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บทคดัย่อ1  
 บทความวชิาการน้ีแบ่งการนําเสนอเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 บทนําเป็นความสําคญัของการก้าวเขา้สู่
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่จะปรับ เปลี่ยนการ
ทํางานของคนในยุคน้ี ส่วนที่ 2 ทกัษะและการทํางาน
ของแรงงานในยุคน้ีทีต่้องมทีกัษะต่างๆ มากขึน้ และเป็น
จริง ส่วนที่ 3 แนวคดิในการจดัการหอ้งเรียนแบบสมาร์ท
คลาสรูม และส่วนที่ 4 การประยุกต์หอ้งเรียนยุคใหม่และ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
  
ค ำส ำคญั: ห้องเรียนอจัฉริยะ, การเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที ่21, การอาชวีศกึษา 
 
บทน ำ 
    การเปลีย่นแปลงของบริบทในสงัคมโลกทุกภาค
ส่วนสืบเน่ืองจากการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้การ
ดําเนินชีวิตของคนในสงัคมเปลี่ยนไป โลกในศตวรรษ
ใหม่น้ี การพัฒนาในทุกภาคส่วนรวมถึงการทํางานจะ
เปลี่ยนไป ทุกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และทุกที่จะเป็นที่
ทํางานได้ คนทํางานในยุคน้ีจําเป็นที่จะต้องใช้ทกัษะ
ใหม่ๆ เน่ืองจากทกัษะการทาํงานในปี พ.ศ.2563 (Work 
Skills in 2020) จะเปลีย่นไปมสีาเหตุเน่ืองมาจาก  
1) คนจะอายุยนืยาวขึน้ 2) ระบบของเครื่องจกัรจะม ี
                                                   
1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ประจําภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
คณะทํางานโครงการพฒันาการเรียนรู ้แบบบูรณาการองค์
ความรูด้า้นวชิาชพีดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความซบัซอ้นขึ้น 3) มีระบบในการตรวจจบัแบบใหม่ๆ 
ทาํให้เหน็ง่ายและไม่ยากในการใช ้4) สื่อหรือภาษาแบบ
ใหม่ๆจะมาแทนตัวอกัษรในการสื่อสาร ทําให้เข้าใจได้
มากกว่าตัวอกัษร 5) โครงสร้างของสงัคมจะถูกนํามา
กําหนดการทํางานในรูปแบบใหม่ๆ 6) โลกจะเป็น
เป้าหมายของการทํางาน ในทุกภมูิภาค สามารถเปลีย่น
บทบาทเป็นผู้นําในการผลิตได ้ไม่ได้ผูกขาดแค่ประเทศ
ชัน้นําเท่านัน้ 
 การเรียนรู้กเ็ช่นกนั วจิารณ์ พานิช (2556) กล่าว
ว่า กลุ่มP21 ซึง่เป็นบริษทัชัน้นําของธุรกิจในปัจจุบันได้
กล่าวถึงทกัษะในการทํางานในยุคน้ีจําเป็นจะต้องมกีาร
ปรับเปลี่ยนผู้เรียนใหก้้าวเข้าสู่ศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ ผู้เรียนจําเป็นจะต้องมีทกัษะต่างๆ ทีเ่รียก
กั น ว่ า  “ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  21”   
(ดงัภาพประกอบ 1) คอื  3R4C  
 

 
ภาพประกอบ 1 ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
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 3R4C เป็นตวัอกัษรย่อจากคาํทีม่ีความหมายดงัน้ี 
R1: Reading (การ อ่ าน ) เพ ราะ เพี ย งแ ค่ค้น หาใน
อินเทอร์เน็ตก็จะพบกบัข้อมูลมหาศาล ดังนัน้ผู้ เรียน
จําเป็นที่จะต้องอ่านเพื่อค้นหา เพื่อเชื่อมโยง เพื่อจับ
ประเด็น และเพื่อสรุป นอกจากน้ีแล้วตัวอกัษร R ต่อมา 
คือ R2: wRiting (การเขียน) นับได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอีก
ประการหน่ึง เพราะการสื่อสารโดยการเขียนเป็นส่วน
สาํคญัของการสบืคน้ การยอมรับ และการเผยแพร่ และ 
R ตัวที่สาม คือ R3: aRithmetic (คณิตศาสตร์) คือการ
คิดคํานวณ การวางแผน การวิเคราะห์ ส่วน 4C จะ
ป ร ะก อบ ไป ด้ วย  C1 : Critical Thinking  (ก ารคิ ด
วเิคราะห์) เพราะการทํางานในยุคหน้าทุกคนจะต้องคิด
วิเคราะห์เองโดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ความ
เหมาะสมจากข้อมูลต่างๆ C2: Communication (การ
สื่อสาร) คนในยุคหน้าจะต้องสื่ อสารเป็นรวมถึงใช้
เครื่ องมือต่างๆ ในการสื่อสารได้ C3: Collaboration 
(การร่วมมือ) ในยุคหน้าการทํางานจะต้องทําเป็นทีม 
ดงันัน้การทาํงานร่วมกนัจึงเป็นสิง่สาํคญั  C4: Creativity 
(ความคดิสร้างสรรค์) ซึ่งการคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ จะ
ทาํให้หน่วยงานหรือองค์กรอยู่รอดได้ การทําอะไรซํ้าๆ 
เดมิจะไม่เป็นการพฒันาทัง้ตนเองและหน่วยงานเลย  
 
ทกัษะและกำรท ำงำนของแรงงำนในศตวรรษท่ี 21 
 ความต้องการของแรงงานในอนาคตพบว่า 5 
อนัดบัแรกทีน่ายจ้างต้องการ ดงัภาพประกอบ 2  
 

  
ภาพประกอบ 2 ความต้องการของแรงงานในอนาคต 

(ทีม่า: http://www.qlf.or.th/) 
 
 จากภาพแสดงให้เหน็ความต้องการของแรงงาน
ในอนาคตต้องประกอบดว้ย 1) คนที่มคีวามคดิวเิคราะห ์
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 3) มีทีมงานที่ดีทํางาน

ร่วมกบัคนอื่นได้ 4) มีความคิดสร้างสรรค์คิดนวตักรรม
ใหม่ ได้  และสุดท้าย  5) จะต้องมีความสามารถที่
หลากหลาย 
 
แนวคิดในกำรจดักำรห้องเรยีนแบบสมำรท์คลำสรมู 
 เมื่ อปีคศ. 2013 ประเทศสิงค์โปร์ ได้กําหนด 
แผนพัฒนาประเทศให้กลายเป็น "ชาติอจัฉริยะ" หรือ"
สมาร์ทเนชัน่" เป็นชาติแรกของโลก เป็นการหลอมรวม
ของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โครงการน้ีจะสาํเร็จ
ดว้ยเทคโนโลยีการบริหารข้อมลูขนาดใหญ่ ทาํใหจ้ําแนก
ความต้องการของประชากรไดอ้ย่างชดัเจน ผสานกบัการ
เกดิของอินเทอร์เน็ตทุกที่ (Internet of thing) ดงันัน้การ
พฒันาผู้เรียนเพื่อพฒันาไปสู่การจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะที่จะก่อใหเ้กดิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ไดน้ัน้ การจดัสภาพแวดล้อมหรือการจดัวธิีการเรียนการ
สอนในรูปแบบใหม่ จึงเป็นแนวทางในการพฒันาผู้เรียน 
เพื่อใหเ้กดิทกัษะตามเป้าหมายไดจ้ะต้องเริ่มที่หอ้งเรียน
อัจ ฉ ริ ย ะ  (Smart Classroom) ซึ่ ง เ ป็ น ก ารพัฒ น า
ห้องเรียนเพื่อให้เกิดการส่งเสริมทกัษะที่จําเป็น คําว่า 
“ห้องเรียนอัจฉริยะ” หรือ Smart Classroom มีชื่อที่มี
ความหมายที่เหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนัหลายชื่อ ตาม
จุดป ระสงค์ของการใช้  เช่น  Electronic Classroom 
(e-Classroom), e-Learning Classroom, Virtual 
Classroom, Collaborative Classroom, Computer 
Classroom หรือ ICT Room เหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่คลา้ยๆกนัแต่มคีวามหมายใน
รายละเอยีด และโยชน์ใช้สอยทางการเรียนในลกัษณะ
สาํคญัทีแ่ตกต่างกนัออกไป หอ้งเรียนอจัฉริยะ มแีนวคิด
หลักหรือม โนทัศ น์  (Concept) ดังที่  ฮวงและคณ ะ 
(Huang et.al. 2014 ) ได้ ใช้ตัวอักษรแรกของคําม า
รวมกนั ดงัภาพประกอบ 4 
 

