่าเทียมในการรับบริ การ
ด้ านการศึกษา
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาตังแต่
้ ประเทศไทยได้ มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2496 หลังจากที่มีการใช้ พระราชบัญญัติดงั กล่า วจังหวัดภูเก็ต ได้ เกิดองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ขึน้ เป็ น แห่ง แรก คื อ เทศบาลเมื อ งภูเ ก็ ต และได้ จัด ตัง้ ตามภาระหน้ า ที่
ซึ่งต้ องรั บผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาด้ วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองภูเก็ ต
ได้ พัฒ นาและเจริ ญ เติ บ โตขึน้ ตามลาดับ ได้ ข ยายยกฐานะเป็ น เทศบาลนครภูเ ก็ ต
ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาของเทศบาลนครภู เ ก็ ต ได้ มี ก ารด าเนิ น การพัฒ นามา
โดยตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครองในท้ องถิ่น ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าแนวทางในการ
พัฒ นาการศึก ษาขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จังหวัดภูเ ก็ ต เทศบาลนครภูเ ก็ ต
ได้ สร้ างแบบอย่ า งที่ ดี ไ ว้ โดยจากการพั ฒ นาการศึ ก ษาของเทศบาลนครภู เ ก็ ต
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ เกิ ดผลงานการจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก เช่น นักเรี ยนและ
โรงเรี ยน ได้ รับการคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลพระราชทาน และเด็กนักเรี ยนที่เป็ นผลผลิต
จากเทศบาลนครภูเก็ตเป็ นที่ยอมรับของสังคมจังหวัดภูเก็ตและระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2537 รั ฐบาลไทยได้ ตราพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2537
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวทาให้ เกิดรู ปแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง คือ องค์การบริ หารส่วนตาบล และในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้ ตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขึ ้น ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2540
ทาให้ เกิดรู ปแบบการปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง เรี ยกว่า องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้น มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาด้ วย ทาให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต มีทงั ้ หมด19 องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาล
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เมืองป่ าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตาบลกะรน เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบล
เชิ ง ทะเล เทศบาลต าบลเทพกระษั ตรี เทศบาลต าบลราไวย์ เทศบาลต าบลศรี สุนทร
เทศบาลตาบลฉลอง เทศบาลตาบล ไม้ ขาว เทศบาลตาบลป่ าคลอก องค์การบริ หารส่วน
จัง หวัด ภูเ ก็ ต องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล เชิ ง ทะเล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลสาคู
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเทพกระษั ต รี องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลเกาะแก้ ว และ
องค์ การบริ ห ารส่ว นตาบลกมลา ซึ่ง ทัง้ 19 องค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นต่า งก็ จัด ท า
แผนการจัดการศึกษาแตกต่างกันไปตามนโยบายของผู้บริ หารและตามความต้ องการ
ของประชาชนในท้ องถิ่นเป็ นหลัก มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ไม่ชดั เจน ทาให้ เกิดประเด็น
ปั ญหาขึ ้น เป็ นจานวนมาก
ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า จัง หวัด ภูเ ก็ ต เป็ น จัง หวัด ที่ มี ลัก ษณะพิ เ ศษ เป็ น จัง หวัด ที่ มี
ชื่อเสียงทางด้ านการท่องเที่ยว การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนา
จัง หวัด ภูเ ก็ ต ให้ มี ค วามเจริ ญ ในทุก ๆ ด้ า น ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษาศัก ยภาพของ
จังหวัดภูเก็ตที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัด ภูเ ก็ ต
ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ซึ่ง เมื่ อด าเนิน การแล้ ว เสร็ จ จะทาให้ ได้ มาซึ่ง องค์ ค วามรู้ ใหม่
เป็ นตัวแบบให้ หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต จัก ได้ น าไปใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ พัฒ นาการจัด การศึ ก ษา
ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ เกิดประสิทธิ ผล และใช้ เป็ นแนวทางเผยแพร่ ส่อู งค์กรที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาองค์ ความรู้ ความเข้ าใจในบริ บทของจังหวัด
ภูเก็ต การศึกษา แนวคิดทฤษฎี ข้ อระเบียบ ข้ อกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
การจั ด สัม มนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเพื่อที่จะทาให้ ทราบถึงศักยภาพของจังหวัด
ภูเ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อ การจัด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น และให้ ได้ ม าซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของจังหวัดภูเก็ ต นาไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ตให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื ้นที่ ที่ทาการเก็ บข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ จังหวัดภูเก็ต โดยครอบคลุม
พื ้นที่ทงหมด
ั้
3 อาเภอ รวมทังสิ
้ ้น 19 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
การศึกษา ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยจาแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา และหัวหน้ ากองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต
2. กลุม่ ผู้บริ หารสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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3. กลุ่มที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อ งในการจัดการศึก ษา ได้ แก่ ผู้บริ หารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบเขตระยะเวลา
ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ท าการศึ ก ษาในช่ ว ง
ระยะเวลา ระหว่าง ปี พ.ศ.2556-2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ ต เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีขนั ้ ตอนและ
กระบวนการ ดังรายละเอียดตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม เป้ า หมายในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย แบ่ ง เป้ า หมายออกเป็ น 2 กลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม ที่ 1 มีเ ป้าหมายเพื่อ ให้ ได้ ม าซึ่ง ข้ อมู ลในการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของจังหวัดภูเก็ต ที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อานวยการสานั ก การศึ ก ษา
ผู้อ านวยการกองการศึก ษา และหัว หน้ า กองการศึกษา สังกัด องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. กลุม่ ผู้บริ หารสถานศึกษาได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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3. กลุ่ม ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด การศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ 3 กลุม่ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
ส่ วนที่ 2 กลุม่ เป้าหมายกลุม่ ที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งยุทธศาสตร์ การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย
1. กลุ่ ม ผู้ บริ หารการศึ ก ษาได้ แก่ ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา
ผู้อ านวยการกองการศึก ษา และหัว หน้ า กองการศึกษา สังกัด องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. กลุ่มผู้บริ หารสถานศึกษา ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา (ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่ม ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจัด การศึก ษา ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (นายก รองนายก) ปลัด รองปลัด องค์ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 กลุม่ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 117 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น
2 ส่วนตามลักษณะของการวิจยั ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth Interviews)ที่มีโครงสร้ างจาก
ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรื อภัยคุกคาม
ของการจัด การศึกษาขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นจังหวัด ภูเ ก็ ต และบริ บทของ
จังหวัดภูเก็ต รวมทังการค้
้
นคว้ าข้ อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัด การศึก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต และ
นอกจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารแล้ ว ยังได้ สมั ภาษณ์พดู คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
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การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานด้ านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต
โดยให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ ไ ด้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่า งเสรี ภายใต้ บ รรยากาศ
การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็ นกันเองด้ วยคาถามหลักที่ครอบคลุมประเด็นต่า ง ๆ
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจยั ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ส่ วนที่ 2 การจัดสัมมนา โดยผู้วิจัยได้ นาร่ างยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เข้ าสูก่ ระบวนการ สังเคราะห์ วิเคราะห์
โดยผ่านผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จานวน 117 ท่าน เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
การตรวจสอบโดยอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ผู้ วิ จั ยได้ น าร่ างยุ ท ธศาสตร์ ที่ ร่ างไว้ น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ
ความถูกต้ องสมบูรณ์ พร้ อมทัง้ อธิ บาย ความเป็ นมา และขอให้ แสดงความคิดเห็ นหรื อ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การสัมภาษณ์ได้ ดาเนินการดังนี ้
1.1 ผู้วิจยั ทาการนัดหมายกับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็ นรายบุคคล
1.2 ผู้ วิ จั ย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้ อมทัง้ เตรี ยมประเด็ นการ
สัมภาษณ์ ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อเจาะลึกในทัศนคติ และมุมมอง
ที่ต้องการวิจัยทัง้ ที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในลักษณะต่าง ๆ โดย
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ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง (ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องบันทึกเสียง) ร่ วมกับการจดบันทึก
ที่ ผ้ ูวิ จัยเตรี ยมขึ น้ ผู้วิ จัยจะด าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองเพื่ อให้ ทราบถึ ง
ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ ต
แล้ วนาผลการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ จัดทาเป็ นร่ างยุทธศาสตร์ และนาร่ างยุทธศาสตร์ ที่ได้ ไปจัด
สัมมนา
2. จัดสัมมนาเพื่อวิพากษ์ ร่างยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลด้ วยการใช้ คาถามเดียวกันกับหลาย ๆ คน
เพื่ อเปรี ย บเที ยบค าตอบกั บข้ อมู ลที่ ได้ พร้ อมทัง้ ตรวจสอบคุ ณภาพของข้ อมู ลที่ ได้
ให้ มีประสิทธิภาพ อันเป็ นการตรวจสอบแบบสามเส้ า (data triangulation) ดังนี ้
1. ด้ านข้ อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ ข้อมูลแล้ ว นาข้ อมูลดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบ แหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลโดยพิจารณาข้ อมูลที่ได้ นามาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลเดิม
แหล่งข้ อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตังค
้ าถามเดียวกับคนหลาย ๆ คน หรื อพิจารณา
เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ มาจากบุคคลกับที่ได้ มาจากการสารวจเอกสาร หรื อข้ อมูลที่ได้ จาก
การสังเกตมาเทียบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน ประกอบกับในการ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู วิ จั ย จะท าการสัม ภาษณ์ ตั ว แทนจากบุ ค คลหน่ ว ยงานอื่ น จ านวนหนึ่ ง
ทาให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เป็ นลักษณะมุมมองจากหน่วยงานอื่นมาผสมผสานกับข้ อมูลที่มา
จากมุมมองของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. ด้ านผู้สอบถาม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ตรวจสอบบทวิ เคราะห์ ข้ อมูลและบทสรุ ปในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ ้น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และการจัดสัมมนา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูลในลักษณะข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ วิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้ ได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยผลสุดท้ ายผู้วิจยั นาเสนอ ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อ
ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์ การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษา
ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อการจั ด การศึ ก ษาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หมายถึง ความพร้ อม ความสมบูรณ์ของทรัพยากร กระบวนการ
รวมถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพ
ของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้ วย 5 ประการด้ วยกัน คือ
1. ความเป็ นชุมชนเมือง (Urban area)ภูเก็ตมีความเป็ นมาที่ยาวนาน
จากบันทึกของนักเดินเรื อ คลอดิอุส ปโตเลมี เมื่อ พ.ศ. 700 เรี ยกผืนดินบริ เวณนี ้ว่า
“แหลมตะโกลา” ซึ่ ง เป็ นเส้ น ทางเดิ น เรื อ ของนัก เดิ น เรื อ ในอดี ต จวบจนระหว่ า ง
พ.ศ. 2054-2397 ปรากฏหลักฐานในแผนที่เดินเรื อของชาวยุโรปมาเอเซียตะวันออก
เรี ยกผืนดินนี ้ว่า “จังซีลอน” ก่อนจะมาเป็ น “ถลาง” ในยุคที่มีการค้ นพบแร่ ดีบกุ ทาให้
มีผ้ คู นอพยพเข้ ามาตังรกรากเป็
้
นชุมชนเพื่อทาเหมืองแร่ดีบกุ ความเจริ ญและชุมชนเมือง
จึงย้ ายไปตามแหล่ง ที่พบสายแร่มีการทาสนธิสญ
ั ญากับต่างชาติ ส่งผลให้ ธุรกิจการค้ า
ดีบุกขยายตัวอย่างกว้ างขวางคนจีนพากันหลัง่ ไหลเข้ ามาทาเหมืองจนกลายเป็ นชน
กลุ่ม ใหญ่ จนถึ งรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ได้ ร วบหัวเมื อ ง
ชายทะเลตะวัน ตกตัง้ เป็ น มณฑลภูเ ก็ ต และเมื่ อ ปี พ.ศ. 2476 ได้ ย กเลิ ก มณฑล
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

210 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็ นจังหวัดภูเก็ตจนถึงปั จจุบนั ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510
ธุรกิจเหมืองแร่ เริ่ มถดถอยลง ก็มีการนาแนวคิดการทาธุรกิจท่องเที่ยวเข้ ามาทดแทน
จากความเจริ ญทางด้ านการท่องเที่ยว ได้ ชกั นาให้ ประชากรจากทัว่ สารทิศ ทังชาวไทย
้
และต่างประเทศเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ก่อเกิดเป็ นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ขยายเต็มทังพื
้ ้นที่ มีจานวนครัวเรื อนถึง 186,848 ครัวเรื อน มีความหนาแน่น
ถึ ง 617 คนต่ อ ตารางกิ โลเมตร (ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต : 2554)
มี สถานศึก ษาในสัง กัด เขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาภูเ ก็ ต เป็ น จ านวน 56 โรงนัก เรี ย นทัง้ สิ น้
30,172 คน (สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาภูเก็ต : 2553)
2. มี ฐ านเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มั่น คง(Economic base)นับ แต่อ ดี ต ถึ ง
ปั จจุบนั จากปี พ.ศ. 2315 กัปตันฟรานซิส ไลท์ พ่อค้ าในสังกัดบริ ษัทอินเดียตะวันออก
ได้ นาเรื อกาปั่ นมาทาการค้ าที่เมืองถลางและได้ แต่งงานกับสาวชาวเมืองถลางเชื ้อสาย
โปรตุเกส และตังรกรากอยู
้
่ที่บ้านท่าเรื อ ต่อมากัปตันฟรานซิส ไลท์ ได้ ขอพระบรมรา
ชานุญ าตจากสมเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุรี ผูก ขาดการค้ า แร่ ดี บุก ซึ่ง ได้ รั บ พระบรมรา
ชานุญาตเนื่องจากพระเจ้ ากรุงธนบุรีมีพระราชดาริ ที่จะฟื น้ ฟูฐานะเมืองไทยหลังสงคราม
ซึ่งประสบปั ญหาข้ าวยากหมากแพง การค้ าแร่ ดีบุกจึงเป็ นหนทางช่วยเหลือประเทศ
ทางหนึ่ง ต่อ มาคุณ เที ย นบุต รคุณ หญิ ง จัน (ท้ า วเทพกระษั ต รี ) ได้ พ บแหล่ง แร่ ดี บุก
ขนาดใหญ่ ที่ บ้ า นตะป า (บ้ า นสะป า) กิ จ การเหมื อ งแร่ ดี บุก จึ ง เป็ น กิ จ การที่ ส ร้ าง
เศรษฐกิ จที่มนั่ คงให้ แก่ จังหวัดภูเ ก็ ตมาอย่างยาวนาน จากอดีตที่รายได้ ของจังหวัด
มาจากอุต สาหกรรมการท าเหมื อ งแร่ ดี บุก จวบจนปั จ จุบัน รายได้ ห ลัก ของจัง หวัด
เปลี่ ย นมาเป็ นรายได้ จากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็ยงั คงเป็ นจังหวัดที่ทารายได้ เข้ าสู่ประเทศเป็ นอันดับต้ นๆ
มาโดยตลอด โดยสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศเป็ นอันดับ 1 ในภาคใต้ และอันดับ
10 ของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงเป็ นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มนั่ คงมากจังหวัด
หนึง่
3. ศักยภาพของประชากรมีสงู (Population potential) ภูเก็ตมีบุคคล
ที่สาคัญ ในการสร้ างความเจริ ญ มาตัง้ แต่อ ดีต เท่า ที่ป รากฏในประวัติศ าสตร์ อาทิ
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ท้ าวเทพกระษัตรี -ท้ าวศรี สนุ ทร (คุณหญิงจัน-คุณหญิงมุก) ที่มีบทบาทสาคัญในการนา
ชาวบ้ านต่อสู้กองทัพพม่าในศึกเก้ าทัพ จนรักษาเมืองถลางไว้ ได้ หลวงพ่อแช่มหรื อพระ
ครู วิสทุ ธิวงษาจาริ ย์ญาณมุนี วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ที่เป็ นศูนย์รวมขวัญกาลังใจ
ให้ แก่ชาวบ้ านต่อสู้กบั กลุม่ อังยี
้ ่ชาวจีนที่ก่อความวุน่ วายในจังหวัดภูเก็ต พระยารัษฎานุ
ประดิ ษ ฐ์ ม หิ ศ รภัก ดี (คอซิ ม บี ้ ณ ระนอง) สมุห เทศาภิ บ าลมณฑลภูเ ก็ ต ผู้ก าหนด
แนวทางและรู ปแบบการพัฒนาเมืองภูเก็ตในด้ านต่างๆ จนเป็ นรากฐานในการพัฒ นา
มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นายอ้ วน สุ ร ะกุ ล ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ผู้ วางแนวทาง
การเปลี่ย นแปลงภูเ ก็ ต จากอุต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ม าเป็ น อุต สาหกรรมท่อ งเที่ ย ว
คุณพูนเพิ่ม สุวรรณาคาร ผู้ริเริ่ มกิ จการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต คุณคณิ ต ยงสกุล
ผู้ริเริ่ มกิจการท่าเรื อเพื่อการท่องเที่ยวหรื อมารี น่า นอกจากบุคคลสาคัญเหล่านี ้แล้ ว
จังหวัด ภูเก็ ต ยังมีป ราชญ์ ชาวบ้ า น และภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น อีกมากมาย ซึ่งล้ วนแต่มี
บทบาทสาคัญในการผลักดันให้ จงั หวัดภูเก็ตเจริ ญรุ ดหน้ ามาจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้ านการศึกษาของจังหวัด
4. มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (Technology)ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาคัญ คือ
ประยุกต์ ใช้ พัฒ นาต่อ ยอดเทคโนโลยี และสนับ สนุนการพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการผลิตสินค้ าและบริ การ โดยร่ วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกร
ผู้ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการกาหนดแนวทางดาเนินการเฉพาะสาขาที่ประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพ และเร่งพัฒนาสังคมไทยให้ มีพื ้นฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์
พัฒ นาบุ ค ลากรด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ นสาขาที่ เ ป็ นความต้ องการ
ทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพอย่างพอเพียง รวมทังยกระดั
้
บการใช้ และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อทาให้ เกิดความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยี อันจะเป็ น
การสร้ างบรรยากาศการลงทุนในกิ จ การที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สูง ในระยะต่อ ไป ในการนี ้
จาเป็ นต้ องปรั บปรุ งการบริ หารงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ เป็ นไปใน
เชิ ง รุ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ลดสัด ส่ ว นการพึ่ ง พาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ และสร้ างกลไกการกระจายความรู้ และบริ การด้ านวิทยาศาสตร์ และ
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เทคโนโลยีสคู่ นในชนบท เพื่อลดช่องว่างทางสังคมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และจากการที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับ
โลกผลัก ดั น ให้ จั ง หวัด ภู เ ก็ ต พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานทางเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ทัง้ ระบบสื่อ สารและอิน เตอร์ เน็ ต เช่ น มีเ ครื อข่ายการสื่อสารระบบไฟเบอร์ ออพติ ก
3 วงจรเชื่ อมต่อ กัน มีอินเตอร์ เ น็ต บรอดแบรนด์ ความเร็ วสูงแบบมีสายและไร้ สาย
มีระบบกริ ดข้ อมูลด้ านพลังงานไฟฟ้า SCADA เป็ นต้ น
5. มีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ (Infrastructure)จากการที่ภเู ก็ตเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวสาคัญสามารถทารายได้ เข้ าประเทศปี ละเกือบหนึ่งแสนล้ านบาท โดยเฉพาะ
กลุม่ ประชุมสัมมนาหรื อ MICE งบพัฒนาและขยายท่าอากาศยานภูเก็ตจานวนประมาณ 5.7
ล้ า น บ า ท เ พื ่ อ ข ย า ย ท่ า อ า ก า ศ ย า น ภู เ ก็ ต ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ผู้ โ ด ย ส า ร
จาก 6.5 ล้ านคน เป็ น 12 ล้ านคนนอกจากนัน้ รั ฐบาลยังได้ จัดงบประมาณ 600 ล้ านบาท
ในการก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าคลองกระทะ อีกทังยั
้ งได้ สนับสนุนงบประมาณอีก 400 ล้ าน
บาท ในการก่อสร้ างทางยกระดับหรื ออุโมงค์ ที่บริ เวณสี่แยกไทนานและสี่แยกโลตัส
เพื่อ แก้ ปั ญหาการจราจรติ ดขัด อย่า งหนัก ทัง้ นีส้ ืบเนื่ องจากการขยายตัวของเมือ ง
อย่างรวดเร็ วทาให้ โครงสร้ างพื ้นฐานของจังหวัดภูเก็ตต้ องขยายตัวตามไปด้ วย ทังด้
้ าน
การคมนาคมทังทางบก
้
ทางน ้า และทางอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น ดังนันทุ
้ กฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันเตรี ยมความพร้ อม โดยเฉพาะการศึกษา
ที่ จ ะต้ องมี ห ลัก สูต รให้ เ หมาะสม เพื่ อ ผลิ ต และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ สามารถเข้ าสู่
ตลาดแรงงานได้
ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
หมายถึง กลวิธี ยุทธวิธี และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดภูเก็ ต ที่นาพาไปสู่ความสาเร็ จ จากการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์ ในการจัด
การศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนของถิ่ นจั งหวัดภูเก็ ต ที่เหมาะสมคือ ยุทธศาสตร์
CLAMP โดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็ บข้ อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์
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ศักยภาพในด้ านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลจากการศึกษา ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ด้วยกัน ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ C (Classification Education Strategy) การจาแนกระดับ
การศึ ก ษาเนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 41 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษาในระดับใด
ระดับ หนึ่ ง หรื อ ทุ ก ระดับ ได้ ตามความพร้ อมความเหมาะสมและความต้ องการ
ภายในท้ องถิ่ น จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องมี ก ารจ าแนกระดับ การศึ ก ษาให้ ชั ด เจนและ
แยกการจัด การออกจากกัน อย่า งเด็ ด ขาด ทัง้ การจัด การศูน ย์ เ ด็ ก เล็ก การจัด การ
โรงเรี ย นอนุ บ าล การจั ด การศึ ก ษาภาคบัง คับ (ป.1-ม.3) และการจัด การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
2. ยุทธศาสตร์ L (Leadership Strategy) ภาวะผู้นาการจัดการศึกษาให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ นนั ้ ผู้บริ หารการศึกษาทุกระดับจะต้ องมีภาวะผู้นา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาที่อาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ภาวะผู้นาของผู้บริ หารมีความจาเป็ น
อย่างยิ่ง ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึงต้ องมีการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ A (Administration Education Strategy) การบริ หารการศึกษา
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ง บ ป ร ะ ม า ณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป
4. ยุทธศาสตร์ M (Management Instvectien Strategy) การจัดการเรี ยน
การสอนความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเ ก็ ต เกิ ด จากการจั ด การใน 5 ด้ านด้ วยกั น คื อ ด้ านหลัก สูต ร ด้ านเทคโนโลยี
ด้ านครุ ภั ณ ฑ์ และอาคารสถานที่ ด้ านการติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน และ
ด้ านการป้องกันอบายมุขและยาเสพติดในสถานศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์ P (Participate Strategy)การมีส่วนร่ วม โดยใช้ ยุทธวิธี
ในการระดมสรรพกาลัง ในการจัดการศึกษาทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน เครื อข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ เช่น เครื อข่ายผู้ปกครอง เครื อข่ายสถานศึกษา เป็ นต้ น

การจัดการศึกษา
ของ อปท.
จังหวัดภูเก็ต

ภาพ 1 ยุทธศาสตร์ CLAMP และศักยภาพต่อการจัดการศึกษาโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
จากภาพ แสดงให้ เห็นถึงการบูรณาการส่วนประกอบทัง้ 2 ส่วนของการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง
ประกอบด้ วยส่วนศักยภาพ (potential) ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ต่อการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 1 แสดงถึงศักยภาพด้ านการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ประกอบด้ วยศักยภาพ 5 ประการด้ วยกัน
จากนัน้ วิ เ คราะห์ ศัก ยภาพดัง กล่า วเพื่ อ น าไปสู่ก ารก าหนดยุท ธศาสตร์ ใ นการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ตามวัต ถุป ระสงค์
ของการวิจัยข้ อที่ 2 ในลักษณะยุทธศาสตร์ “CLAMP Strategy” โดยใช้ แนวคิดการ
บริ หารจัดการแบบบูรณาการ เน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
โดยการจัดตังเป็
้ นเครื อข่ายร่ วมกันคิด ร่ วมกันวางแผน ร่ วมกันทา ร่ วมกันรับผิดชอบ
และร่ ว มกั น ภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ รวมทั ง้ การใช้ ทรั พ ยาก รร่ ว มกั น อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ โดยยึดความต้ องการของชุมชนและบริ บทของสังคมเป็ นเป้าหมายสูงสุด
เพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้ อ คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัด
ภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 2) จัดทา
ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ ต สามารถ
นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ เ อื อ้ ต่ อการจั ด การศึ ก ษาขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเก็ ต พบว่า จัง หวัด ภูเ ก็ ตมี ศักยภาพที่ เอื อ้ ต่อ การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วย 5 ประการ คือ
1) ความเป็ นชุมชนเมือง 2) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งมัน่ คง3) ศักยภาพของประชากร
มีสูง 4) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 5) มีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ ที่เป็ นเช่นนีเ้ ป็ น
เพราะจังหวัดภูเก็ ตมี ภู มิ ประเทศเป็ นเกาะมี อาณาเขตแน่ นอนและมี พื น้ ที่ ไม่ ใหญ่ โตมากนัก
ประกอบกับเมื่อการท่องเที่ยวพัฒนามากขึน้ เป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ูคนจากทั่วสารทิศเดิน
ทางเข้ ามาอาศั ยพั ก พิ ง ประกอบอาชี พในจั งหวั ดภู เ ก็ ต ส่ ง ผลให้ ประชากรเพิ่ ม ขึ น้
อย่างรวดเร็ ว เมื่อประชากรเข้ ามาอยูอ่ าศัยมากขึ ้น ความต้ องการที่ อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้ าง
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ก็ เพิ่มขึ ้น เป็ นแรงผลักดันให้ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ น
ภาครั ฐหรื อเอกชนให้ ค วามสาคัญกับการขยายบริ การทัง้ การคมนาคม การประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์และโทรคมนาคมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดทังผลเสี
้
ยและผลดี
ไปพร้ อมกันด้ วย ในด้ านผลเสียนัน้ เช่น มีปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ ้น ทังปั
้ ญหาแรงงาน
ผิ ด กฎหมาย ยาเสพติ ด การค้ า มนุษ ย์ ความแออัด ของประชากร การขาดแคลน
สาธารณูปโภค ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น แต่ในด้ านดี เนื่องจากมีผ้ คู นหลากหลาย
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ทังคนไทยและต่
้
างชาติ ทาให้ มีคนหลายระดับความรู้ หลายอาชีพ หลายฐานะซึง่ ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุณ ค่า ในสัง คม นอกจากนัน้ บุค คลเหล่า นี ย้ ัง มี ส่ว นส าคัญ
ในการผลักดันสังคมจังหวัดภูเก็ตให้ พฒ
ั นาเจริ ญรุ ดหน้ าไปอย่างรวดเร็ วสามารถสร้ าง
รายได้ เข้ าสูป่ ระเทศเป็ นจานวนมาก เป็ นการเพิ่มศักยภาพทางกายภาพให้ กับจังหวัด
ภูเ ก็ ต ทัง้ ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุข การท่อ งเที่ ย ว ภาคการผลิต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การท่องเที่ยว การค้ าการลงทุนต่างๆ รวมทังการขนส่
้
งและการมีส่วนร่ วมของสังคม
ก็ จ ะขยายขอบข่า ยกว้ า งขวางขึน้ นับ เป็ น โอกาสขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ในการใช้ จดุ แข็งต่างๆ เหล่านี ้ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้ อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ที่ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
ของจังหวัด พบว่า ศักยภาพทางกายภาพเป็ นสิ่งสาคัญและมีสว่ นช่วยให้ จงั หวัดพะเยา
สามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปได้ เพราะมีพื ้นที่กว๊ านพะเยาเป็ นแหล่ง
น ้าที่อดุ มสมบูรณ์ มีพื ้นที่ประมาณ 20.53 กิโลเมตร ซึง่ สามารถกักเก็บน ้าได้ 33.84 ล้ าน
ลูก บาศก์ เมตร รวมถึ ง แหล่งต้ น น า้ ต่า ง ๆ เช่ น หนองเล็งทราย แม่น า้ อิ ง แม่น า้ ยม
ครอบคลุมในพื ้นที่จงั หวัด
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ทั ง้ ด้ านความเป็ นชุ มชนเมื อ ง
การมีฐานเศรษฐกิ จที่เข้ มแข็งมั่นคง ประชากรมีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ ต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็ นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต
ผลจากการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ Classification
Education Strategy (การจาแนกระดับการศึกษา) แทนด้ วยตัว C,Leadership Strategy
(ภาวะผู้นา) แทนด้ วยตัว L, Administration Education Strategy (การบริ หารการศึกษา)