 
ภาพประกอบ 4 ความหมาย SMART Classroom 

                  (ทีม่า: Huang et.al. 2014) 
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 คําว่า “SMART” มาจากความหมายในตัวอกัษร
นัน้ๆ  ดงัน้ี  
 S: Showing มติิของความสามารถในการนําเสนอ
ขอ้มลูสารสนเทศในการเรียนการสอน ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างทันทีและชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
เ รี ย ก ว่ า “คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  (Cognitive 
Characteristic)   
 M: Manageable มิติด้านความสามารถในเชิง
บริหารจัดการซึ่งคุณลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นการบริหาร
จัดการด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์  การจัดระบบการสอน 
รวมทัง้แหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการเรียน
ในหอ้งเรียนอจัฉริยะ  
 A: Accessible มิติด้านความสามารถในการ
เขา้ถึงแหล่งข้อมลูทางการเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มี
อยู่หลากหลาย  
 R: Real-time Interactive มติิในเชงิปฏิสมัพนัธ์ใน
การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนโดยครู
รวมทัง้การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยหีรือคอมพวิเตอร์เชิง
โต้ตอบในหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
 T: Testing มิติ ด้ านการทดสอบ ซึ่ ง เป็ น การ
ประเมนิหรือตรวจสอบเชงิคุณภาพในการจดักจิกรรมการ
เรียนหรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการ
ใชห้อ้งเรียนอจัฉริยะ 
 นอกจากน้ีแล้วพิชวาและนิชานธา (Pishva;& 
Nishantha. 2008) แห่งมหาวทิยาลยั Ritsumeikan Asia 
Pacific University ในประเทศญี่ปุ่น ไดท้าํการศกึษาวจิัย
เกี่ยวกบัห้องเรียนอจัฉริยะโดยกําหนดการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของการสื่อสารของห้องเรียนอจัฉริยะ ว่า
สามารถออกแบบและจําแนกออกเป็น 4 ล ักษณ ะ 
(ภาพประกอบ 5) ดงัต่อไปน้ี  

 
ภาพประกอบ 5 สถาปัตยกรรมของหอ้งเรยีนอจัฉริยะ 

(ทีม่า: Pishva and Nishantha. 2008: 55) 

 1. โครง สร้ า งแบ บ ห้อง เรี ยนอิสร ะ  (Single 
Classroom Architectures) เป็นการออกแบบหอ้งเรียนที่
มีลกัษณะเป็นอิสระไม่เชื่อมโยงกบัห้องเรียนอื่นๆ เน้น
การเรียนรู้และการนําเสนอในหอ้งเพื่อสร้างประสบการณ์
ใหผู้้เรียน ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกดิทกัษะต่างๆ ทัง้ช่วยสร้าง
บรรยากาศทางการเรียนการสอนใหเ้กดิความสนุกสนาน 
โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ผู้เรียนจะใชค้อมพิวเตอร์
พกพาเชื่อมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตในการค้นหาและ
นําเสนอ หรือใช้กล้องถ่ายภาพ การเรียนลักษ ณะน้ี 
ผู้เรียนมกัจะเรียนเป็นกลุ่มและร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ 
และนําเสนอไปยงัจอภาพ ซึง่เน้นทกัษะการคน้ควา้ และ
ทกัษะการสื่อสารเป็นสาํคญั ในห้องเรียนมกัจะมีกระดาน
อจัฉริยะ หรือสมาร์ทบอร์ด จอฉายภาพขนาดใหญ่ ซึง่ใน
ปัจจุบนัหอ้งเรียนแบบน้ีส่วนใหญ่มกัจะมลีกัษณะดงักล่าว
อย่างชดัเจน หรือมกีารปรบัเปลีย่นตามอุปกรณ์ทีม่แีต่จะ
เน้นการนําเสนอและการเขา้ถึง 
 2.โครงสร้างแบบห้องเรียนแผ่ขยาย (Scattered 
Classroom Architectures)  เป็นรูปแบบการกระจาย
เน้ือหาไปยงัทีต่่างๆ หรือทีอ่ยู่อาศยัของผู้เรียนรายบุคคล
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นการเขา้ถึงหอ้งเรียนจากภายนอก อาจ
เป็นการจดัการถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
จริงไปยงับนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต หรือนําเน้ือหาไปใส่ใว้
ในระบบให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
ภายนอกห้องเรียน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้โดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน
ด้วยระบบภาพและเสียง  การเรียนรูปแบบน้ีผู้ เรียน
สามารถที่จะเรียนรู้ไดทุ้กแห่งและทุกเวลา เป็นการเรียน
ทางไกล(Online Learning) หรือห้องเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classroom) ได ้
 3.โครงสร้ างแบบ คู่ ขนานสอง ห้อง  (Two – 
Classes Architectures) เป็ นรูปแบบที่สร้างขึ้น เพื่ อ
ขยายการเรียนและเชื่อมโยงการเรียนระหว่างหอ้งเรียน
หลักและห้องเรียนที่จ ัดการศึกษาร่วมกนัได้  เป็นการ
เรียนทีผู่้สอนและผู้เรียน จดักจิกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอจัฉริยะร่วมกนัและในขณะเดียวกนัก็ส่งผ่าน
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเรียนผ่านไปยัง
ห้องเรียนทางไกลอีกแห่งหน่ึง (Remote Classroom)
เพื่อใหผู้้เรียนทางไกลไดเ้รียนรู้ประสบการณ์เดยีวกนัและ
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เรียนร่วมกนัเป็นรูปแบบหอ้งเรียนทางไกล ที่ใช้กบัการ
เรียนการสอนแบบร่วมกนัในปัจจุบนั 
 4. โครงสร้างแบบหลายห้องร่วมกัน (Multiple 
Classroom Architecture) เป็นรูปแบบหอ้งเรียนอจัฉริยะ
ทีส่ร้างขึน้เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนไปยงัหอ้งเรียน
อื่นๆ หลายห้อง ทาํใหเ้กิดการเรียนการสอนร่วมกนัหรือ
เรียนเหมือนกนั หากแต่การสื่อสารอาจไม่สมบูรณ์เช่น
แบบทีส่าม 
 ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นในโครงสร้างใด มีลกัษณะใด
หอ้งเรียนอจัฉริยะกส็ามารถนํามาใชง้านเพื่อจดัการเรียน
การสอนในบริบทต่างๆ ตามต้องการไดด้ ี
 