แทนด้ วยตัว A, Management Instruction Strategy (การจัดการเรี ยนการสอน) แทนด้ วย
ตัว M และ Participate Strategy (การระดมสรรพกาลังเพื่อการมีสว่ นร่วม) แทนด้ วยตัว
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P ซึ่งสามารถนามาประกอบเป็ นคาเพื่อให้ ง่ายในการจดจาได้ ว่า “CLAMP”หรื อเรี ยก
ยุทธศาสตร์ นี ้ว่า“CLAMP Strategy” ที่เป็ นเช่นนี ้เป็ นเพราะรัฐบาลไทยได้ ตราพระราชบัญญัติ
เทศบาล 2496 ประกาศใช้ เมื่อ18 กุมภาพันธ์ 2496 พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537
ทาให้ เกิดรูปแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้น และในปี พ.ศ. 2540 ได้ ตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขึ ้น ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2540
ทาให้ เกิ ดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขึ ้นอีกรู ปแบบหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ที่เกิดขึ ้น มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้ วย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จึงเป็ นองค์กรที่มีความสาคัญในการจัดการศึกษามาตังแต่
้ อดีต และยิ่งมีบทบาทมาก
ยิ่ ง ขึน้ ในปั จ จุบัน และอนาคต อัน เนื่ อ งมาจากนโยบายการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาสู่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ซึ่งกาหนดไว้ ในกฎหมายสาคัญหลายฉบับ
บัญญัติให้ สง่ เสริ มสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจั ด
และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิ ที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝึ กอาชีพตามความเหมาะสมและความต้ องการของท้ องถิ่นนัน้
และเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษาอบรมของรั ฐ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บั ญญั ติ
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิ จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรื อทุกระดับ
ตามความพร้ อมความเหมาะสมและความต้ องการของท้ องถิ่น
สอดคล้ องกับมาโนช จันทร์ แจ่ม, (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การบริ หารจัดการโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Base Management: SBM) เป็ นแนวคิดทางการบริ หารและ
จัดการศึกษา ที่มงุ่ ให้ สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ภายใต้ กฎหมายที่กาหนด การบริ หารตาม
แนวคิดนี ้สถานศึกษามีอานาจในการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิ สยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้า ประสงค์ และมี การวางแผนพัฒ นางาน โดยให้ บุค คลที่ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ได้ แ ก่
ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น ผู้ ปกครอง และสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วม
ในการบริ หารและการจัดการศึกษา รวมทังตรวจสอบงาน
้
ในการดาเนินงานที่ม่งุ เน้ น
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดหลักการกระจาย
อานาจ การมีสว่ นร่ วม การคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ ประชาชน การบริ หารตนเอง
และการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การกระจายอานาจ เป็ นการกระจายอานาจและการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาตัดสินใจด้ านวิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร และด้ านบริ หารทัว่ ไป
2. การมีส่วนร่ วม เป็ นการดาเนินงานที่สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่ ว นเสี ย เช่ น ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา ครู ผู้ ปกครอง ชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารและจัดการศึกษา
3. การคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ ประชาชน เป็ นการคืนอานาจการจัด
การศึกษาสูท่ ้ องถิ่น เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ ้น
4.การบริ หารตนเอง เป็ นการมอบอานาจให้ โ รงเรี ยนมีระบบการบริ หาร
ด้ วยตนเอง มีอานาจหนน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถทาได้
ด้ วยวิธี การที่ห ลากหลาย ขึน้ อยู่กับ ความพร้ อม และสถานการณ์ ของโรงเรี ย น โดย
หน่วยงานส่วนกลางทาหน้ าที่เพียงกาหนดนโยบาย
5. การตรวจสอบและถ่ วงดุล หลักการนี ้ส่วนกลางมีหน้ าที่กาหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีอ งค์ ก รอิ สระทาหน้ า ที่ต รวจสอบคุณ ภาพการบริ หารและ
การจัด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามที่ ก าหนด และเป็ น ไปตาม
นโยบายของชาติ
สรุ ปไ ด้ ว่ า ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ใ นก า รจั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค์ ก รปก ค รอ ง
ส่ว นท้ องถิ่ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประ กอ บด้ ว ย ยุ ท ธ ศา สต ร์ 5 ยุ ท ธศ าสต ร์ คื อ C :
Classification Education Strategy (การจาแนกระดับการศึกษา) L : Leadership Strategy
(ภาวะผู้นา) A : Administration Education Strategy (การบริ หารการศึกษา) M :
Management Instruction Strategy (การจัดการเรี ยนการสอน)และ P : Participate
Strategy (การระดมสรรพก าลั ง เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ วม )หรื อเรี ยกยุ ท ธศาสตร์
นี ้ว่า“ CLAMP Strategy ”
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ข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ได้ ศกั ยภาพจังหวัดภูเก็ตที่เอื ้อต่อการจัด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จัง หวัด ภู เ ก็ ต และยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต ด้ ว ยเหตุนี ้ ข้ อ เสนอจาก
ผลการวิจัยฉบับนี ้จึงมุ่งให้ ข้อเสนอแนะต่อผู้มีอานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้บริ หารการศึกษา และผู้ที่มีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และบุคคลทัว่ ไปสามารถนาผลการวิจัย
ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ใช้ ใ นการจัด การศึก ษา ซึ่ง อาจเป็ น การใช้ โ ดยตรงหรื อ
ประยุกต์ใช้ ประกอบ ในการกาหนดนโยบายหรื อกาหนดยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ให้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ดังนี ้
1. ผู้ บริ ห ารจะต้ องศึ ก ษา พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง คื อ ต้ องส่ ง เสริ ม ให้ มี
การเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ข่าวสารของการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ น ให้ ผ้ ูปกครอง ชุมชน องค์ กรภายในและภายนอก รั บทราบ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อจะได้ รับทราบผลการดาเนินงาน และความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงาน ของการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ช่วยเหลือด้ านการศึกษา ของสถานศึกษาในชุมชนท้ องถิ่นให้ มีคุณภาพ ส่วนในด้ าน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้
จัด ระบบการประเมิ น แผนยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพัฒ นา โดยสร้ างเครื่ อ งมื อ
ในการรับรองการประเมินให้ เป็ นระบบชัดเจนและมีมาตรฐาน
2. ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ผู้บริ หารควรมีการพัฒนาปรับปรุ ง ในด้ านการ
ส่งเสริ มชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ ผู้แทนของชุมชนต้ องเข้ ามามีบทบาท และ
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ ชุมชนได้ มีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง
ผู้บ ริ ห ารควรน าข้ อมูล สารสนเทศ ทัง้ ในจุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อยไปศึ ก ษาท าก ารวิ จั ย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะการพัฒ นาหลัก สูต ร
ของสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยนโดยการเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
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และการส่งเสริ มบุคคลากรทางการศึกษาให้ ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อให้ การจัดการเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรส่งเสริ มการพัฒนาผู้บริ หาร
การศึกษาในสังกัด ให้ มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึก ษา เช่น จัดสัม มนา แลกเปลี่ย น
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ได้ เข้ ารับ
การฝึ กอบรมการเป็ นผู้บริ ห ารที่มีเ ทคนิคในการบริ หารเชิ งกลยุท ธ์ ใ นรู ป แบบต่า ง ๆ
มากขึ ้น
4. ด้ านการบริ ห ารด้ านวิ ช าการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ควรให้
การสนับสนุนและพัฒนาด้ านการบริ หารงานวิชาการแก่สถานศึกษา โดยเข้ าไปมีสว่ น
ร่ ว มในการก าหนดนโยบาย และวางแผนด้ า นวิ ช าการ จั ด สรรครู แ ละบุค ลาทาง
การศึกษาให้ สถานศึกษา จัดสื่อและเทคโนโลยี ให้ สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ พัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5. ควรด าเนิ นการอย่างเร่ งด่วนขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวั ด
ภูเก็ตคือ การแก้ ไขสิง่ ที่เป็ นจุดอ่อนต่าง ๆ ตามที่ได้ รับจากการจัดทา SWOT โดยผู้มีสว่ น
ได้ ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ด้ วยการมอบหมาย
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องไปดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขจุดอ่อนดังกล่าวในแต่ละด้ าน
6. เพื่อประโยชน์ในการนายุทธศาสตร์ ดงั กล่าวไปใช้ ควรมอบให้ กองวิชาการ
และแผนงาน นาแผนยุทธศาสตร์ ที่ทาการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะจากการสัมมนา
กลุ่ม ย่อ ยแล้ ว น าเสนอต่อ คณะกรรมการแผนพัฒ นา อปท.เพื่ อ ก าหนดตัว บ่ง ชี ว้ ัด
ความสาเร็ จของการดาเนินการตามแผนให้ ครบทุกภารกิจก่อนการวางแผนปฏิบตั ิการ
7. หน่วยงานระดับปฏิบัติก าร เช่น กองการศึกษา สานักการศึกษา และ
โรงเรี ยน ควรรับนโยบายไปดาเนินการกาหนดแผนปฏิบตั ิการของตนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและเป้าหมายที่ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่นกาหนด
8. ควรสร้ างความเข้ าใจแก่บคุ ลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ นี ้ และประชาสัมพันธ์
ยุ ท ธศาสตร์ ให้ แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ภายในและภายนอกองค์ ก รทราบ
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เพื่ อประโยชน์ ใ นการสร้ างความเข้ า ใจโดยทั่ว กัน โดยอาจจัด ทาเป็ น เอกสารรู ปเล่ม
เพื่อประโยชน์ในการนาไปอ้ างอิง
9. ควรมอบหมายให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็ นผู้รั บผิ ดชอบปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอนในหน่วยงานของตน โดยการประชุมชี แ้ จงอาจารย์ ให้ เห็ น
ความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล
เป็ นต้ น
10. ด้ านการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็ นพลเมืองกลุม่ ประเทศอาเซียน ด้ วยที่
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ เป็ นสมาชิ กของประชาคมอาเซีย น องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ควรใช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การศึ ก ษาพัฒ นาคนในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ให้ มี คุณ ภาพ
มีทกั ษะ องค์ความรู้ ที่หลากหลายทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ โดยเฉพาะทักษะทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ ด้ านภาษาอังกฤษ และด้ านวิชาชีพต่าง ๆ
11. จากการศึกษาข้ อมูล ด้ านการจัดงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 19 แห่ง ในแต่ละปี งบประมาณ ได้ จดั งบประมาณเพื่อใช้ จ่าย
ในการจัดการศึกษามีจานวนน้ อย และด้ วยที่ งบประมาณเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่จะทาให้ การจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้บริ หาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ควรที่จะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มาใช้ เพื่อการศึกษาให้ มีปริ มาณ
ที่มากขึ ้น
12. ผู้ บริ หารมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการบริ หารจั ด การศึ ก ษาให้ เกิ ด
ประสิท ธิ ภ าพ การแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารที่ เ ข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร ด้ า นการจัด
การศึก ษาองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ทัง้ 19 แห่ง ต้ อ งเป็ น บุค คลที่ มี ทัก ษะความรู้
ด้ านการศึกษา และทักษะความรู้ ในด้ านการบริ หารแบบมืออาชีพ
13. ด้ วยที่จังหวัดภูเก็ต เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเจริ ญเติบโต เศรษฐกิจ
เข้ มแข็ง การอพยพของประชากรที่เข้ ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับ
ประเทศไทย เป็ นสมาชิกกลุ่มอาเซียน การจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จึงเป็ น
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ควรด าเนิ น การ ซึ่ ง เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว
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ประชากรของทุกประเทศในกลุม่ อาเซียน สามารถเคลื่อนที่ประชากรไปศึกษาเล่าเรี ยน
หรื อปฏิบตั ิงานที่ประเทศใดก็ได้
14. การจัดการศึกษาสายอาชีพเฉพาะทางในศาสตร์ ของการบริ หารจัดการ
ท่องเที่ยว เช่ น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิช าการทาอาหารนานาชาติ สาขาวิช า
การผสมเครื่ องดื่ม สาขาธุรกิ จการท่องเที่ยว เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นควรดาเนินการ ซึง่ เมื่อดาเนินการแล้ วประเทศต่าง ๆ หรื อหน่วยงาน
ต่าง ๆที่ต้องการบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวเข้ ามาแสวงหาในจังหวัดภูเก็ตได้
15. ครูผ้ สู อนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ผู้บริ หาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรจัดหาครูผ้ สู อนให้ ตรงตามวิชาเอกที่สอน และ
มีจานวนที่เพียงพอ
16. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความสาคัญ ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องให้ ความสาคัญที่ 1 และต้ องขับเคลื่อน
ให้ เป็ นรูปธรรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด ภูเ ก็ ต ควรมี ก ารศึ ก ษา
ยุท ธศาสตร์ เ พื่อ นามาวิ เ คราะห์ และวางแผนการจัด การศึก ษา หรื อ ดาเนิน การของ
หน่วยงานให้ เหมาะสมกับบริ บทของท้ องถิ่น ตามการเปลีย่ นแปลงของยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2. การวิจัยในครั ง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ การติดตามและ
ประเมินผล ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
3. ควรทาการศึกษาแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นจังหวัดภูเก็ ต และศึกษาท้ องถิ่ นอื่นที่มี บริ บทใกล้ เคียงกัน เพื่ อ
เปรี ยบเทีย บ/และหาภาพรวมของสิ่ง ที่เกิ ดขึน้ ในการต่อ ยอดเพื่ อการพัฒนาท้ องถิ่ น
ให้ ก้าวหน้ าต่อไป
4. ควรทาการวิจยั โดยใช้ เทคนิควิธีวิจยั อื่น ๆ เช่น การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่ว นร่ ว ม โดยการเชิ ญผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึก ษาในท้ อ งถิ่ น อาทิ ครู
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ผู้นาชุมชน หรื อพีน้ องประชาชน ร่ วมในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ รับทราบ
ปั ญหาและความต้ องการอย่างแท้ จริ ง ส่งผลให้ ท้องถิ่นสามารถนางานวิจยั ไปพัฒนาได้
ตรงเป้าหมายที่พีน้องประชาชนต้ องการ
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Ethnographic study: What is it and how do you conduct it?
การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาคืออะไรและวิจัยอย่ างไร

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
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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
บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ระเบียบวิธีวิจยั เชิง ชาติพนั ธุ์มิได้ ใช้ เฉพาะงานด้ านมานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยาเท่านัน้ ในวงการศึกษา Fraenkel และ Wallen (2007) ได้ ให้ ทศั นะว่า ระเบียบวิธี
วิ จัย เชิ ง ชาติ พัน ธุ์ ว รรณนาสามารถช่ ว ยให้ ผ้ ูวิ จัย เก็ บ ข้ อ มูลได้ อ ย่า งครอบคลุม กว่ า
ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทางการศึ ก ษารู ป แบบอื่ น ๆ ดัง นัน้ จึ ง กล่า วได้ ว่ า ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย นี ้
สามารถนามาเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์สาหรับนักวิชาการและ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศที่ประสงค์จะทางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้ องถิ่นโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัย
ที่นอกเหนือไปจากกรอบการวิจัยที่ใช้ แบบสารวจ แบบสอบถาม การเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน หรื อการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยนไปสู่
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ค วามเข้ มข้ นมากขึ น้ ด้ วยเหตุ นั น้ บทความปริ ทั ศ น์ นี ้
จึ ง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ที่ ม าลัก ษณะเฉพาะ และ
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วิธีดาเนินการวิจยั โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิง ชาติพนั ธุ์วรรณนาเป็ นประเด็นหลัก โดยใน
ส่วนแรกนันจะเป็
้
นการทบทวนแนวคิดหลักและลักษณะเฉพาะของงานวิจยั ประเภทนี ้
ส่วนในที่สองเป็ นการอธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีวิจัยโดยเริ่ มจากการให้ แนวคิด
ในการเลื อ กพื น้ ที่ วิ จัย วิ ธี ก ารเลือ กผู้ใ ห้ ข้ อ มูล วิ ธี ก ารตัง้ ค าถามวิ จัย วิ ธี ก ารเลื อ ก
เครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล วิธีการลงภาคสนาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทังนี
้ ้
เนื่ อ งจากการใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย ประเภทนี ผ้ ้ ูวิ จัย ต้ อ งใช้ เวลาเก็ บ ข้ อ มูลภาคสนาม
ด้ ว ยตนเองทุก ขัน้ ตอนอย่า งเข้ ม ข้ น และต่อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน รวมทัง้ มี ค่า ใช้ จ่ า ย
ที่ค่อนข้ างสูง นักวิจารณ์ บางคนจึงมีความเห็นว่าระเบียบวิจัยนี ้เป็ นภาระหนักสาหรับ
ผู้ วิ จั ย ดัง นัน้ นัก วิ ช าการ คณาจารย์ ครู ใ นโรงเรี ย น ผู้ ฝึ ก อบรม และนัก พัฒ นา
หลักสูตรการฝึ กอบรมในวงการศึกษาจึงเลือกที่จะใช้ ระเบียบวิธีวิจัยนี ้ค่อนข้ างน้ อย
อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีข้อวิพากษ์ เหล่านี ้อย่างต่อเนื่องแต่ผลที่ได้ จากการใช้ ร ะเบียบวิธี
วิจัยนี ้ก็ยังเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าผู้วิจัยมิเพียงได้ รับเฉพาะข้ อมูลปฐมภูมิที่
ครอบคลุมในแทบทุกมิติ จากการลงภาคสนามที่สามารถช่ วยให้ ผ้ ูวิจัย มีข้ อมูลมาก
พอที่จะตีความรูปแบบการคิดและพฤติกรรมของผู้ถกู วิจยั ได้ ด้วยความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
เท่านันแต่
้ ก ระบวนการวิจัยนี ้ยังทาให้ ผ้ ูวิจัยเรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ ทักษะและความรู้
ความเข้ าใจในทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพมากขึ ้นด้ วย นอกจากนัน้ บทความนี ้ยังได้
นาเสนอข้ อควรระวังที่ ผ้ ูวิ จัยจ าเป็ น ต้ องตระหนักถึ งในการท าวิ จัยประเภทนีไ้ ว้ เ ป็ น
ประเด็นสุดท้ าย
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 ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559
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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 topdown 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
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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.
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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 indepth 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). Indepth interviews are recommended to conduct after healthy rapport and trust
with key informants is established and when the researchers want to go for indepth 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 subthemes 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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ดนตรีกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
Music of ethnic groups in Sarawak, Malaysia
จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ 1
Jeerapronpajee Sripetcharoun 5
รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู 2
Supunnee Leuaboonsho 2
บทคัดย่ อ
การวิ จัยเรื่ อง“ดนตรี กลุ่มชาติ พันธุ์ ในรั ฐซาราวัก ประเทศมาเลเซี ย” ผู้วิจัย
ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลในลักษณะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายของการวิจยั อยู่
2 ประการคือ 1) ศึกษาดนตรี กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 2) ศึกษาการสืบ
ทอดและพัฒนาการดนตรี ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ผลของการวิจัยพบว่า ดนตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ในรั ฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
เครื่ องดนตรี กลุ่มชาติพันธุ์ในรั ฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย กลุ่มชาติพันธุ์ในซาราวัก
ทัง้ 3 กลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้ แก่ อิบนั บิดาหยู ออรั งอูลู มีลกั ษณะดนตรี ที่เกี่ ยวข้ องกัน
แบ่ง ได้ ตามหลัก มานุษยดุริ ยางควิท ยาเป็ น 4 ตระกูล ได้ แ ก่ ประเภทเครื่ องกระทบ
(Idiophon) ฆ้ อง (Agung) และตาวัก (Tawak) ประเภทเครื่ องหนัง (Membraophone) ได้ แก่
กลองกี ต าบอง(Ketebung)ซึ่ ง เป็ นกลองที่ มี ห ลายขนาด ประเภทเครื่ องสาย
(Chordophone) ได้ แก่ ซาเปะ (Sape) เป็ นเครื่ องสายที่มีรูปร่ างคล้ ายกีตาร์ ในดนตรี
ตะวันตก แต่มีขนาดรูปร่างของกล่องเสียงและ(Chordophone) ได้ แก่ ซาเปะ ลาตัวยาว
กว่า และประเภทเครื่ องลม (Aerophone) ได้ แก่ บิลชิว (Branchi),โครโต (Kroto) และ
นโชย (Nchiyo) ของ Bidayuh มีสามประเภททาจากไม้ ไผ่เป็ นเครื่ องดนตรี ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีด้ นตรี ที่ประกอบการแสดงยังได้ กล่าวถึง
1
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วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ แ ต่ล ะกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ใ นรั ฐ ซาราวัก เช่ น การท ามาหากิ น
การล่าสัตว์ ธรรมชาติ เรื่ องหนุ่มสาว เป็ นต้ น การแสดงประกอบดนตรี ที่โดดเด่นที่นิยม
เล่นในฤดูการเก็บเกี่ยวของกลุม่ ชาติพนั ธุ์อิบนั ได้ แก่ การแสดงชื่อ งากัต (Nagut) ยูลีนู
กัน (ULE NUGAN) คือการฟ้อนราซึ่งเป็ นการแสดงที่นาเสนอเกี่ยวกับอาชีพเพาะปลูก
ของชาวเผ่าออรัง อูลู โดยที่นกั แสดงผู้ชายจะถือไม้ ถือไม้ ดิ๊บบลิง (dibbling) ซึ่งเป็ น
เครื่ องมือใช้ สาหรับในการเพาะปลูกของชาวปาได (Padi) ชนเผ่าย่อยอีกกลุม่ หนึ่งของ
ออรั ง อูลู เครื่ องมือ ที่ใช้ เป็ นลางบอกเหตุซึ่งมีบทบาทและใช้ อ ยู่ในชี วิตของพวกเขา
ทาจากแผ่นไม้ ไผ่ชื่อ กีลโี บบูโล (kerebo Bulo) เป็ นเครื่ องรางที่เสมือนหนึง่ ใช้ เป็ นเครื่ อง
ดนตรี ใช้ เพื่อหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ ากับร้ ายต่าง ๆ เครื่ องรางนี ้สามารถสร้ างเสียงเคาะ
ที่ เ หมื อ นนกเงื อ กร้ องได้ การแสดงและดนตรี ป ระกอบของเผ่า บิ ด ายุห์ การเต้ น ร า
จะเกิ ด ขึ น้ เพื่ อ พิ ธี ก รรมทางศาสนา มี ค วามเป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องจิ ต วิ ญ ญาณ
เชื่อในจิตวิญญาณความดีและความชัว่ เชื่อว่าการเคลื่อนไหวร่ างกายเป็ นจังหวะและ
ในขณะที่อยูใ่ นภวังค์จะสามารถสือ่ สารกับจิตวิญญาณ (Ieng) ได้
การสืบทอดและพัฒนาการดนตรี ของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐซาราวัก ประเทศ
มาเลเซี ย จากการที่ น โยบายการบริ หารจั ด การดนตรี ของประเทศมาเลเซี ย
ให้ ความสาคัญกับดนตรี ทวั่ ประเทศ โดยส่งเสริ มให้ สร้ างหมู่บ้านวัฒนธรรมขึ ้นในพื ้นที่
ต่าง ๆ ที่มีความเจริ ญทางวัฒนธรรม รัฐซาราวักเป็ นอีกพื ้นที่หนึง่ ที่ได้ รับการส่งเสริ มและ
สนับสนุนในการดาเนินการตามนโยบายนันกระแสการเปลี
้
ย่ นแปลงของสังคมภายนอก
วัฒนธรรมในรั ฐซาราวักเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ด้ านนักดนตรี คนหนุ่มสาวให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ ดนตรี ในรัฐซาราวักและพัฒนา
ดนตรี ประจากลุม่ ชาติพนั ธุ์ของตนมากขึ ้นในขณะเดียวกันความสนใจในดนตรี กลุม่ ชาติ
พัน ธุ์ เ ป็ นไปในทางการค้ ามากกว่ า ความสนใจจากเจตคติ ที่ แ ท้ จริ ง ซึ่ ง มี ผลต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการสื บ ทอดและถ่ า ยทอดความรู้ ในบางส่ ว น
จากการที่ถ่ายทอดความรู้จากครูสศู่ ิษย์ได้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเริ่ มเกิดขึ ้น
โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยประเภทต่าง ๆ และจากการที่รัฐบาลมาเลเซีย
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เข้ ามาเป็ นแรงผลักดันให้ ดนตรี ในรั ฐซาราวักตื่นตัวขึ ้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงทางดนตรี ในรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย
คาสาคัญ : ดนตรี , ดนตรี ศกึ ษา, มานุษยดุริยางควิทยา
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).

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

260 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

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.
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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.
Instrument
Agung
Tawakm
Ketebung
Sape
Piwit
Srubai
Slotong

Ethnomusicologist
Classification
Idiophone
Idiophone
Membraopho
Chordophone
Airophone
Airophone
Idiochordic

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
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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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บทวิจารณ์ หนังสือ
โดย ดร.พิสทุ ธิ์พงศ์ เอ็นดู
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุริยา รัตนกุล. (2555). อรรถศาสตร์ เบือ้ งต้ น. นครปฐม : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
หนั ง สื อ เล่ ม นี เ้ รื่ อง อรรถศาสตร์ เบื อ้ งต้ น จั ด พิ ม พ์ โ ดยส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เป็ นจานวน 2 ครัง้ โดยจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และ
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 เนื ้อหาของหนังสือเล่มนี ้ประกอบไปด้ วย บทที่ 1 บทนา บทที่ 2
แนวคิดเรื่ องความหมาย บทที่ 3 ประเภทต่า งๆของความหมาย บทที่ 4 หน่ว ยต่า งๆ
ของความหมาย บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ ภาคประวัติ และ
บทที่ 6 การศึกษาเรื่ องความหมายตามแนวของนักภาษาศาสตร์ สาหรับบทวิจารณ์
ของหนังสือเล่มนี ้ผู้วิจารณ์ได้ กาหนดแบ่งการวิจารณ์ออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบไปด้ วย
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของหนังสือ ส่วนที่ 2 เนื ้อหา ส่วนที่ 3 จุดเด่น จุดด้ อยและ
ข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหนังสือ
หนังสือเล่มนี ้ผู้เขียนคือศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิ งสุริยา รัตนกุล ได้ เขียนขึ ้น
เพื่อใช้ สาหรับสอนนักศึกษาในกระบวนวิชา GRLG 536 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้ เขี ย นได้ เริ่ ม รวบรวมข้ อมู ล และเขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี ข้ ึ น้ ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ.2529
โดยใช้ ระยะเวลาเขี ย น ปรั บ แก้ ไขก่ อ นการพิ ม พ์ อ ยู่ ห ลายครั ้ง และทุ ก ครั ้ง
ที่ปรับแก้ ไขก็จะนาไปทดลองใช้ สอนกับนักศึกษาเป็ นระยะเวลามากกว่าสิบปี ก่อนจะมี
การจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงแก้ แล้ วทวนต้ นฉบับหลายครัง้ ก่อน
จะมีตีพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทิ ้งระยะความห่างถึง 11 ปี เพื่อให้ หนังสือเล่มนี ้
ออกมามีความสมบูรณ์มากที่สดุ
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อรรถศาสตร์ เ บื อ้ งต้ น เป็ นหนัง สื อ อรรถศาสตร์ ที่ เ ป็ นภาษาไทยเล่ม แรก
ของประเทศ คุณลักษณะของหนังสือเล่มนี ้ใช้ สาหรับศึกษาความหมายของภาษาหรื อ
การศึก ษาศาสตร์ แ ห่ง ความหมาย (meaning) อัน เป็ น ศาสตร์ แ ขนงหนึ่ง ของสาขา
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) ซึ่งภาษาศาสตร์ นี ้ มุ่งศึกษาภาษาว่าประกอบไปด้ วยโครงสร้ าง
ใดบ้ างและในโครงสร้ างนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั อย่างไร เป็ นต้ น
ด้ วยความที่ ผ้ ู เขี ย นมี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ ดัง กล่ า ว คุ ณ ลัก ษณะ
ของหนัง สือ เล่ม นี จ้ ึ ง ถูก ออกแบบด้ ว ยองค์ ป ระกอบของเนื อ้ หาที่ ไ ด้ รั บ การบรรยาย
อธิบายขยายความ เสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ทฤษฎีตา่ งๆ ด้ วยข้ อมูลอย่างละเอียด
ครอบคลุมทุกหัวข้ อ ทาให้ ผ้ อู ่านเหมือนตกอยู่ในภวังค์ของบรรยากาศการรับฟั งข้ อมูล
จากไกด์ผ้ ทู รงคุณวุฒิพานาเที่ยวและบรรยายข้ อมูลของแต่ละสถานที่ด้วยอรรถรสภาษา
ที่ลื่นไหล เชื่อมโยงต่อเนื่อง พร้ อมกับข้ อมูลอ้ างอิงและแหล่งที่มา พร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ทาให้ ผ้ อู ่านนันสามารถจิ
้
นตนาการตามและมองเห็นภาพครบทุกด้ าน ทาให้
หนังสือเล่มนี ้มีความสนใจน่าหลงใหลน่าติดตามอ่านจนกระทัง่ ไม่สามารถวางมือลงได้
คุณลักษณะของหนังสือเล่มนี ้ อีกประการหนึ่ง คาศัพท์เฉพาะ (specific words)
ผู้เขียนได้ ใช้ วิธีการเน้ นตัวหนังสือเป็ นสีดาเข้ มเพื่อต้ องการเน้ นและอธิบายขยายความ
คาศัพท์นนให้
ั ้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น พร้ อมกับมีคาศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในวงเล็บด้ านหลัง
ของค าที่ มี ก ารเน้ น นัน้ ด้ ว ย ตอนท้ า ยของเนื อ้ หาในแต่ ละบท ผู้เ ขี ย นได้ เ พิ่ ม ข้ อ มูล
เชิงอรรถเป็ นจานวนมากเพื่ออธิ บายขยายความเพิ่มเติมสาหรับต่อยอดความรู้ ต่อไป
ให้ กบั ผู้อา่ นที่มีความสนใจอยากจะศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเองต่อไปอีกด้ วย
และในตอนท้ า ยเล่มผู้เขียนได้ เพิ่มดรรชนีสาหรั บช่วยให้ ผ้ ูอ่านสามารถค้ นหาข้ อมูล
ที่ เ ป็ น ค าศัพ ท์ เ ฉพาะโดยเรี ย งตามตัว อัก ษรพยัญ ชนะภาษาอัง กฤษและตามด้ ว ย
การเรี ยงตามตัวอักษรในภาษาไทยอย่างเป็ นระบบ
คุณลักษณะของทัว่ ไปของหนังสือเล่มนี ้ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงนับว่าหนังสือ
เล่มนี ้มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
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ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา
ในส่วนของเนือ้ หาผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อในการเขียนหนังสือออกเป็ น 6 บท
โดยในแต่ละบทมีเนื ้อหาโดยสรุปดังนี ้
บทที่ 1 บทนาในบทนานันผู
้ ้ เขียนได้ แบ่งหัวข้ อการอธิบายออกเป็ น 5 ประเด็นหลักคือ
1.1 วิชาอรรถศาสตร์ เป็ นวิชาศึกษาเรื่ องความหมายในภาษา ในประเด็นที่ 1
นัน้ ผู้เ ขี ย นต้ อ งการอธิ บ ายให้ ผ้ ูอ่า นเห็ น ถึง การศึก ษาวิ ช าอรรถศาสตร์ ซึ่ง เป็ น เรื่ อ ง
ของการศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งวิ ธี ก ารที่ ภ าษาสื่ อ ความหมาย ศึ ก ษาประเภทต่ า งๆ
ของความหมาย ศึกษาว่าภาษาศาสตร์ สอื่ ความหมายได้ อย่างไร มีความหมายอะไรบ้ าง
ที่ภาษาสือ่ อกมา การสือ่ ความหมายผ่านขันต่
้ างๆ ของภาษา เป็ นต้ น
1.2 คาว่าอรรถศาสตร์ และวิชาอรรถศาสตร์ ประเด็นนี ้ผู้เขียนได้ ให้ คาจัด
ความหมายและอธิ บายถึงความหมายของอรรถศาสตร์ และวิชาอรรถศาสตร์ เพื่อให้
ผู้อา่ นนันเข้
้ าใจเกี่ยว 2 คาศัพท์นี ้
1.3 คาว่า (Semantics) หัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงประวัติโดยย่อของ
คาว่า Semantics ว่าประวัติและความเป็ นมาเป็ นอย่างไร
1.4 วิชาอรรถศาสตร์ ในปั จจุบนั ศึกษาความหมายในภาษาพูด ในประเด็นนี ้
ผู้เขียนได้ ให้ เหตุผลเกี่ ย วกับการที่นัก ภาษาศาสตร์ ในปั จ จุบันสนใจศึกษาภาษาพูด
มากกว่าภาษาเขียน โดยได้ เสนอเหตุผลจานวน 4 ข้ อคือ 1) ภาษาพูดเป็ นสิ่งที่ค่กู ับ
มนุษยชาติ 2) เด็กทัว่ ไปหัดเรี ยนภาษาพูดก่อนเรี ยนภาษาเขียน 3) ภาษาเขียนเป็ นสิ่งที่
สืบเนื่องมาจากภาษาพูด และ 4) คนทัว่ ไปใช้ ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
1.5 วิชาอรรถศาสตร์ กบั วิชาอื่นๆ ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อนี ้เพื่อให้ ง่าย
ต่อการอธิบายให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจมากขึ ้นออกเป็ น 2 ข้ อย่อยคือ 1) วิชาอรรถศาสตร์ กบั
วิชาอื่นๆภายในวิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้ อย่อยนี ้ผู้เขียนได้ แสดงรู ปจาลอง (model)
ของภาษาตามที่ปรากฏในหนังสือภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปจานวน 2 รู ปและแสดงรู ปจาลอง
ของภาษาเป็ นแผนภูมิกิ่งไม้ จานวน 5 รู ป ประกอบไปด้ วย แบบสองระดับ (2-level)
แบบสามระดับ (3-level) แบบสี่ระดับ (4-level) แบบห้ าระดับ (5-level) และแบบหก
ระดั บ (6-level) และ2) วิ ช าอรรถศาสตร์ กั บ วิ ช าอื่ น ๆภายนอกวิ ช าภาษาศาสตร์
ในประเด็ น หัว ข้ อ ย่ อ ยนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นอธิ บ ายและแสดงให้ ผู้อ่ า นเห็ น ว่ า อรรถศาสตร์ นัน้
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มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าอื่ น ๆภายนอกวิ ช าภาษาศาสตร์ อี ก ด้ ว ยเช่ น วิ ช าปรั ช ญา
(Philosophy) วิชาจิตวิทยา (Psychology) วิชาวาทศาสตร์ (Rhetorics) และวิชานิเทศ
ศาสตร์ (Communication arts) ซึง่ วิชาเหล่านี ้ล้ วนให้ ความสาคัญกับความหมายในภาษา
บทที่ 2 แนวคิดเรื่ องความหมายในบทที่ 2 นี ้ผู้เขียนได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็นหลัก
คือ
2.1) ความหมาย (Meaning) และหมายความ (To mean) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เขียน
อธิ บายเกี่ ยวกับความหมาย (Meaning) และหมายความ (Tomean) โดยยกตัวอย่างของ
การแต่งประโยคจานวน 12 ประโยคพร้ อมกับวิเคราะห์ว่าทัง้ 12 ประโยคนันข้
้ อไหนจัดอยู่ใน
กลุ่มที่เป็ นความหมาย (Meaning) และข้ อไหนจัดอยู่ในกลุม่ ที่เป็ นหมายความ (To mean)
พร้ อมกับอธิบายให้ เหตุผลว่าทาไมถึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่แตกต่างกัน
2.2) แนวความคิดเรื่ องนามบัญญัติ (Naming) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอ
มุม มองและแนวคิ ดเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนามบัญ ญัติ ใ นมุม มองของศาสนาคริ สต์ แนวคิ ด
ทางภาษา นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
2.3) แนวความคิดเรื่ องมโนทัศน์ (Concept) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เสนอมุมมอง
แนวคิ ด เรื่ อ งมโนทัศ น์ โ ดยได้ แ ยกอธิ บ ายเป็ น หัว ข้ อย่ อ ยคื อ 1) แนวความคิ ด ของ
เดอ โซซูร์ และ 2) แนวความคิดของออกเด็นและริ ชาร์ ดส์ ในแต่ละหัวข้ อนันผู
้ ้ เขียนได้
อธิบายแนวคิดของนักวิชาการทังสองท่
้
าน พร้ อมกับเสนอมุมมองและแนวคิดของตัวเอง
โดยมีการตัง้ ข้ อสังเกตพร้ อมกับอธิ บายให้ เหตุผลประกอบว่าทาไมผู้เขียนถึงมีความ
คิดเห็นเช่นนัน้ โดยได้ มีการยกหลักพุทธธรรมของพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ
นักวิชาการท่านอื่นๆเช่น โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) มาประกอบ
2.4) แนวความคิดของนักพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้
ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ เลโอนาร์ ด บลูม
ฟี ลด์ (Leonard Bloomfield) ซึง่ มีแนวคิดที่ไม่เห็นด้ วยกับแนวความคิดเรื่ องมโนทัศน์
2.5) แนวความคิดเรื่ องความหมายในภาษาอยู่ที่การใช้ (use) ภาษา ผู้เขียน
ได้ อธิ บาย พร้ อมยกตัวคาในภาษาไทยตามแนวคิดของลุตวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig
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Wittgenstein) ซึ่งถือว่าเป็ นผู้มีอิทธิพลที่จุดชนวนแห่งความคิดให้ นกั ภาษาศาสตร์ รุ่น
หลังนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาความหมายในภาษาในสานักศึกษาภาษาอื่นๆ
บทที่ 3 ประเภทต่างๆของความหมาย ในบทนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงเรื่ องความหมาย
ประเภทต่างๆซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการศึกษาเรื่ องอรรถศาสตร์ ในมุมมองของ
นักอรรถศาสตร์ ต่างๆ โดยได้ แบ่งหัวข้ อย่อยเพื่ออธิ บายเกี่ ยวกับความหมายประเภท
ต่างๆออกเป็ น 4 หัวข้ อคือ
3.1) ความหมายประจารู ปภาษา (Sense) และความหมายอ้ างอิง (Reference)
ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของกอตลอบ เฟฺรกา (Gottlob Frege) ซึ่งมีชีวิต
อยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1848-1925 และเป็ นเจ้ าของต้ นคิดเรื่ องนี ้ โดยได้ อธิ บายถึงเรื่ อง
ความหมายประจารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้ างอิง (Reference) พร้ อมกันนี ้
ผู้เขียนก็ได้ ยกตัวอย่างที่ เป็ นคาและวลีในภาษาไทยเพื่ออธิ บายแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถเข้ าใจได้ อย่างง่าย และนอกเหนือจากแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา แล้ วผู้เขียนก็ ได้ นาเสนอหลักแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ท่านอื่นๆ ประกอบ
อีกด้ วย เพื่อจะอธิ บายถึงหลักแนวคิดนีซ้ ึ่งเป็ นการจาแนกประเภทของความหมาย
โดยแบ่งตามที่อยูข่ องความหมาย โดยให้ ความหมาย ประจารู ปภาษา (Sense) ว่าเป็ น
ความหมายที่ถูกจากัดกรอบอยู่ในภาษา และให้ ความหมายอ้ างอิง (Reference) ว่า
เป็ นความหมายที่ออกมาอิงอยูก่ บั สรรพสิง่ ต่างๆที่มีอยูใ่ นโลกความเป็ นจริ ง
3.2) ความหมายสื่อสาระ (Descriptive meaning) ความหมายสอดสังคม
(Social meaning) และความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้
ผู้เขียนได้ อธิบายถึงการจาแนกประเภทของความหมายอีกแบบหนึ่งโดยแบ่งตามหน้ าที่
ที่ความหมายต่างๆ แสดง ซึ่งสามารถแยกประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ1) ความหมายสื่อ
สาระ (Descriptive meaning) คือความหมายตรงที่พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความหมาย
สอดสังคม (Social meaning) คือการเลือกใช้ ภาษาเพื่อนามาพูดให้ มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ของสังคม และ3) ความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) คือ
การใช้ ภ าษาที่ ไม่ มี ก ารสื่อ ความหมายอย่า งตรงไปตรงมาแต่ มี ก ารใส่สีสัน ซึ่ ง เป็ น
การแสดงอารมณ์เข้ าไปเจือปนด้ วย
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3.3) ความหมายอุปลักษณ์ (Denotation) และความหมายปริ ลกั ษณ์ (Connotation)
ในหัวข้ อเรื่ องนีผ้ ้ ูเขี ยนได้ อธิ บายถึงความหมายของอุปลักษณ์ (Denotation) ของค า
(Lexeme) ซึ่งเป็ นความหมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ระหว่างคา (Lexeme)
นันกั
้ บคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ กิ จกรรม เป็ นต้ น อันใด
อันหนึง่ ซึง่ คน สัตว์ พืช สิง่ ของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ เป็ นต้ นเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มี
อยู่นอกระบบของภาษา แต่ ภาษาก็ สามารถบ่งชี ค้ วามหมายของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นอก
ระบบของภาษาได้ ด้วยการอุปลักษณ์หรื อด้ วยการบ่งบอก (Denote) ด้ วยคา (Lexeme)
นัน้ ส่วน ความหมายปริ ลกั ษณ์ (Connotation) นันเป็
้ นความหมายที่ทาให้ คนเราระลึก
ถึงเมื่อพบหรื อเจอคานัน้ สิง่ ที่ระลึกถึงนี ้เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากความหมายอุป
ลักษณ์ (Denotation) ที่สอื่ ออกมาตามปรกติ นอกเหนือจากการให้ ความหมายเกี่ยวกับ
คาเหล่านี ้แล้ ว ผู้เขียนได้ พยายามยกตัวอย่างที่เป็ นคาในภาษาไทยประกอบเป็ นจานวน
มาก
3.4) ความหมายหลัก (Literal meaning) และความหมายเปรี ยบ (Figurative
meaning หรื อ metaphorical meaning) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ ให้ คาจัดความเกี่ยวกับ
ความหมายหลัก (Literal meaning) ซึ่งเป็ นความหมายตรงและเป็ นความหมายที่เกิดขึ ้น
ในการพูดอย่างตรงไปตรงมาและ ความหมายเปรี ยบ (Figurative meaningหรื อ metaphorical
meaning) ซึ่งเป็ นความหมายที่เกิ ดขึน้ จากการเปรี ยบเทียบโดยอิงความหมายหลัก
ไว้ เป็ นแนวคิด
บทที่ 4 หน่วยต่างๆของความหมาย ในบทนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงหน่วยต่างๆ ของ
ภาษาซึ่งเป็ นสิ่งทรงความหมาย ซึ่งประกอบไปด้ วยเรื่ องเสียง หน่วยคา คา คาประสม
วลีสาเร็ จรูป วลีและประโยค ซึง่ ทุกๆหน่วยเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิ่งที่ทรงความหมายในภาษา
ในบทนี ้ผู้เขียนได้ เขียนอธิบายแยกเป็ นหัวข้ อต่างๆ ประกอบไปด้ วยหัวข้ อเหล่านี ้คือ
4.1) หน่วยที่เล็กกว่าคา หน่วยที่เล็กกว่าคานี ้ผู้เขียนได้ เขียนอธิบายแยกเป็ น
ประเด็นย่อยให้ ลึกลงไปอีก โดยอธิ บายถึงหน่วยที่เล็กกว่าคานัน้ ซึ่งประกอบไปด้ วย
1) หน่วยเสียง ซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ในภาษาและไม่มีความหมาย 2) สัทสัญลักษณ์
(Sound-symbolism) หรื อสั ท สุ น ทรี ย์ (Phonaesthesia)เป็ นเสี ย งที่ ตั ว ของมั น เอง
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มี ลัก ษณะพิ เ ศษที่ พ าดพิ ง ไปถึ ง ความหมายใดความหมายหนึ่ง เช่ น อาจจะพาดพิ ง
ตามธรรมชาติ เป็ นการเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ เป็ นต้ น และ 3) หน่ วยค า (morpheme)
เป็ นหน่วยคาที่เล็กที่สดุ ในภาษาที่มีความหมาย
4.2) คา (Lexeme) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ เน้ นย ้าการศึกษาเรื่ องคาเป็ นหน่วยคา
ที่สาคัญที่ สุดที่ เป็ น หัว ใจของการทรงความหมายในภาษา โดยในประเด็น นีผ้ ้ ูเ ขีย น
ได้ หยิบยกนามาอภิปรายเป็ นหัวข้ อย่อยซึ่งประกอบไปด้ วย 1) ปั ญหาเรื่ องนับเป็ นหนึ่งคา
(Lexeme) 2) คาโปร่ งใส (Transparent word) คือคาที่มีความหมายซึ่งเกิดขึ ้นจากการเลียน
เสียงตามธรรมชาติและคาพร่ ามัว (Opaque word) คือคาที่แยกความหมายลงเป็ นส่วนย่อย
อีกไม่ได้ 3) คาในพจนานุกรม เป็ นการอธิบายถึงหลักการจัดทาพจนานุกรมโดยย่อและ
ชนิดของพจนานุกรมซึ่งมีทงั ้ พจนานุกรมที่เป็ นพจนานุกรมเอกภาษา (Monolingual
dictionary) มีหนึง่ ภาษา และพจนานุกรมทวิภาษา (Bilingual dictionary) มีสองภาษา
4) ปั ญหาเรื่ องอะไรคือคา ในประเด็นโจทย์หวั ข้ อนี ้ผู้เขียนได้ ให้ หลักการตอบปั ญหาข้ อนี ้
3 ประการคือ ก.ต้ องพยายามเรี ยนรู้ และจาคาพื ้นฐาน ข. พยายามจับเสียงของพยางค์ และ
ค. ให้ ทดลองสร้ างประโยคดู และ 5) คาสองประเภทในภาษา ผู้เขียนได้ อ้างอิงหลักการ
แบ่งชนิดตามความหมายของคาในภาษาตามนักปรัชญาชาวอังกฤษชื่อเบอร์ ทรันด์ รัสเซลล์
(Bertrand Russell)โดยจั ด แบ่ ง ออกเป็ น2ประเภทคื อ แบ่ ง เป็ น1)คาสรรพ
สิ่ ง (object word) เป็ นคาที่เรี ยนรู้ ความหมายได้ โดยการชี เ้ ช่น ออกเสียงคาว่า สุนัข
พร้ อมกับชีไ้ ปที่สนุ ขั ตัวนันและ
้ 2) คาในพจนานุกรม (Dictionary word) เป็ นคาที่เรี ยนรู้ จาก
ความหมายตามพจนานุกรม
4.3) คาประสม(Compound word) ในหัวข้ อ เรื่ อ งนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้ อ ธิ บ ายถึงหลักการ
พิจาณาดูคาใดเป็ นคาประสม อย่างไรเรี ยกเป็ นคาประสม อย่างไรเรี ยกว่าเป็ นวลีหรื อ
ประโยค โดยอ้ างอิงนักวิชาการชื่อ ลาดิสลาฟ ซกุสตา (Ladislav Zgustaในหนังสือ Manual
of Lexicography ในปี 1971 ซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณาทังหมด
้ 9 เกณฑ์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้
ยกเกณฑ์การพิจารณาของลาดิสลาฟ ซกุสตามาอธิบายไว้ เพียงแค่ 3 เกณฑ์เท่านันคื
้ อ
1) เกณฑ์การแทนที่ (substitution) 2) เกณฑ์การเพิ่มส่วนขยายไม่ได้ (Lmpossibility of
addition)และ 3) เกณฑ์ทางความหมาย (Meaning)
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4.4) วลีสาเร็ จ รู ป (Multiword lexical unit) ในหัว ข้ อ เรื่ อ งนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้
ยกตัวอย่างวลีสาเร็ จรู ปจากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็ นตัวอย่าง
มาประกอบคาอธิ บาย อย่างไรก็ ตามผู้เขียนก็ ได้ แสดงทัศนคติส่วนตัวเพิ่มเติมว่าใน
พจนานุกรมฉบับนี ้มีการอธิบายเกี่ยวกับสานวนยังไม่ชดั เจนมากนัก
4.5) วลี (Phrase) ในประเด็นนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงความหมายของวลี โดยให้
ความหมายว่าวลีเป็ นการนาคาตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปมาเรี ยงกันเข้ าให้ มีความหมายตาม
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษานันๆ
้ โดยวลีจะมีความเพียงความเดียว พร้ อมกันนี ้
ผู้เ ขี ย นก็ ไ ด้ ย กตัว อย่ า งมาประกอบค าอธิ บ ายทัง้ ที่ เ ป็ น วลีใ นภาษาไทยและวลี ใ น
ภาษาอังกฤษเป็ นจานวนมาก
4.6) ประโยค (Sentence) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงความหมายของประโยค
ซึ่งเป็ นการนาคาตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปมาเรี ยงกันทาให้ มีความหมายตามกฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ของภาษานันๆ
้ ซึ่งมีใจความบริ บรู ณ์มีทงภาคประธานและภาคแสดง
ั้
พร้ อม
กับยกตัวอย่างประโยคที่เป็ นภาษาอังกฤษและประโยคในภาษาไทยประกอบคาอธิ บาย
บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ ภาคประวัติ ในบทนี ้
ผู้ เขี ย นได้ กล่ า วถึ ง ในแง่ มุ ม ของภาษาศาสตร์ ภาคประวั ติ โดยได้ กล่ า วถึ ง เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงความหมาย โดยเกิ ด ขึน้ มาจากสาเหตุต่างๆ โดยผู้เขียนได้ ระบุถึ ง
สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง การตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายและ
ผลจากเปลีย่ นแปลงนันเกิ
้ ดผลกระทบในทางใดบ้ าง โดยแยกอธิบายเป็ นประเด็นดังนี ้
5.1) สาเหตุแห่งการเปลีย่ นแปลงความหมายของคา ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เสนอ
ประเด็นที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงความหมายของคาโดยชี ้ให้ เห็นสาเหตุสาคัญๆ คือ
1) การเรี ยนรู้ ภาษาเป็ นกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ 2) คามีความหมายไม่ชดั เจน (Vagueness)
3) ค าเปลี่ ย นแปลงความหมายเพราะสิ่ ง ที่ เ คยใช้ ค านั น้ เรี ย กเปลี่ ยนแปลงไป หรื อ
สูญหายไป 4) คาหลายความหมาย (Polysemy) และ 5)ในบริ บทที่คามีความหมาย
กากวม (Ambiguous) ในสาเหตุหลักทัง้ 5 ข้ อนี ้ผู้เขียนได้ แสดงตัวอย่างคาศัพท์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นคาศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษากรี ก
เป็ นต้ น เพื่ออธิบายให้ ผ้ อู า่ นได้ มองเห็นภาพชัดเจนในแต่ละสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
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ด้ วยหลัก การและเหตุ ผ ล ตัว อย่ า งประกอบ เจื อ ปนไปด้ วยเนื อ้ หาวิ ช าการทาง
ภาษาศาสตร์ และความรู้ทางประวัติศาสตร์
5.2) สาเหตุการเปลี่ ยนแปลงความหมายของค าตามแบบอ็ อ งตวน เมยเยต์
(Antoine Meillet)ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ตามหลักแนวคิดของอ็องตวน เมยเยต์ โดยได้ แยกเป็ นประเด็นปลีกย่อยระบุถึงสาเหตุ
ความเปลีย่ นแปลงนันออกเป็
้
น 1) สาเหตุทางภาษา (Linguistic cause) และ 2) สาเหตุ
ทางประวัติศาสตร์ (Historical causes) ซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วัตถุสงิ่ ของ สถาบันทางสังคม ความคิด ความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น ประเด็น
ปลี ก ย่ อ ยแต่ ล ะข้ อนั น้ ผู้ เขี ย นได้ มี ก ารยกตั ว อย่ า งค าศั พ ท์ จ ากภาษาสัน สกฤต
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ประกอบคาอธิบายในแต่ละหัวข้ อ
5.3) สาเหตุทางสังคม เป็ นภาษาที่ ใ ช้ เฉพาะอาชี พ หรื อ เฉพาะกลุ่ม ผู้เ ขี ย น
ได้ อ ธิ บ ายและยกตัว อย่า งภาษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เฉพาะอาชี พ หรื อ เฉพาะกลุ่ม
ว่าใช้ แตกต่างกันอย่างไรบ้ าง นอกเหนือจากนี ้ผู้เขียนก็พยายามที่จะชีใ้ ห้ ผ้ อู ่านเห็นว่า
สังคมก็มีบทบาทต่อการที่จะเป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา
แต่ ล ะภาษา ซึ่ ง สาเหตุ เ หล่ า นี ผ้ ้ ู เขี ย นระบุ ว่ า เกิ ด มาจาก 1) สาเหตุ ท างจิ ต วิ ท ยา
(Psychological causes) 2) คาต่างประเทศมาเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของคาในภาษา และ 3) การคิดคาใหม่สาหรับเรี ยกสิง่ ใหม่ๆ
5.4) ธรรมชาติ ของการเปลี่ ย นแปลงความหมายในภาษา ผู้เ ขี ย นกล่า วถึ ง
ธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงความหมายในภาษาแบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภทคื อ
1) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะความคล้ ายในทางความหมาย
(SimilarityjofjSenses หรื อเรี ยกเป็ นค าศั พ ท์ จ าเพาะว่ า การอุ ป มา Metaphor)
2) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะความใกล้ เคียงกันของความหมาย
ของคาสองคา (Contiguity of Senses หรื อ Metonymy) 3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของ
คาที่เกิดขึ ้นเพราะการใช้ แนวเทียบผิด (Similarity of Names หรื อ Popular Etymology)
และ 4) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะการละทิ ้งบางคา หรื อบางส่วนของ
คา (Ellipsis)
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5.5) ข้ อสั ง เกตเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงความหมายของค า ผู้ เขี ย น
ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาโดยระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ว่า 1) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาส่วนมากจะเห็นว่า อุปมา (Metaphor)
มีใช้ มากที่สุด 2) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาที่เกิดขึน้ เพราะความใกล้ เคียงกัน
ของความหมายของคาสองคาที่เรี ยกว่าความเคียง (Contiguity of Sensesหรื อ Metonymy)
3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาแบบผสม (Composite changes)4) การเปลี่ยน
ความหมายของคาบางคามีมาหลายทอด และ 5) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาเป็ น
เรื่ องที่ไม่มีเหตุผลหรื อว่าสามารถอธิบายได้
5.6) ผลของการเปลี่ยนแปลงความหมาย (The Consequences of Semantic
Change) จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาจากข้ อที่ 5.1-5.4 ในข้ อ
เรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ สรุปการรวบรวมผลที่เห็นได้ ชดั ภายหลังการเปลีย่ นแปลงความหมายคา
จากการศึกษาของนักอรรถศาสตร์ ซึ่งมีความครอบคลุมทังหมด
้
4 ประการคือ 1) ผลที่
ทาให้ ความหมายแคบเข้ า (Restriction of meaning) 2) ผลที่ทาให้ มีความหมายกว้ าง
ออก(Extension of meaning)3) ผลที่ทาให้ ความหมายเลวลง (Pejorative Development)
และ 4) ผลที่ทาให้ ความหมายดีขึน้ (Ameliorative Development) ในแต่ละข้ อนัน้
ผู้เขียนผู้เขียนได้ แทรกตัวอย่างเพื่อใช้ ประกอบคาอธิ บายถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายนันๆ
้
บทที่ 6 การศึกษาเรื่ องความหมายตามแนวของนักภาษาศาสตร์ สานักเน้ น
โครงสร้ าง (Structural semantics) ในบทนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของการศึกษาเรื่ อง
ความหมายโดยได้ นาหลักแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ู จักอย่าง
กว้ างขวางโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในแวดวงวิ ช าการการศึ ก ษาภาษาศาสตร์ และ
นักภาษาศาสตร์ เหล่านี ้เป็ นต้ นกาเนิดของเจ้ าของทฤษฎีภาษาศาสตร์ และเจ้ า สานัก
การศึกษาทางด้ านภาษาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้ นาเสนอหลักและแนวคิด
ของเจ้ าของนั ก ภาษาศาสตร์ เพี ย งเท่ า นั น้ แต่ ผ้ ู เขี ย นได้ ยกตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ นค า
ในภาษาไทยอธิบายประกอบเทียบเคียงกับเนื ้อหาในทฤษฎีเหล่านันด้
้ วย และสาหรับใน
บทนี ้ผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อหลักๆดังนี ้
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6.1) การแสดงความหมายด้ วยการสร้ างขึ ้นเป็ นคา (Lexicalize) ในหัวข้ อนี ้
ผู้เขียนได้ อธิบายถึงระบบการสร้ างคาขึ ้นมา และนอกเหนือจากนี ้ผู้เขียนได้ บอกถึงหลัก
และแนวทางของนักอรรถศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ ยวความหมายของคาในการพยายาม
อธิบายความหมายของคา และอธิบายความหมายของประโยคที่ใช้ คานัน้ ซึ่งเป็ นการ
อธิ บ ายเรื่ อ งการน าไปใช้ (Applicability) เพราะบางค ามี ค วามหมายเหมื อ นกั น
แต่ไม่สามารถนาไปใช้ ในสถานการณ์เดียวกันได้ ดังนันหลั
้ กการอธิ บายด้ วยการสร้ าง
คาขึ ้นมานันจึ
้ งมีความสาคัญต่อนักอรรถศาสตร์ ที่จะใช้ เป็ นแนวทางการอธิบายในกรณี
ที่เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของคา
6.2) ความคิดหลักของแฟร์ ดินองด์ เดอ โชซูร์ (Fedinand de Saussure)
นักภาษาศาสตร์ คนสาคัญของ คริ สตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นนักภาษาศาสตร์ ที่ได้ นาเสนอ
หลัก คิ ด ของการศึ ก ษาภาษาศาสตร์ จ นเป็ นพื น้ ฐานของการศึ ก ษาภาษาศาสตร์
ในปั จจุบนั ผู้เขียนได้ อธิบายหลักแนวคิดของแฟร์ ดินองด์ เดอ โชซูร์ ว่ามีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร โดยแบ่งการอธิบายออกเป็ นข้ อย่อยๆประกอบไปด้ วย 1) ความแตกต่างระหว่าง