กำรประยกุต์ห้องเรยีนยคุใหม่ 
 จากแนวคดิดงักล่าว สาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึ กษ า  (สุ ร ศักด์  ป า เฮ . 2013 ) ได้ เล็ ง เห็ น
คุณลกัษณะของห้องเรียนอจัฉริยะ จึงไดนํ้าแนวทางมา
ประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของวิทยาลัยเทคนิคประจํา
จังหวัดทุกแห่ง  และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิจัยและออกแบบการ
จดัการเรียน ซึง่มหาวทิยาลยัฯ ไดนํ้าแนวทางของการจัด
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางการติดต่อสื่อสารมาใช้
โดยใช้หลักการทัง้  4 ร่วมกับระบบต่างๆ มาจัดทํา 
“โครงการพฒันาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
เป็นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน 
 “โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์
ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” (สุรพล บุญลือ. 2556) มีวตัถุประสงค์ ดงัต่อน้ี  
1) เพื่อลดความแตกต่างกันในการเรียนการสอนและ
สร้างความเท่าเทยีมกนัด้านการศกึษาและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ประ เทศ 2) เพื่ อขยายพื้นที่การศึกษา 
ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการไปยงัพื้นที่
ต่างๆ และรวบรวมความรู้จากสถานทีต่่างๆ กลบัมาไว้
ส่วนกลางได ้3) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ใน
การพัฒ นาการเรียนการสอนผู้ สอนนับ ได้ว่า เป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าการที่จ ะให้ผู้ สอนไปบรรยายหรือ
เดินทางไปสอนที่ต่ างๆ อาจทําให้เกิดความขาดใน
หอ้งเรียนหรือในสถาบนัของตนเอง และ 4) เพื่อเป็นการ

แกปั้ญหาการใช้ทรพัยากรซํ้าซอ้น เน่ืองจากการผลิตสื่อ
หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนหากทุกผลติกนัเองก็จะซํา้ซอ้นกนัหากมกีารแบ่งปัน 
หรือเผยแพร่ไปจะทําใหเ้ป็นแนวทางกบัผู้ที่สอนร่วมกนั
หรือช่วยกนัในการผลติสื่อต่างได ้
 การออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการน้ีจะประกอบไปด้วยโครงการทัง้หมด 7 ส่วน 
ไดแ้ก่   
 1. การจัดทําองค์ความรู้พร้อมระบบจัดเก็บองค์
ความรู้ เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ได้ทุกเวลาผ่านระบบ
โทรทัศ น์แบบ IP (IPTV) ซึ่ งสามารถทําได้ท ัง้การ
ถ่ายทอดสดวดิีทศัน์ (Live Video) และแบบวดิีทศัน์ตาม
ประสงค ์(Video on Demand) 
 2. การจดัทาํหอ้งเรียนอเิลก็ทรอนิกสร์องรบัการ 
พฒันาการเรียนการสอน 
 3. ก าร จั ด ทํ า สื่ อ ก า ร เรี ย น ก าร ส อ น แ บ บ
อเิลก็ทรอนิกสร์ะบบออนไลน์ 
 4. การจัด ทํา ระบ บ  Video Conference เพื่ อ
ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาในส่วน
ภมูภิาค และระหว่างสถานศึกษากบัสถานศกึษา รวมไป
ถึงการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อกนั 
 5. การสร้างระบบถ่ายทอดสญัญาณและการผลิต
สื่อแบบเคลื่อนที ่
 6. การสร้างระบบใบรบัรองผลการดาํเนินกจิกรรม
นกัเรียนอาชวีศกึษา (activity transcript) 
 7. การสร้างระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ
การศกึษาผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) 
 การจัดทําห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รองรับการ
พฒันาการเรียนการสอนนัน้ ก็คอื หอ้งเรียนแบบ Smart 
Classroom ห รื อ  ห้ อ ง เรี ย น อัจ ฉ ริ ย ะนั ้น เอ ง  ซึ่ ง
กระบวนการออกแบบได้นําแนวคิดของ  พิชวาและ 
นิชานธา (Pishva; & Nishantha. 2008) ในการพัฒนา
หอ้งเรียนอจัฉริยะ ดงัน้ี 
 1. ห้ อง เรี ยน แบ บ อิสร ะ  (Single Classroom 
Architectures) ในการออกแบบการเรียนการสอนได้ใช้
หอ้งเรียนอจัฉริยะ ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 หอ้งเรียนแบบอสิระ 

 
 การจดัการในห้องเรียนของวทิยาลยัเทคนิคต่างๆ 
จะประกอบไปด้วยโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ โดยมจีอภาพ
โปรเจคเตอร์ขนาด 80 น้ิว ทัง้สีด่า้น ไดแ้ก่ ดา้นหน้าหอ้ง 
ด้านข้างทัง้สองข้างและด้านหลงั (ดงัภาพประกอบ 7)  
ซึง่ผู้สอนในหอ้งเรียนจะสามารถเลอืกแหล่งสญัญาน หรือ
ข้อมูลเน้ือหาในการนําเสนอที่แตกต่างกันได้โดยผ่าน
อุปกรณ์ควบคุม ที่อยู่ด้านหน้าห้องเรียนดังนัน้ผู้สอน
สามารถนําสื่อต่างๆ มาเปรียบเทยีบใหเ้หน็ในแต่ละจอได้
และผู้เรียนก็สามารถนําเสนอเน้ือหาหรือผลงานของกลุ่ม
โดยผู้เรียนจะนัง่ในลกัษณะการเรียนแบบกลุ่ม และจะมี
คอมพิวเตอร์กลุ่มละเครื่อง เพื่อใช้ในการสืบคน้การสรุป 
การทําเอกสาร การนําเสนอ และการสื่อสาร เป็นการ
ออกแบบทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้และ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีการทํางานเป็นกลุ่มและ
การทาํกจิกรรมร่วมกนัเป็นทมี 
 

 
ภาพประกอบ 7 ผงัการจดัหอ้งเรียน 

 
 2. ห้องเรียนแบบขยาย (Scattered Classroom 
Architectures) การออกแบบห้อง เรียนอัจ ฉ ริยะใน
ลกัษณะน้ี เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อเพิม่เติมหรือ
ขย ายก ารเรี ย นก ารสอน ข อง ห้ อ ง เรี ย น ออก ไป 
ยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ดงัภาพประกอบ 8) นัน่คือ 
ผู้เรียนสามารถทีจ่ะเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ นอกห้องเรียนได้
จากทีบ่้าน หรือจากหอ้งคอมพวิเตอร์ ซึง่การจดัการเรียน
การสอนในลกัษณะน้ี เป็นการผสมผสานกนัระหว่างการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ

ออนไลน์และระบบซอฟต์ แวร์การบ ริห ารจัดการ
การศกึษาผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) 
 

 
ภาพประกอบ 8 หอ้งเรียนแบบขยาย 

 
 3. หอ้งเรียนในลกัษณะเชื่อมโยงจุดต่อจุด (Point-
to-Point, Two – classes Architectures) เ ป็ น ก า ร
จดัการเรียนการสอนระหว่างห้องเรียนร่วมกนัสองถึงสี่
หอ้ง โดยทีห่้องเรียนหลกั และห้องเรียนร่วมจะอยู่ในที่ที่
ต่างกนั แต่สามารถจะติตต่อกนัได้ โดยผ่านระบบวดีิโอ
คอนเฟอร์เร้นซ ์(ดงัภาพประกอบ 9) จากหอ้งเรียนหลกั
ไปยงัหอ้งเรียนร่วมทีม่กีารจัดการเรียนร่วมกนัในระบบที่
ออกแบบไว ้ 