ภาษา (Langue) กับคาพูด (Parole) 2) ความแตกต่างระหว่างมวลสาร (Substance)
กับรู ป (Form) 3) ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ แบบเรี ยงร้ อย (Syntagmatic
relations) กับความสัมพันธ์แบบแทนที่ (Paradigmatic relations)และการแยกระหว่าง
การพิจารณาภาษาในกาลเดียว (Synchronic) และการพิจารณาภาษาในหลายกาล
(Diachronic) เปรี ยบเทียบกัน
6.3) การศึกษาภาษาในแนวสัมพัทธ์ (Relativism) และการศึกษาภาษา
ในแนวเน้ นหน้ าที่ (Functionalism) หลักคิดทัง้ 2 นี ้เป็ นหลักคิดซึ่งสานักภาษาศาสตร์
ในยุโรปคือสานักกรุ งปร๊ าก (Prague School) และสานักกรุ งโคเปนฮาเกน (Copenhagen
School) ได้ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ สาหรับแนวคิดการศึกษาภาษาทัง้ 2 นี ้ผู้เขียนได้
อธิบายความเป็ นมาของหลักแนวคิดที่มีความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาแบบคร่ าวๆ
พร้ อมกันนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอตัวอย่างเปรี ยบเทียบที่เป็ นภาษาไทยกากับไว้ ด้วยเพื่อทา
ให้ ผ้ ูอ่านนัน้ สามารถเข้ าใจได้ ง่า ยขึน้ และผู้เขียนได้ สรุ ปหน้ าที่ของนักภาษาศาสตร์
ตามแนวคิดนี ้ว่าพวกเขาพยายามที่จะเรี ยนรู้ ให้ ร้ ู จกั กลไกของภาษา ไม่ว่าจะเป็ นกลไก
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ประเภทใด เพื่อที่จะได้ ใช้ กลไกเหล่านันให้
้ ถูกกับหน้ าที่และสามารถพรรณนาให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจด้ วยว่ากลไกแบบใดใช้ แสดงหน้ าที่แบบใด ซึ่งเป็ นการมองหน้ าที่ตามมุมมองของ
นักภาษาศาสตร์ สานักเน้ นโครงสร้ างนี ้
6.4) บริ เวณความหมาย (Semantic fields) แนวคิดนี ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการศึก ษาความหมายซึ่งเป็ นผลงานของนัก ภาษาศาสตร์ ช าวเยอรมันตัง้ แต่ราว
ค.ศ. 1920,1930 เป็ นต้ นมาซึง่ มีจานวนมาก อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ นาเสนอหลักแนวคิด
เรื่ องบริ เวณความหมายของทริ เอร์ -ไวส์เกอร์ เบอร์ (Trier - Weisgerber theory) โดย
ผู้เขียนได้ แสดงความคิดส่วนตัวซึ่งเห็นด้ วยกับหลักแนวคิดของทริ เอร์ -ไวส์เกอร์ เบอร์
ที่วา่ คาในภาษามีความหมายก็เพราะเราพิจารณามันเมื่อมันอยู่ในบริ เวณความหมาย
(Semantic field) เท่านัน้
6.5) การพิ จารณาเรื่ อ งการประจุ ค วามหมายเข้ า เป็ น ค า (Encapsulation)
ความรู้ เรื่ องความประจุความหมายเข้ าเป็ นคาในข้ อนี ้ ผู้เขียนได้ อธิ บายว่าการประจุ
ความหมายเข้ าเป็ นคาคื ออะไร พร้ อมกับยกตัวอย่างประกอบ และนอกเหนือจากนัน้
ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงประโยชน์เกี่ยวกับหลักการประจุความหมายเข้ าเป็ นคา
3 ประการคือ 1) ทาให้ เราทราบว่าภาษาสองภาษามักมีวิธีการสร้ างคาขึ ้นเป็ นคา
ในภาษา (Lexicalization) ไม่เหมือนกัน 2) การประจุความหมายเข้ าเป็ นคาทาให้ เรา
ไม่ใช้ ถ้อยคาที่เยิ่นเย้ อและ 3) การประจุความหมายเข้ าเป็ นคาเป็ นประโยชน์มากสาหรับ
นักทาพจนานุกรม
6.6) ความสัมพันธ์ ของความหมาย (Sense relations) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้
อธิ บายถึงความสัมพันธ์ ของความหมายซึ่งมีองค์ ประกอบเกี่ ยวกั บการศึกษาเรื่ องนี ้
ประกอบไปด้ ว ย1) การศึก ษาความสัม พัน ธ์ แ บบแย้ ง ความหมายในแนวดิ ่ ง
(Paradigmatic opposition) 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของความหมายเกี่ยวกับคาบ่งชนิด
และลู ก ค า(Hyponymy)3) ความสั ม พั น ธ์ 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) และการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Componential Analysis)
ในแต่ละข้ อย่อยนัน้ ผู้เขียนได้ ยกคาจากภาษาต่างๆมาเป็ นตัวอย่างเพื่อคาประกอบ
คาอธิบายในแต่ละหัวข้ อ
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ส่ วนที่ 3 จุดเด่ น จุดด้ อยและข้ อเสนอแนะ
จุดเด่ น
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้มีความสาคัญและมีประโยชน์ดงั นี ้
1. เป็ นหนังสืออรรถศาสตร์ ที่เป็ นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
หนังสือวิชาการที่ผ้ เู ขียนใช้ เวลารวบรวมข้ อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี ้เป็ นระยะเวลา
มากกว่าสิบปี รวมทังมี
้ การปรับปรุงแก้ ไขและมีการนาไปทดลองใช้ สอนกับนักศึกษาจริ ง
จึงทาให้ ข้อมูลในหนังสือวิชาเล่มนี ้มีความสมบูรณ์อย่างมากและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2. ในท้ ายบทแต่ละบทผู้เขียนได้ อธิบายข้ อมูลเพิ่มเติมในรู ปแบบของเชิงอรรถ
ทาให้ ผ้ อู ่านสามารถได้ รับข้ อมูลอย่างครบสมบูรณ์ และสามารถค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติม
เพื่อศึกษาด้ วยตนเองได้
3. ผู้เขียนร้ อยเรี ยงภาษาเพื่ออธิบายเนื ้อหาข้ อมูลด้ วยภาษาที่เรี ยบง่าย เข้ าใจ
ง่า ย ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด จึงทาให้ หนังสือวิชาการซึ่งเป็ นศาสตร์ เฉพาะทาง
ด้ านภาษาศาสตร์ ซึ่ ง ค่ อ นข้ างยาก แต่ ผ้ ู เขี ย นสามารถท าให้ เป็ นเรื่ อ งง่ า ยและ
น่าติดตาม
4. หัวข้ อแต่ละหัวข้ อ เนือ้ หาการอธิ บายผู้เขี ยนจะยกตัวอย่างซึ่ง เป็ น คาและ
ภาษาที่เข้ าใจง่ายและเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มาประกอบคาอธิ บาย วิธีการนี ้สามารถทาให้
ผู้อา่ นมองเห็นภาพและเข้ าใจได้ อย่างง่าย
5. ข้ อมูล หนังสือ เอกสารต่างๆซึง่ ผู้เขียนได้ นามาใช้ สาหรับการเขียนอ้ างอิงใน
หนังสือเล่มนี ้มีจานวนมากกว่า 100 เล่มทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาไทย จึงทาให้ ข้อมูล
ในหนังสือนันมี
้ ความชัดเจนและน่าเชื่อถือเป็ นอย่างมาก
6. ตอนท้ า ยเล่ม ผู้เ ขี ย นได้ จัด ทาดรรชนี เ พื่ อ ค้ น หาคาศัพ ท์ โ ดยเรี ย งตาม
ตัวอักษรทังที
้ ่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทาให้ ผ้ อู ่านสามารถค้ นหาคาเพื่อศึกษา
ได้ ง่ายขึ ้น
7. หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่สามารถนามาใช้ ศึกษา อ้ างอิงเรื่ องอรรถศาสตร์
ได้ อย่างดีที่สดุ
8. มีเนื ้อหาที่ทนั สมัยข้ อมูลวิชาการตัวอย่างเหมาะและสอดคล้ องกับเหตุการณ์ ใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก
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จุดด้ อย
1) จุดด้ อยของหนังสือเล่มนี ้มีบางหัวข้ อย่อยที่ผ้ เู ขียนไม่ได้ เน้ นตัวหนังสือสีดา
เหมือนหัวข้ อย่อยข้ ออื่นๆเช่น หัวข้ อที่ 6.2.1, 2.6.3 และ 6.2.4 หัวข้ อย่อยนี ้ไม่มีการเน้ น
คาเป็ นสีดา ซึ่งแตกต่างจากหัวข้ อย่อยที่ 2.6.2 หัวข้ อมีการเน้ นคาเป็ นสีดา อาจจะเป็ น
เพราะว่าความผิดพลาดของการจัดพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ ถือว่าเป็ นจุดด้ อยที่มี
ผลกระทบต่อเนื ้อหามากแต่ประการใด
2) หนังสือเล่มนี ้ผู้เขียนได้ สรุ ปข้ อมูลในภาพรวมของเนื ้อหาทังหมดอยู
้
่ที่หวั ข้ อ
6.6.5 ความเป็ นจริ งควรจะเปลี่ยนจากหัวข้ อ 6.6.5 เป็ นบทที่ 7 บทสรุ ป ซึ่งแยกเป็ นอีก
บทหนึง่
ข้ อเสนอแนะ
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่ดีมาก เหมาะสาหรับนักวิชาการ นักศึกษาซึ่งสนใจ
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ ซึ่งเป็ นศาสตร์ แขนงของภาษาศาสตร์ และคนทัว่ ไป
ที่สนใจในศาสตร์ แขนงนี ้ ไม่ควรพลาดที่จะสรรหาเพื่อนามาเก็บไว้ ศึกษา ใช้ เป็ นหนังสือ
อ้ างอิงในงานวิชาการและเป็ นสมบัติสว่ นตัว
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คาสาคัญ : การศึกษาแบบบูรณาการ, การเรียนรู้เพือ่ การเปลีย่ นแปลง, การสนทนาเพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
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ประวัติผ้ เู ขียน
ปาร์ ก เกอร์ เจ. ปาล์ ม เมอร์ (Parker J. Palmer) เป็ น นัก เขี ย น ครู และ
นักกิ จกรรมที่ได้ รับความเคารพอย่างสูง สนใจประเด็นการศึกษา ชุมชน ภาวะผู้นา
จิ ต วิ ญ ญาณ การเปลี่ย นแปลงสัง คมปั จ จุบัน ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาอาวุโ สอยู่ที่
สถาบันเฟตเชอร์ เป็ นผู้ก่อตังศู
้ นย์ความกล้ าหาญและการฟื น้ ฟู (Center for Courage
and Renewal)ทาหน้ าที่ดแู ลครูผ้ สู อนสาหรับนักการศึกษาและโครงการคู่ขนานสาหรั บ
บุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้ แก่ การแพทย์ กฎหมาย คณะสงฆ์ และองค์กรการกุศล
ต่า งๆ ได้ รั บปริ ญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ตสาขาสัง คมวิ ท ยาจากมหาวิ ทยาลัยแคลิฟอร์ เ นี ย
แห่งเบิร์กลีย์ มีผลงานที่แปลเป็ นไทยแล้ วอีกเล่มหนึ่งคือ กล้ าที่จะสอน : การสารวจโลก
ภายในของชีวิตครู (The courage to teach : Exploring the inner landscape of
a teacher’s life,พ.ศ. 2556, สนพ.สวนเงินมีมา)
อาร์ เธอร์ ซายองค์ (Arthur Zaionc) เป็ นศาสตราจารย์ทางฟิ สิกส์ที่วิทยาลัย
แอมเฮิร์สต์ จบการศึกษาปริ ญญาโทและเอกสาขาวิชาฟิ สิกส์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
เคยเป็ นศาสตราจารย์อาคันตุกะและนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ที่ Ecole Normale Superieure
ที่ปารี ส สถาบันคอนตัมออพติกส์ มักซ์พลังก์ (Max Planck institute for Quantum
Optics) ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึ กษาสภาอนาคตโลก(World Future Council) และผู้อานวยการ
โครงการศูนย์จิตภาวนาในสังคม(Academic Program of the Center for Contemplative
Mindin Society) ซึ่งส่งเสริ มให้ ใช้ วิธีการภาวนาที่เหมาะสมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็ นผู้ ร่ วมก่ อตั ง้ สถาบั นคิ รา(KiratInstitute) เป็ นเลขาธิ การมนุ ษยปรั ชญาสมาคม
(Anthroposophical Society)ประธานสมาคมลินดีสฟาร์ น (Lindisfarme Association)
และเป็ นผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายโครงการของสถาบันแฟตเชอร์ ผลงานของซายองค์ที่
แปลเป็ นไทยแล้ วคือ ไล่คว้ าแสง (Catching the Light, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557),
กระบวนการภาวนาศึกษา : เมื่อความรู้ แปลเป็ นความรั ก(Meditation as Contemplative
Inquiry, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), ร่ วมเขียน The Quantum Challenge (Jones & Bartiett)
และบรรณาธิการร่วม Goethe’s Way of Science (SUNY Press)
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ความเป็ นมาของหนังสือ
หนั ง สื อ หั ว ใจอุ ด มศึ ก ษา เป็ นหนั ง สื อ ในโครงการหนั ง สื อ วิ ช าการ
จิตตปั ญญาศึกษา โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) โครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) ซึ่งสานักพิมพ์
เลือกพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อการสร้ างสรรค์สกู่ ารเปลี่ยนแปลงทางสังคม หนั งสือ หัวใจ
อุดมศึกษา เป็ นผลมาจากการประชุมของบรรดานักการศึกษาที่จดั ขึ ้นที่เมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี 2550 หนังสือนาเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการ
เปลีย่ นแปลง ศาสตร์ ตา่ งๆที่วางอยูบ่ นพื ้นฐานจากประสบการณ์ตรง ความสัมพันธ์ การ
เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งบนโลกและมนุษยชาติ การเผยตนสู่การรับรู้ ซึ่งผู้เขียน
หนังสือทังสองเชื
้
่อว่าสานึกรู้ด้านจิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียมทางศาสนา รวมทังความ
้
หลากหลายของความคิดความเชื่ อจะช่วยเรารั งสรรค์ให้ เกิดการวางจิ ตใจให้ ถูกต้ อง
เหมาะสมและนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ แบบจิตภาวนาได้ ปาร์ กเกอร์ ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์
ซายองค์ อุทิศชีวิตของตนเพื่อสร้ างรู ปแบบการศึกษาที่รับใช้ เป้าหมายของมนุษย์เพิ่ม
ความเข้ าใจและการปฏิ บั ติ ใ ห้ ลุ่ ม ลึ ก ขึ น้ ในด้ านการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Transformative learning) ซึง่ เป็ นหัวใจของอุดมศึกษา
องค์ ประกอบของหนังสือ
หนังสือเล่มนี ้ได้ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 9 ส่วน
ส่ ว นแรก เป็ น บทนา ผู้เขี ยนได้ กล่า วถึ งที่ มาของหนัง สือเล่ม นีว้ ่าเกิ ด ขึน้
จากการสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานระหว่างผู้เขียนสองคน เพื่อนร่ วมงานที่ใกล้ ชิด
และคนอื่นๆ อีกมากมายและได้ ตงค
ั ้ าถามเชิ ญชวนผู้ อ่านให้ ร่วมสารวจไปกับผู้เขียน
ด้ วยคากล่าวว่า “การอุดมศึกษาเป็ นภารกิจที่มีความหลากหลายมิติกว่านี ้ได้ อย่างไร
ภารกิ จ ที่ ดึ ง ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ใ นการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรี ย น
ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่ อมช่องว่างระหว่างสาขาวิชาเข้ าด้ ว ยกัน เพื่อสร้ างข้ อต่อ
ทีแ่ ข็งแกร่งระหว่างการรู้ จกั โลกกับการดารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้ างสรรค์ ทังอยู