 
ภาพประกอบ 9 หอ้งเรียนในลกัษณะเชื่อมโยงจุดต่อจุด 
  
 และหากต้องการในลกัษณะที่มากกว่านัน้ จะต้อง
เชื่อมโยงเขา้สู่ส่วนกลางก่อน ผู้เรียนทีอ่ยู่ห้องเรียนหลกั
และหอ้งเรียนร่วมสามารถทีจ่ะพดูคุยแลกเปลีย่นและทํา
กจิกรรมการเรียนการสอนร่วมกนัได ้เช่นเดยีวกบัการอยู่
ในสถานที่ เดียวกัน โดยผู้สอนจะต้องจัดการสอนใน
ลกัษณะที่เรียกว่า การสอนเป็นทีม(Team Teaching) 
และผู้ เรี ยนจ ะใช้ล ักษ ณ ะการ เรีย นแบบ ร่วมกัน 
หรือร่วมมือ (Collaborative Learning) จะเป็นการใช้
ทรัพยากรผู้ สอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ก ันและ
ร่วมกนัในการจดักจิกรรมต่างๆ 
 4. โครงสร้างแบบหลายห้องร่วมกัน (Multiple 
Classroom Architecture) เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนการสอน การ
ทํากิจกรรม หรือการประชุมร่วมกนั (ดงัภาพประกอบ 
10) การออกแบบในลกัษณะน้ี จะมกีารผลติจากสตูดิโอ
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ในส่วนกลางหรือหอ้งเรียนในส่วนภมูภิาคต่างๆ หรือจาก
รถผลติรายการนอกสถานที ่แลว้ส่งสญัญานมาส่วนกลาง 
ซึ่งจะทําการผสมรายการจากที่ต่างๆ เข้าด้วยกนั และ
ถ่ายทอดสญัญานไปยงัห้องเรียน ด้วยระบบถ่ายทอด
โท ร ทั ศ น์ บ น อิ น เท อ ร์ เ น็ ต  ( IPTV) ดั ง นั ้ น ทุ ก
วทิยาลยัเทคนิคต่างๆ หรือบุคคลภายนอกสามารถเข้า
มาศกึษาเรียนรู้ไปได้พร้อมกนัทัง้ในห้องเรียน และนอก
หอ้งเรียนได ้

 
ภาพประกอบ 10 โครงสร้างแบบหลายหอ้งร่วมกนั 

 
 จากการนําการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
พบว่าห้องเรียนอจัฉริยะมีปัจจยัหลายอย่าง ที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จเช่นการจัดการเรียนการสอน และการทํา
กิจกรรมร่วมกันของครูผู้สอน ,ช่องทางในการสื่อสาร 
ระหว่างสื่อและเน้ือหาในการเรียนการสอน หรือแมแ้ต่ตัว
ผู้เรียนเอง จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนอจัฉริยะ
หรือห้องเรียนธรรมดา สิง่ที่สาํคญัทีสุ่ดของการเรียนการ
สอนร่วมกนั คอื ครูผู้สอน เน้ือหาการสอน กจิกรรมหรือ
วธิีการสอน และสุดท้ายก็คือตัวผู้เรียนนัน่เอง จะต้องมี
ส่วนร่วมและเปลี่ยนวิธีการเรียน โดยจะต้องนําลกัษณะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 มาเป็นแนวทางในการพฒันา
ตนเองเพราะผู้เรียนจะต้องไปเป็นผู้ที่ทํางานและอยู่ใน
ศตวรรษที ่21 อย่างแน่นอน 
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บทคดัย่อ1 2 3 
 การวิจัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
พึง่ตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ต าบลบาง
เจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง  กลุ่มเป้าหมาย 
คอื ประธานวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจักสาน จ านวน 8 คน 
เลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการคดัสรรเป็นสุดยอดหน่ึง
ต าบล  หน่ึงผลติภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2553  ในระดบั 3-
5 ดาว  เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย คือ แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต และแบบบนัทกึภาคสนาม วิเคราะหข์อ้มูล
โดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา 
 ผลการศกึษาการพึง่ตนเอง พบว่า (1) วิสาหกิจ
ชุมชนมีการน าเทคโนโลยีพื้นบ้านมาผสานกับภูมิ
ปัญญาสากลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนา
รูปแบบการจกัสานเครื่องมอืในงานหตัถกรรมของกลุ่ม 
(2) มีการลดต้นทุน หรือลดรายจ่าย เป็นการสร้างงาน 
และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ อย่างต่อเน่ือง (3) ใช้
ทรัพยากรอย่างสมดุล รู้ คุณค่า มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
หรือดูแลทรัพยากรใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื และใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสุด (4) มีความภาคภูมใิจ มีความเชื่อม ัน่
ในการด าเนินงาน มีความเอื้อเฟ้ือเผื่ อแผ่ ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล  มีศรัทธาในการพึ่งตนเอง และ (5) มี
ความสามคัคี มีความเคารพซึ่งกนั และมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม มีทุนทางสงัคม มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
                                                   
1, 2,  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาพฒันอาชวีศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา บณัฑติ

วทิยาลัย มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วฒันธรรม ทีไ่ม่ทอดทิ้งรากเหง้าของวฒันธรรมดัง้เดิม
ของเครื่องจกัสาน 
 
ค ำส ำคญั: การพึง่ตนเอง, หตัถกรรมจกัสานพืน้บ้าน, 

วสิาหกจิชุมชน  
 
Abstract 
 The objective of this research was to study 
the self-supporting of basketry groups of 
community enterprises in Bangchaocha Sub-
District, Phothong District, and Angthong Province.  
The target group was 8 basketry product 
community enterprise leaders which were selected 
from the 3-5 star winners OTOP in the year 2010. 
The instrument used in this research were interview 
form, observation form, and field note form. Content 
analysis was used to analyze the data. 
 The results were as follows. The self-
supporting was found that; (1) Community 
enterprise brings local technology to combine with 
modern wisdoms for developing the product, the 
form of basketry, and the tools for handcraft of the 
groups. (2) Reduce the cost and payment, to help 

4, 5, 6, 7, 8 นักศกึษาสาขาวชิาพฒันอาชวีศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

กำรพ่ึงตนเองของวิสำหกิจชุมชนหตัถกรรมพ้ืนบ้ำน กลุ่มจกัสำน ต ำบลบำงเจ้ำฉ่ำ 
อ ำเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่ำงทอง 

Self-Supporting of Basketry Groups of Community Enterprises  
in Bangchaocha Sub-District,  Phothong District, Angthong Province 

 
ผศ.ดร.จินตนา  กาญจนวสุิทธิ1์ ผศ.ดร.อนุชยั  รามวรงักรู2 ผศ.ดร.น าชยั  เลวลัย3์   

วมิพว์ภิา  เผ่างามพนัธ4์ กนัยารตัน์  หอมเศรษฐ5ี  รินสุข  อุ่นพกุิล6  อารดา  มุ่งด7ี  ธญัญรตัน์  ปรีติเวชพงษ8์ 
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creating jobs and incomes continuingly for the 
groups. (3) Use local resources equally, 
understand their values, keep the conserving, 
renovating and well looking after resources 
sustainable and maintain using the most benefit. 
(4) Being proud, confident to do this career, care 
and share together, using good governance, having 
faith in self-supporting, and (5) Having harmony 
connection, respectfully to others, participate in 
activities, having social wealth, keeping tradition 
and culture by not abandoning the old culture root 
of the basketry handcraft. 
 
Keywords: Self-Supporting, Local Basketry Hand 

Craft, Community Enterprise 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
        งานหัต ถกร รมพื้นบ้ านจักสาน เ ป็นง าน

ศลิปหตัถกรรมที่มคีวามประณีตงดงาม ในเชิงศิลปะ 

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนมีการประกอบอาชีพ

หัตถกรรมท้องถิ่นมาเ ป็นระยะเวลานาน และมี

ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยเฉพาะการพฒันาทีม่รีากฐานมาจากฐานทรพัยากร

ท้องถิ่น ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานกลุ่มคนใน

ทอ้งถิ่น ความรู้ดา้นหตัถกรรมเหล่าน้ีน าไปสู่การพฒันา

เศรษฐกิจที่มาจากระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

(Creative Economy) มใิช่เพยีงการพฒันาอาชพีใหก้บั

กลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชนทอ้งถิ่นเท่านัน้ การใชฐ้าน

ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่ อน ามาใช้ในการผลิต

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก็มีความส าคญั (บัญชร แก้วส่อง. 

2555) ในการผลติหตัถกรรมพืน้บ้านจกัสานนัน้ ชุมชน

ส่วนใหญ่ขาดความรู้และการพฒันาเกี่ยวกบัเครื่องมือ

พืน้ฐาน เครื่องใชห้รืออุปกรณ์ทีน่ ามาใชใ้นการปรบัปรุง

การท างานให้มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่ไม่

เหมาะสมกบัชุมชน ขาดการผสมผสานหรือการคิด

แบบองค์รวม และยงัขาดการสนับสนุนการเผยแพร่

หรือประชาสัมพันธ์กับภายนอก (รังสรรค์ พยัคฆ-

พพิฒัน์กุล; สุนนัท ์สสีงัข์; และพรชุลยี ์นิลวเิศษ. 2555) 

ซึง่ต้องมกีารพฒันาหรือปรบัปรุงการผลติเครื่องจกัสาน

อย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากเครื่ องจักสานมีเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกนัไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของ

เครื่องจักสานเหล่านัน้ สะทอ้นใหเ้หน็สภาพภมูิศาสตร์ 

และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่น เครื่องจักสานจึงเป็น

ศลิปหตัถกรรมที่มคุีณค่า ในฐานะทีเ่ป็นหลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ และท าให้คน

ในชุมชนมอีาชีพจากภูมปัิญญาทีส่ืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษ  เพราะจกัสานเป็นภมูปัิญญาทอ้งถิ่นทีส่ าคญัมผีล

ต่อเศรษฐกจิของชุมชน คอืท าใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

การผลิตผลติภณัฑเ์ป็นไปตามสภาพของสงัคมแต่ละ
ยุคสมยั ซึง่ปรบัเปลีย่นไปตามสภาพการเปลีย่นแปลง

ของสงัคมไทย (มนตรา พงษ์นิล. 2548) และการพฒันา

รูปแบบผลติภณัฑจ์กัสานต้องใหม้ีความทนัสมยั มกีาร

สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ เพื่อให้เป็นทีต่้องการของ

ตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลติภณัฑม์คีวาม

ประณีต สวยงาม รูปแบบมกีารผสมผสานระหว่างภูมิ

ปัญญากบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และสร้างความ

แตกต่างเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการ
ของสงัคมมากขึน้  

        วิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมพื้นบ้านกลุ่มจักสาน
ของต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง  จงัหวดัอ่างทอง  
มีกลุ่มจักสานหลายกลุ่มที่แต่ละกลุ่มมีการรวมตัวกนั
เป็นสมาชกิในรูปคณะกรรมการ และมกีารจดทะเบียน
วิสาหกิจ ชุมชน มีกา รพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่ า ง
หลากหลายและทนัสมยัตรงตามความต้องการของ
ตลาด และมกีารสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑใ์ห้มี
ความน่าสนใจเพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค อนั
เน่ืองมาจากการแข่งข ันทางการตลาดค่อนข้างสูง 
สามารถ ส่ง ออกขาย ต่า งปร ะเทศได้  (กัลยา ณี    
ปฏิมาพรเทพ. 2548) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ที่
รวมกลุ่มกันผลิตงานจักสานจากไม้ไผ่ เพื่ อน าไป
จ าหน่ายในสถานที่หรือตลาดต่าง ๆ แต่ละกลุ่มต้อง
สามารถพึ่งตนเองได้ท ัง้ 5 ด้าน ทีเ่รียกว่า TERMS มี
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องค์ประกอบทีส่ าคญัคือ การพึ่งตนเองดา้นเทคโนโลยี 
(Technology) ที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างทาง
เทคโนโลยีเก่าและใหม่   เ น่ืองจากสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาใหม่มที ัง้ดแีละ
ไม่ดี วิสาหกิจชุมชนต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และสภาพแวดล้อมของประเทศ  ด้าน
เศรษฐกจิ (Economy) ต้องมรีายไดจ้ากการด าเนินงาน
ของวสิาหกิจชุมชน มเีงินออมเพิ่มขึน้ มสีถานะการเงิน
คล่องตวั และมีความสมดุลระหว่างการด าเนินงานกบั
กจิกรรมที่มกี าไร มคีวามเจริญรุ่งเรืองกา้วหน้า และมี
การจัดสรรผลประโยชน์และสวสัดิการแก่สมาชิกและ
ชุมชน ด้านทรัพยากร (Resource) ต้องมีทรัพยากร
ของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตเป็นหลกั รู้จ ักใช้อย่างรู้
คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนเ ป็นแบบมีส่วนร่วม มีการใช้
ประโยชน์ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรในชุมชนอย่าง
ย ัง่ยืน ด้านจิตใจ (Mind) ต้องมีความเชื่อม ัน่ มีความ
ภูมิใจในการด าเนินงาน หรือท ากิจกรรมมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วม มีความเอื้อเฟ้ือเผื่ อแผ่ ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท า
ตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและธรรมชาติโดยรวม มีจิต ใจ เอื้ออาทร 
ประนีประนอม เหน็ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ และ
ดา้นสงัคมวฒันธรรม (Socio-Cultural) มีความสามคัคี 
มส่ีวนร่วมในการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมของกลุ่มฯ  
มอี านาจต่อรองทางด้านการผลิตการตลาด ไดร้ับการ
ยอมรบัหรือการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และมี
กา ร สร้ า งคน รุ่นใหม่ เ พื่ อ พัฒนาองค์กร  (สุ เ มธ   
ตันติเวชกุล . 2541;  สัญญา สัญญาวิว ัฒน์ . 2544 ;   
สุกัญญา อธิป อนันต์  และคณะ . 2550 ; ครรชิต 
พุทธโกษา. 2554) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานร่วมกนั
ด าเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการด ารงชวีติ เพื่อใหชุ้มชน
สามารถพึง่ตนเองไดอ้ย่างมัน่คง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี 
ผู้วิจยัจึงมคีวามต้องการศึกษาว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
จักสานต าบลบางเจ้ าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จังหวัด
อ่างทอง มีการพึ่งตนเองอย่างไร ซึ่งผลการศึกษา

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมหนุนให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเขม้แขง็ และเป็นแนวทางในการ
วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจักสานให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเอง และมชีีวติที่ดอีย่างม ัน่คงและยัง่ยืน
ต่อไป  

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

 เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มจกัสาน ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จงัหวดั

อ่างทอง 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั  
     ก า ร วิ จั ย น้ี  เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณ ภ า พ 
(Qualitative Research)  มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศกึษาการพึ่งตนเองของวิสาหกจิชุมชนหตัถกรรม
พืน้บ้าน กลุ่มจักสาน ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง 
จงัหวดัอ่างทอง มีกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน
หตัถกรรมพื้นบ้านกลุ่มจักสาน ในต าบลบางเจ้าฉ่า 
อ าเภอโพธิท์อง จังหวดัอ่างทอง จ านวน 8 คน ทีไ่ดร้ับ
คดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑไ์ทย ระดบั 3 
- 5 ดาว 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ขอบเขตการวิจยัครอบคลุมการพึ่งตนเอง ดา้น
เทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านจิตใจ 
และดา้นสงัคมวฒันธรรม 
 ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี 
 การวิจัยครัง้น้ี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจกัสานในต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จงัหวดั
อ่างทอง จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจักสานไม่ไผ่ 
(วิสาหกิจชุมชนสายฝนสายศิลป์ บางเจ้าฉ่า)   กลุ่ม
อาชพีจกัสานไมไ้ผ่บางเจ้าฉ่า  กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
อาชพีจกัสานไมไ้ผ่  กลุ่มวิสาหกิจสานศลิป์ บางเจ้าฉ่า 
กลุ่มอาชีพจักสาน  วิสาหกิจชุมชนจักสาน หมู่ 7 บาง
เจ้าฉ่า  กลุ่มสตรีสหกรณ์ต าบลบางเจ้าฉ่า  และกลุ่ม
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อาชพีจกัสานไมไ้ผ่บางเจ้าฉ่า  (วสิาหกิจชุมชนสิริรตัน์
หตัถศลิป์ บางเจ้าฉ่า) 
 