้ ่อย่าง
สันโดษและอยู่เป็ นชุมชน” ในส่วนของบทนายัง ได้ กล่าวถึง ความเป็ นมาโดยสังเขป
ของการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการโดยเน้ นย า้ ว่ า การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่ แ ท้ นั น้
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เป็ นการให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในการสารวจอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาโลกในเชิง “วัตถุวิสยั ” กับเป้าหมาย ความหมายขีดจากัด และความ
มุง่ มาดปรารถนาในชีวิตของนักศึกษา
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย สู่ปรั ชญาการศึกษาแบบบูรณาการ เขียนโดย
ปาร์ กเกอร์ เจ ปาล์มเมอร์ เป็ นการอธิ บายต่อข้ อวิจารณ์ ต่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ข้ อวิจารณ์ แรกคือการศึกษาแบบบูรณาการมีพื ้นฐานทางปรัชญาอ่อนแอ ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายภายใต้ กรอบของภววิทยา (การมีอยู)่ ญาณวิทยา (ความรู้) ครุศาสตร์ (การเรี ยน
การสอน) และ จริ ยศาสตร์ (ผลลัพธ์ ในเชิงศิลธรรมที่เกิดขึ ้นกับชีวิตนักศึกษา) ผู้เขียน
อธิบายถึงธรรมชาติของความจริ งที่เราฝั งตัวอยู่ และก็ฝังลึกในตัวเราด้ วย ฐานคิดของ
การศึก ษาแบบบูร ณาการว่า ตัว เราฝั ง ตัว อยู่ใ นความจริ ง ร่ ว ม และเราไม่สามารถรู้
ความจริ งร่วมนี ้ได้ อย่างแท้ จริ งและดีพอ จนกว่าเราจะได้ อยู่ในชุมชนร่ วมกับมันอย่างมี
สานึกและกระตือรื อร้ นในฐานะผู้ร้ ู (Knowers) เป็ นการเรี ยนการสอนที่สร้ างสรรค์สมั พันธภาพ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปของนักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษาต่อนักศึกษา และนักศึกษากับ
อาจารย์กบั วิชาที่สอน ที่มีโอกาสที่จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์แบบศีลธรรมมากกว่า
ส่ วนที่ 3 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย เมื่อนาปรั ชญามาปฏิบัติ เขียนโดย ปาร์ กเกอร์
เจ ปาล์มเมอร์ เป็ นการตอบประเด็นข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ในอีก 4 ประเด็นได้ แก่ ข้ อวิจารณ์
ที่ 2 การศึกษาแบบบูรณาการไร้ ระเบียบเกินไป ไม่เหมาะกับการเรี ยนระดับอุดมศึกษา
ปาล์มเมอร์ ตงค
ั ้ าถามกลับว่า ความไร้ ระเบียบนันไม่
้ ต่างจากชีวิตคนเราที่เราควรจะมา
ทบทวนว่า เราอยากให้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวข้ องกับชีวิตหรื อไม่ ข้ อวิจารณ์
ที่ 3 ห้ องเรี ยนไม่เปิ ดพื ้นที่ให้ แก่อารมณ์ ปาล์มเมอร์ อธิบายว่า การรู้คิด (Candace pert)
เป็ นงานที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับอารมณ์ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับหัวใจ ข้ อ
วิจารณ์ที่ 4 ต่อต้ านชุมชน การศึกษาแบบบูรณาการจาเป็ นต้ องร่วมมือกันทางาน ชุมชน
เป็ นมิติความจริ งที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ข้ อวิจารณ์ที่ 5 วิชาการกับจิต
วิญญาณประสานกันไม่ได้ ปาล์มเมอร์ เห็นว่าเป็ นสิ่งอันตรายยิ่งถ้ าจะไม่ให้ การศึกษา
ระดับ อุด มศึ ก ษาไปเข้ า ใจศาสนาและจิ ต วิ ญ ญาณในฐานะที่ เ ป็ น ส่ว นส าคัญ ของ
“สภาพไร้ ระเบียบ” ของมนุษย์
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ส่ วนที่ 4 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย พ้ นไปจากชีวิตทางวิชาการที่แบ่ งแยก เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในบทนีซ้ ายองค์ ได้ พูดถึง “ชี วิตที่ แบ่ง แยก” ในสมัยที่ยังเป็ น
นักศึกษาที่รายรอบด้ วยความไร้ วิญญาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นวิกฤตการณ์ตลอด
กาลที่เกิดขึ ้นกับคนทุกรุ่ น และกล่าวถึงการค้ นพบ การเรี ยนรู้ ที่สาคัญที่สดุ ที่เกิดขึ ้นโดย
อาศัย ความสัม พัน ธ์ น อกห้ อ งเรี ย น และย า้ เตื อ นถึ ง การคุก คามของ “แนวคิ ด เฉื่ อ ย
(Inert idea) หรื อความรู้ ที่ตายแล้ ว” ที่จะมีต่อจินตนาการหรื อการหยัง่ รู้ ที่จาเป็ นต้ อง
เปิ ดตัวเองไปสูก่ ารรับประสบการณ์ความเป็ นมนุษย์ให้ เต็มที่
ส่ วนที่ 5 เป็ นส่วนที่วา่ ด้ วย ใส่ ใจโยงใยสัมพันธ์ ใช้ ชีวิตเป็ นบทเรียน เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในตอนนี ้ผู้เขียนได้ เขียนถึงศาสตร์ ข องการสอนแบบบูรณาการ
ที่จะทาให้ เห็นโยงใยความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็ นความจริ งพื ้นฐาน ไม่ใช่ความจริ งที่สกัด
มาแล้ ว อะไรคือความหมายของประสบการณ์ เชิงลึกของโยงใยสัมพันธ์ เพื่อแสวงหา
ความรู้ การเรี ยน การสอนและชีวิต เป็ นการสอนที่ใช้ ประสบการณ์ และโยงใยสัมพันธ์
และการสอนแบบสหวิทยาการอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยการสืบค้ นด้ วยการใคร่ ครวญ
เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการศึกษาที่จะเสริ มวิธีวิเคราะห์ เป็ นการแสดงออกของญาณวิทยา
แห่งความรัก (Epistemology of love) ซึ่งมี 7 ขันคื
้ อ ความเคารพ ความอ่อนโยน
ความใกล้ ชิด ความเปราะบาง การมีส่วนร่ วม การเปลี่ ยนแปลง และการหยั่งรู้ ด้ วย
จินตนาการ
ส่ วนที่ 6 เป็ นส่ ว นที่ ว่ า ด้ วย ประสบการณ์ การใคร่ ครวญ และ
การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย อาเธอร์ ซายองค์ ในส่วนนี ้ ซายองค์ได้ เขียนถึงหัวใจของ
การอุ ด มศึ ก ษาแบบบูร ณาการที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ต้ องใช้ ประโยชน์ จ ากการส ารวจอย่ า ง
กว้ างขวางและความเข้ าใจลึ ก ซึ ง้ ในขั น้ ตอนต่ า งๆ ของการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ทั ง้
ด้ า นพุท ธิ ปั ญญา อารมณ์ ค วามรู้ สึก ศี ลธรรม และจิ ต วิ ญญาณ ที่ จ ะต้ อ งมี รูป แบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ การเรี ยนการสอน
ด้ ว ยการใคร่ ครวญ ความหมาย เป้ าหมาย และคุณค่ าของจิ ตวิ ญญาณในอุดมศึ กษา
ที่จะเชื่อมโยงถึงความเป็ นครู
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ส่ วนที่ 7 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วยการสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย
เขียนโดย ปาร์ กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ ในส่วนนีป้ าล์มเมอร์ ในเขียนถึงกลยุทธ์ ในการ
สนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเข้ าสู่การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ที่จะสามารถตอบสนอง “ความหิวกระหายและความต้ องการของนักศึกษา ต่อคาถาม
ที่รออยู่เกี่ยวกับมนุษย์และความท้ าทายของสังคม เศรษฐกิจการเมืองในยุคสมัยของ
เรา” ปาล์มเมอร์ เห็นว่า การสนทนาเป็ นทังยาถอนพิ
้
ษความโดดเดี่ยวในสถานศึกษาและ
เป็ นกลยุทธ์สาหรับการเปลีย่ นแปลงสถาบัน การสนทนาเป็ นกุญแจสาคัญไปสูก่ ารเพาะ
เมล็ดพันธุ์ความเปลีย่ นแปลงลงในรัว้ มหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 8 บทส่ งท้ าย เขียนโดย ปาร์ กเกอร์ จ. ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ ซายองค์
เป็ นบทส่งท้ ายที่ผ้ ูเขียนทัง้ สองในสรุ ปสาระสาคัญของสิ่งที่ ต้องการสื่อ สารถึงผู้อ่า น
ความสาคัญของการศึกษาของคนหนุม่ สาวซึง่ เป็ นภาระหน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่ทสี่ ดุ ของชุมชน
การศึกษาเป็ นภาระหน้ าที่ลา้ ค่า เรี ยกร้ องสูง และมีค วามสาคัญยิ่ง โดยบทสนทนา
เกี่ยวกับหัวใจของอุดมศึกษาจะสามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใต้ บริ บทที่อดุ มศึกษาต้ องได้ รับ
การฟื น้ ฟูคือปรัชญาการศึกษาแบบบูรณาการ
ส่ วนที่ 9 ภาคผนวก เป็ นส่วนของการเสนอตัวอย่างของการศึกษาแบบบูรณา
การที่ หลากหลายรู ปแบบ โดยแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนคื อ ในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน และ
การริ เริ่ มของฝ่ ายบริ หารและทัว่ ทังมหาวิ
้
ทยาลัย ภาคผนวก ก ในห้ องเรี ยน มีตวั อย่าง
ได้ แก่ การใช้ ดนตรี เพื่อการเจริ ญสติและการฝึ กใคร่ ครวญก่อนเริ่ มชัน้ เรี ยน โครงการ
จัดสรรทุน เพื่ อการปฏิบัติภาวนาเป็ นโครงการสนับ สนุนวิ ธีก ารแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
การใคร่ ครวญในหลากหลายวิชาเพื่อนักศึกษาเข้ าใจตนเอง การเรี ยน และโลกอย่าง
ลึกซึ ้งขึ ้น โครงการโอกาสให้ บริ การในภาวะผู้นา (Service Opportunities in Leadership :
SOL) เป็ นโครงการระยะ 1 ปี เต็มของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ผสมผสานการศึกษาทาง
วิ ชาการ การให้ บริ การชุมชนและการใคร่ ครวญอย่างมี วิ จารณญาณเข้ าด้ วยกัน และ
การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ส่งเสริ มการใช้ ชีวิตให้ มีจดุ มุง่ หมายและมีความหมาย
ภาคผนวก ข นอกห้ องเรี ยน ตัวอย่างได้ แก่ การสร้ างหอพักประจาวิชาซึ่งเป็ นการ
ผสมผสานวิชาการเข้ ากับชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย แบบจาลองโปรแกรมสหวิทยาการ
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ศิลปะและอาศรม (Interdisciplinary arts and residential program) ใช้ กระตุ้นความใฝ่ ร้ ูของ
นักศึกษาด้ วยเทคนิคการใคร่ครวญ โปรแกรมการเรี ยนรู้ ด้วยการให้ บริ การ โครงการยูคา
ทั น โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ช า ว ร า ก ห ญ้ า ที่ ตั ้ง อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
การนาจิตวิญญาณสาธารณะ (Civil engagement) กับการเรี ยนรู้ ด้วยการให้ บริ การ
มาใช้ ในวิชาบังคับของพลศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรการแพทย์แบบบูรณาการของ
สถาบันเพื่อสุขภาพและการเยียวยา ภาคผนวก ค การริ เริ่ มของฝ่ ายบริ หารและทั่ว
ทัง้ มหาวิทยาลัย ตัวอย่างได้ แก่ มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริ ด้า การให้ ผ้ บู ริ หารเสนอตัวเข้ า
ช่วยเหลือนักศึกษาในสถาบันที่มี ขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด “อยู่ให้ เห็นและพร้ อมช่วย”
การตังสภาผู
้
้ อาวุโส ของมหาวิทยาลัยนาโรปะ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างอธิการบดี
คณาจารย์และพนักงาน การรับประทานอาหารมื ้อค่าระหว่างอธิการบดีกับคณาจารย์
ของวิทยาลัยสเปลแมน เพื่อสร้ างโอกาสที่การสนทนาและความสัมพันธ์ งอกงาม และ
การสร้ างชุมชนที่ วิ ทยาลัยชุมชนพริ นท์ จอร์ จ ไฮแอทวิ ลล์ แมรี่ แลนด์ โดยการใช้ บทกวี
ทีละบทเพื่อนาไปสู่ “การสนทนาเพื่อความเปลีย่ นแปลง” การกาหนดให้ “การเรี ยนรู้ ของ
นัก ศึก ษาคื อ สิ่ง ที่เ ราให้ ความสาคัญ สูง สุด ” เป็ นตัวก าหนดทุก เรื่ องในวิท ยาลัย ของ
วิทยาลัยเวลเลสลีย์และโรงเรี ยนเทววิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด และโปรแกรมซอตอก
วา/สุนทรี ยสนทนา การส่งเสริ มวัฒนธรรมความรับผิดชอบที่ MSU
ความคิดเห็นของผู้แนะนาหนังสือ
เป็ น เช่ น ที่ผ้ ูเ ขี ย นได้ บ อกจุดหมายของหนัง สือ เล่ม นี ว้ ่า หนัง สือ เล่ม นี ไ้ ม่ใ ช่
หนัง สื อ เกี่ ย วกับ เทคนิ ค การสอนหรื อ การเขี ย นโครงการเสนอโปรแกรมการสอน
(Programmatic proposal) จุดเน้ นของหนังสืออยู่ที่การสารวจคาถามเชิงปรัชญาของ
การศึกษาแบบบูรณาการ และการนาความเชื่อมโยงอันจะนาทาให้ เกิ ดพลังสู่ขบวน
การเคลือ่ นไหวให้ มากขึ ้น ทาให้ หนังสือเต็มไปด้ วยคาถามและการสารวจ การตรวจสอบ
และข้ อ เสนอ วิ สัย ทัศ น์ แ ละความหวัง ที่ ผ้ ูเ ขี ย นพยายามหาทางเปิ ด เผยหัว ใจของ
อุดมศึกษา ซึ่งจะทาให้ การเรี ยนรู้ มีชีวิตชีวาและให้ ความพอใจที่ล ้าลึกแก่การสอน ซึ่ง
เป็ นความพยายามที่จะใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิ บายถึงความสาคัญสูงสุด
ของประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กนั ของมนุษยชาติกบั โลก
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โดยผ่ านมุ มมองทางจิ ตวิ ทยา ประสาทวิ ทยาศาสตร์ น าธรรมเนี ยมทางศาสนาและ
จิตวิญญาณมาประดิษฐ์ ศาสตร์ การสอนที่ว่าด้ วยการแสวงหาความรู้ อย่างใส่ใจ จิตใจ
สงบ มัน่ คงและรู้ จักใคร่ ครวญ และที่ ท้าทายคือการใช้ ประโยคที่เป็ นเส้ นตรงถ่ายทอด
ความอ้ อมค้ อม ซับซ้ อน อย่างที่ใช้ องค์รวมในการถ่ายทอดความจริ ง เป็ นสิ่งที่ท้า ทาย
นักการศึกษา ผู้บริ หาร และผู้สอนของประเทศไทยที่จะกลับมาทบทวนการจัดการเรี ยน
การสอนของเราว่ า ก าลังสร้ างคนแบบใดออกไปจากรั ว้ มหาวิ ทยาลัย มี อะไรอยู่ บ้ าง
ที่เป็ นคุณค่าสาคัญในการเรี ยนการสอนของเรา มีอะไรอยู่บ้างที่เป็ นทุนสาคัญของการศึกษา
ไทยที่ จะน าไปสู่ กา รสร้ างทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณค่ า มี ความเป็ นมนุ ษย์
อย่างแท้ จริ ง ที่ มี ทัง้ สมอง หัวใจ และจิ ตวิ ญญาณ ที่ สุดแล้ วจะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิ ด
การริ เริ่ มวิธีการสอนใหม่ๆ ขึ ้นมา นักการศึกษา ผู้บริ หารและผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุกคนควรจะได้ หยิบหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาอ่านอย่างใคร่ครวญ
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