 เครือ่งมือท่ีใช้กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสมัภาษณ์ชนิดมโีครงสร้าง (Structured Interview) 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นแบบสมัภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่  2 เ ป็นแบบสัมภาษณ์การ
พึ่งตนเอง  ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
ทรัพยากร ดา้นจิตใจ และด้านสงัคมวฒันธรรม  แบบ
สงัเกต  ส าหรับการสงัเกตรายละเอียดสภาพทัว่ไป 
และแบบบันทึกภาคสนาม ใช้บันทึกสถานที่และ
ลกัษณะทางกายภาพ ส่วนการหาคุณภาพเครื่องมือ 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา 
 กำรรวบรวมข้อมูล 
     คณะผู้วิจ ัย เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth  Interview)  การ
สั ง เ ก ต แ บ บ ไ ม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Non Participant 
Observation) และการบันทึกภาคสนาม (Field Note) 
กบัประธานวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานทัง้ 8 กลุ่ม 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล           
 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์ใช้ความถี่  ค่าร้อยละ ส่วนการ
พึง่ตนเอง ใชก้ารวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเสา้ด้านวิธีการเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ( Methodological Triangulation) 
(Merriam. 2009) ประมวลความรู้ ทุกประ เภทเข้า
ดว้ยกนั เพื่อใชป้ระกอบในการสงัเคราะห ์สรุปเป็นองค์
ความรู้การพึ่งตนเองวสิาหกจิชุมชนหตัถกรรมพืน้บ้าน
กลุ่มจกัสาน ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จงัหวดั
อ่างทอง 
 
ผลกำรวิจยั  
 คณะผู้วจิยัสรุปผลการวิจยัขอ้มลูทัว่ไป และการ
พึง่ตนเอง ดงัน้ี 
 
 
 

 1. ข้อมูลทัว่ไป 
          ผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน ต าบล 
บางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง จังหวดัอ่างทองประชากร 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.50  จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา ร้อยละ 37.50 ประกอบอาชพีจกัสานเป็น
อาชีพหลกั ร้อยละ 87.50 มีรายไดน้้อยกว่า 10,000-
20,000 บาทมีประสบการณ์ท างานจกัสานมากกว่า 20 
ปี ร้อยละ 50.00 เลอืกประกอบอาชพีจกัสานเพราะเป็น
อาชพีทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษ ร้อยละ 100.00 
 2. กำรพึ่งตนเอง 
 ด้ำนเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มฯ มี
การน าเทคโนโลยขี ัน้พื้นฐานหรือเทคโนโลยชีาวบ้าน
ผสานกบัภูมปัิญญาสากล ในการพฒันาการผลติ และ
การพฒันารูปแบบการจกัสาน มีการพฒันาเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมของชาวบ้าน มีการใช้
เครื่องมอืทีป่ระดษิฐ์ขึน้มา มีการเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ 
เปิดรับข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ และจากหน่วยงาน มี
การฝึกอบรม ศกึษาดงูาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และมี
การติดตามขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มี
การประชาสมัพนัธ์หรือเผยแพร่ผลิตภณัฑท์ ัง้ภายใน
และต่างประเทศ 
 ด้ำนเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน มีการระดมหุ้น 
การใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าผลิตภณัฑ์จัก
สานไปจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ มี
ตลาดจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงิน
ออมเพิ่มขึน้ มกีารจดัสรรผลประโยชน์ มีการลดต้นทุน 
หรือลดรายจ่าย เป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้
ใหแ้ก่กลุ่มฯ อย่างต่อเน่ือง 
 ด้ำนทรพัยำกร วิสาหกิจ ชุมชน มีการใช้
ทรพัยากรในท้องถิ่นในการแปรรูปไมไ้ผ่ใหม้มีลูค่าเพิ่ม 
(Value Added)  และใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาใช้
เสริมบางส่วนในงานจักสาน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนแบบมส่ีวนร่วม ใชท้รพัยากรอย่าง
สมดุล รู้คุณค่า มกีารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู หรือดแูลทรพัยากร
ให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เน่ืองจาก วิสาหกิจชุมชนสามารถมองเห็นสินทรัพย์
ทางธรรมชาติ คือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้าง
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มลูค่าเพิม่ โดยกลุ่มฯ มกีารน าทรพัยากรมาสร้างสรรค์
เป็นผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสาน 
 ด้ำนจิตใจ  วิสาหกิจ ชุมชนส่วนใหญ่เ ป็ น
ผู้สูงอายุ นัง่ท างานจักสานที่หน้าบ้านตนเอง หรือนัง่
รวมกลุ่มกนัท าจกัสาน รู้สกึเป็นเจ้าของร่วม รู้คุณค่า มี
ความเชื่อม ัน่ในการด าเนินงาน มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีพลงั มคีวามอดทน ไม่ย่อทอ้ต่อ
อุปสรรค มคีวามสุข มีความรกั มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 
มุ่งม ัน่ในการพฒันาความสามารถในการท าเครื่องจัก
สานที่มเีอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ การพฒันารูปแบบ 
การควบคุมคุณภาพตวัผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองภมูิใจ
ในภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ใช้หลกัธรรมาภิบาล  คุณธรรม 
จริยธรรม มจีิตส านึกในการพึง่ตนเอง 
 ด้ำนสังคมวฒันธรรม  วิสาหกิจชุมชนมีการ
สร้างเครือข่าย มีความสามคัคี มีความเคารพซึ่งกัน 
และมีส่วนร่วมในการด า เนินงาน มีทุนทางสังคม  
มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ที่ไม่ทอดทิ้ง
รากเหง้าของวัฒนธรรมดัง้ เดิมของเครื่ องจักสาน  
มีความเกื้อกูลกนั ช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน ร่วมแรง 
ร่วมใจ มีความผูกพนั มีการประสานความร่วมมอืและ
พึ่ง พากัน ทุ กคนมี ส่ วน ร่วม ในการด า เ นินง าน  
มจีิตส านึก มอุีดมการณ์ร่วมกนั ในการสรรสร้างการจัก
สาน มกีารถ่ายทอดความรู้ภมูปัิญญาทอ้งถิ่นจกัสานไม้
ไผ่  โดยไปเป็นวิทยากรและสาธิตให้แก่นักเรียน
โรงเรียนต่างๆ ทัง้ภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน 
มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบักลุ่ม
วิสาหกิจ ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง และมกีารสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มคีวามเข้มแข็ง 
มีความมุ่งม ัน่ เพื่อการพฒันาชุมชนหรือกลุ่มฯ และ
เครือข่าย เพื่อสร้างขีดความสามารถของกลุ่มฯ และ
การพึง่ตนเอง 
 
สรปุผลกำรวิจยั 
 คณะผู้วิจ ัยสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ขอ้มลูทัว่ไป และการพึง่ตนเอง ดงัน้ี  
 ด้ำนเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจ

ชุมชนทุกกลุ่มฯ มีการน าเทคโนโลยีข ัน้พื้นฐานหรือ

เทคโนโลยีชาวบ้านผสานกบัภูมิปัญญาสากล ในการ
พฒันาการผลิตและการพฒันารูปแบบการจักสาน 
เปิดรับข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ ติดตามข้อมลูข่าวสาร
จากหน่วยงาน มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีการขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ท ัง้ น้ี
เน่ืองจากว่า กลุ่มฯ มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองทัง้ในทางความคดิและการปฏิบตัิ การเพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาเครื่องจักสาน การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท าให้มีแนวคิดในการ
ประดษิฐ์เครื่องมอืเครื่องใชเ้กีย่วกบัการจกัสาน ภายใต้
การตัดสนิใจร่วมกนัของกลุ่มฯ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์
ผลิตภัณฑ์พร้อมกับการสอบถามความคิดเห็นและ
ความต้องการของลูกค้า  เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่สร้างสรรคจ์ากแนวคิดทีผ่สานภมูิปัญญา
ท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลและ ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เป็นความสามารถในการปฏิบตัิร่วมกนัของ
สมาชกิกลุ่มฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และพึง่ตนเองใน
ระดบักลุ่มหรือชุมชน การศกึษาหาความรู้เพิม่เติมจาก
การศกึษาดงูาน การอบรม การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และ
การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด สอดคล้อง
กบั กญัญามน  อินหว่าง  และคณะ (2554) กล่าวว่า 
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล
นัน้ ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทุนที่ส าคัญ ที่มี
คุณค่า และมูลค่า ต้องปรบัประยุกต์ใหม้ีความทนัสมยั 
ผสมผสานกบัความรู้ภูมิปัญญาสากลหรือจากทีอ่ื่น ๆ 
รวมทัง้ต้องมีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วย
ความสมคัรใจ เป็นการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั เยาวเรศ ทฐิธรรม (2549) 
พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีการแสวงหาความรู้ใหม่และ
น ามาประยุกต์ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน มีการน า
ความรู้ใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาเดิม มีการน า
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาผสมผสานกบัภูมปัิญญาเดมิ มี
การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารแก่
บุคคลภายนอก 
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 ด้ำนเศรษฐกิจ วสิาหกิจชุมชน มกีารระดมหุ้น 
การใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าผลิตภณัฑ์จัก
สานไปจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ มี
ตลาดจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงิน
ออมเพิ่มขึน้ มกีารจดัสรรผลประโยชน์ มีการลดต้นทุน 
หรือลดรายจ่าย เป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มฯ อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มฯ 
เน้นระบบที่พึง่พาตนเอง ใช้ทุนของวิสาหกิจชุมชนทัง้
ทุนทีเ่ป็นเงิน ทุนทีเ่ป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนที่เป็น
ผลผลติ ทุนความรู้ ภมูปัิญญา ทกัษะต่าง ๆ หรือความ
เป็นพี่น้อง ความไว้ใจกนัของชุมชน สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน พึ่งทุนที่ตนเองมีเป็นหลัก มีการสร้างรายได้
อย่างต่อเน่ือง ท าให้กลุ่มฯ มีรายได้มากขึ้น มีความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจ มีความรู้ในการลดต้นทุนที่ช่วย
เพิม่ผลก าไรหรือมรีายได้เพิ่มขึน้ สอดคล้องกบั นฤมล  
นิรากร และคณะ (2550) ที่กล่าวว่าความรู้ท าใหค้นใน
ชุมชนมีรายไดเ้พิม่ขึน้ และมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชน และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซึ่งกนั
และกนั มผีลใหชุ้มชนพึง่พาตนเองได ้และพฒันาระบบ
เศรษฐกจิชุมชนใหม้ีความเขม้แข็ง (ราชกิจานุเบกษา , 
2548)  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และเป็น
แนวทางทีส่ร้างเศรษฐกจิของวสิาหกจิชุมชนให้มคีวาม
ยัง่ยนื สามารถพึง่พาตนเองในระยะยาวไดอ้ย่างมัน่คง 
รวมทัง้ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากน าไปสู่
เศรษฐกิจสากล (Local Link - Global Reaches)  (ศรี
ปริญญา ธูปกระจ่าง. 2546) 
 ด้ำนทรพัยำกร วิสาหกิจ ชุมชน มีการใช้
ทรพัยากรในท้องถิ่นในการแปรรูปไมไ้ผ่ใหม้มีลูค่าเพิ่ม 
(Value Added)  และใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาใช้
เสริมบางส่วนในงานจักสาน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนแบบมส่ีวนร่วม ใชท้รพัยากรอย่าง
สมดุล รู้คุณค่ามกีารอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือดูแลทรพัยากร
ใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยืน และใชใ้ห้เกดิประโยชน์สงูสุด อาจ
เป็นเพราะว่า กลุ่มฯ ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า เมื่อใช้

ทรัพยากรแล้วมีการดแูลรักษาทรัพยากรให้คงอยู่กบั
ชุมชน  แม้จะมีการใช้ทรัพยากรจากภายนอก แต่ก็
น ามาใชเ้พียงบางส่วน เน้นการใชท้รัพยากรในท้องถิ่น
ให้มากที่สุด แต่ไม่ใช้มากจนเสียสมดุล กลุ่มฯ มีการ
พึง่พาทรัพยากรกนั ร่วมกนัจัดการทรพัยากร เพื่อให้
พึง่ตนเองได้ สอดคลอ้งกบั ครรชติ พุทธโกษา (2554) 
กล่าวว่า การพึง่ตนเองด้านทรพัยากร ต้องสร้างความ
สมดุลของทรพัยากรทีถู่กใชไ้ป และทรพัยากรทีน่ ามา
ทดแทน ให้ใช้และจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างชาญ
ฉลาด และสร้างมลูค่าเพิม่ของทรพัยากร โดยให้ยดึอยู่
บนหลกัการของความยัง่ยืน ดังนัน้วิสาหกิจชุมชน
พึง่ตนเองได ้ต้องมีทรพัยากรของชุมชน เพื่อใชใ้นการ
ผลิตเป็นหลกั รู้จ ักใชอ้ย่างรู้คุณค่าและเกดิประโยชน์
สูงสุด ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนเป็น
แบบมีส่วนร่วม มีการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรในชุมชนอย่างย ัง่ยนื 
 ด้ำนจิตใจ วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เ ป็น
ผู้สูงอายุ นัง่ท างานจักสานที่หน้าบ้านตนเอง หรือนัง่
รวมกลุ่มกนัท าจกัสาน รู้สกึเป็นเจ้าของร่วม รู้คุณค่า มี
ความเชื่อม ัน่ในการด าเนินงาน มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีพลงั มคีวามอดทน ไม่ย่อทอ้ต่อ
อุปสรรค มคีวามสุข มีความรกั มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 
มุ่งม ัน่ในการพฒันาความสามารถในการท าเครื่องจัก
สานที่มเีอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ การพฒันารูปแบบ 
การควบคุมคุณภาพตวัผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองภมูิใจ
ในภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ใช้หลกัธรรมาภิบาล  คุณธรรม 
จริยธรรม มจีิตส านึกในการพึง่ตนเอง อาจเป็นเพราะว่า 
กลุ่มฯ เป็นเครือญาติกนัจึงม ีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กนั 
วสิาหกจิบางกลุ่มฯ มฝีีมอืในการออกแบบมากกว่าผลิต 
แต่บางกลุ่มมฝีีมอืในการผลติมากกว่าออกแบบ กม็กีาร
ช่วยเหลือกันเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกนั เมื่อมปัีญหาหรืออุปสรรค สมาชกิในแต่ละกลุ่ม
ฯ ก็อดทน รวมพลงักนัแกไ้ขปัญหา ทุกกลุ่มฯ มคีวาม
ขยนั มีการท าเครื่องจกัสานอยู่ในสายเลอืด หรืออยู่ใน
จิตวญิญาณของสมาชกิ ซึง่ทุกคนมคีวามรกั มคีวามสุข 
มคีวามภาคภมูใิจที่ท าใหเ้ครื่องจกัสานของบางเจ้าฉ่ามี
ชื่อเสียง เป็นที่รู้จ ักของสงัคม เพราะเครื่องจักสานมี
คุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์ และจิตใจของ
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วสิาหกิจชุมชน ทุกกลุ่มฯ สอดคล้องกบั สุเมธ  ตันติ
เวชกุล (2541) สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2544) สุกญัญา 
อธิปอนันต์ และคณะ (2550) และ ครรชิต พุทธโกษา 
(2554) ที่กล่าว่า วิสาหกิจชุมชนต้องเป็นคนทีม่ีจิตใจ
แกร่งกลา้ มพีลงัสามารถสู้กบัความยากล าบาก ไม่กลวั
ปัญหาอุปสรรค มคีวามรู้ ความสามารถในการประยุกต์ 
มีความขยันขันแข็งประกอบการงาน จนบรร ลุ
เป้าหมาย ดงันัน้วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองได้ เพราะ
สมาชิกมีความเชื่อม ัน่ มีความภมูิใจในการด าเนินงาน 
หรือท ากิจกรรม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม มคีวาม
เอื้อเ ฟ้ือเผื่ อแผ่  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภบิาล ท าตนใหเ้ป็นทีพ่ึ่งแห่งตน 
มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและธรรมชาติ
โดยรวม มีจิต ใจ เอื้ออาทร ประ นีประนอม เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ ัง้ 
 ด้ำนสงัคมวฒันธรรม วิสาหกิจชุมชน มีการ
สร้างเครือข่าย มีความสามคัคี มีความเคารพซึ่งกัน 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีทุนทางสังคม มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ที่ไม่ทอดทิ้ง
รากเหง้าของวฒันธรรมดัง้เดิมของเครื่ องจักสาน มี
ความเกื้อกูลกัน มีส่วนร่วมในการด า เ นินงาน มี
จิตส านึก มอุีดมการณ์ร่วมกนั ในการสรรสร้างการจัก
สาน มกีารถ่ายทอดความรู้ภมูปัิญญาทอ้งถิ่นจกัสานไม้
ไผ่  มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รบัการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง และมกีารสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มคีวามเข้มแข็ง 
มีความมุ่งม ัน่ เพื่อการพฒันาชุมชนหรือกลุ่มฯ และ
เครือข่าย เพื่อสร้างขีดความสามารถของกลุ่มฯ และ
การพึ่งตนเอง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มฯ วิสาหกิจ
ชุมชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสามคัค ีมส่ีวน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ในการรวมกลุ่มท า
อาชีพจักสาน มีระบบความสมัพนัธ์ของทุกกลุ่ม  มี
ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ เสียสละ แบ่งปัน 
ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ สมาชิกยึดถือการท างานแบบ
เดยีวกนั มปีฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในการปฏิบัติงาน มีการ
สบืสานวฒันธรรมการจกัสานของทอ้งถิ่นอย่างมีดุลย
ภาพ และยัง่ยืน ส่งผลให้มีความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 
(2548) และ โกวิทย์ พวงงาม (2553) ที่กล่าว่า การ

ยึดถือบรรทดัฐาน และการปฏิบัติ ร่วมกนัของชุมชน 
เป็นการรวมวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติที่
หลากหลาย จึงต้องมีการสร้างความรู้สึกของการ
รวมกนัเป็นกลุ่มของคนที่มีความสนใจร่วมกนัอย่าง
ครบถ้วน ต้องมสีปิริตในการท างานร่วมกนั มกีารตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกบักิจกรรมที่ท าร่วมกัน มีหน้าที่ความ
รบัผิดชอบและร่วมช่วยเหลือกนั มีการท างานเป็นกลุ่ม 
และสอดคลอ้งกบั สุเมธ  ตันติเวชกุล (2541); สญัญา 
สญัญาวิวฒัน์ (2544); สุกญัญา อธิปอนันต์ และคณะ 
(2550); และ ครรชิต พุทธโกษา (2554) ที่กล่าวว่า  
การสร้างการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
โครงการ และการปฏิบตัิกฎระเบียบของสงัคม มคีวาม
สามคัค ีมคีวามเขม้แขง็ของการมวีฒันธรรม คอืการสบื
สานวฒันธรรมของชุมชน ซึ่งห ัตถกรรมจักสานตาม
อทิธิพลทางสงัคมวฒันธรรม ส่งผลใหว้สิาหกจิสามารถ
พึง่ตนเองได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัย น าไปสู่การใหข้้อเสนอแนะใน
การน าผลการวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการท าวจิัย
ครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช้ 
1. ด้าน เทคโนโลยี  พบ ว่ า  มีกา รพัฒนา

เทคโนโลยใีนการผลติผลติภณัฑน้์อย ดงันัน้วิสาหกิจ
ชุมชนควรประสานงานขอความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิต และผู้น าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าวิสาหกิจชุมชนที่มกีาร
ผลติผลติภณัฑค์ลา้ยๆ กนั ในระดบัต่าง ๆ ในการสร้าง
หรือพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการผลิต
ผลติภณัฑไ์ดม้ากขึ้นและรวดเร็วขึน้ แต่คุณภาพความ
ละเอยีดหรือฝีมอืของงานหตัถกรรมยงัคงความประณีต
สวยงาม 

2. ดา้นเศรษฐกจิ พบว่า สถานทีจ่ดัจ าหน่ายอยู่
ในวงแคบทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศดังนัน้ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวฒันธรรม หรือ
วฒันธรรมจังหวดั ควรช่วยเหลือในการจัดงาน หรือ
ออกร้านในงานแสดงสินค้าทัว่ไป และการตลาด 
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กระทรวงพาณิชย์ หรือพาณิชย์จังหวดั ควรมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตหัตกรรมพื้นบ้านจักสานมีงานท า
ตลอด โดยการจดัหาสถานทีแ่ละช่องทางการจ าหน่าย
ผลติภณัฑท์ ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหม้ากขึน้ ท า
การตลาดเครื่ องจักสานอย่างต่อเน่ือง เช่น จัดหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ทัง้ในตลาดทางเลือก 
ตลาดสร้างสรรค ์ตลาดกระแสหลกั และตลาดออนไลน์ 
เพื่อพฒันาการสัง่ซื้อด้วยระบบออนไลน์ โดยการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า กผู้ น า  แ ล ะ สม า ชิ ก รุ่ น ใ ห ม่ ที่ มี
ความสามารถทางเทคโนโลยี และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มจักสานต าบลบางเจ้าฉ่าในแต่ละกลุ่ม ควรเข้าใจ
ประเภทของตลาด เพื่อประโยชน์ในการก าหนดสินค้า
ให้ตรงกบัความต้องการของตลาด และการพึง่ตนเอง
ไดม้ากขึน้อย่างต่อเน่ือง 

3. ดา้นทรัพยากร พบว่า มกีารใช้ทรัพยากรไม้
ไผ่ในท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ดงันัน้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือหมู่บ้าน ควร
กระตุ้นใหว้ิสาหกจิชุมชนที่ผลิตผลติภณัฑ์จกัสานจาก
ไมไ้ผ่ร่วมกนัรกัษาสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้
ประโยชน์จากไม้ไผ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร โดยการปลูกไม้ไผ่เพิ่มเติม 
เพื่อรองรับการใช้ไม้ไผ่ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และควรจัดท าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและคนในชุมชนหรือท้องถิ่นในการ
ดแูลทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน 

4. ดา้นจิตใจ พบว่า สมาชกิวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
จักสาน มีเวลาน้อยในการพบปะสังสรรค์กันในกลุ่ม 
ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานควรมกีารท ากจิกรรม
ร่วมกัน โดยใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์งาน รวมถึงการพฒันาจิตใจทีเ่อื้อประโยชน์
ต่อการมชีีวติทีด่ี และการใช้ชวีิตร่วมกนัในสงัคมอย่าง
มคีวามสุข 

5. ดา้นสงัคมวฒันธรรม พบว่า วสิาหกจิชุมชน
มีต้นทุนทางสงัคม และวัฒนธรรม ดงันัน้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
วิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมพื้นบ้านกลุ่มจักสานมีการ
สรรค์สร้างมูลค่าจากต้นทุนทางสงัคมและวฒันธรรม
ของแต่ละกลุ่มฯ ซึง่จะน าไปสู่ความคดิสร้างสรรค ์และ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ท้องถิ่น และสงัคม เพื่อ

ยกระดบัความเข้มแข็ง และการหนุนน าซึ่งกนัและกนั
ระหว่างผู้ทีม่คีวามเขม้แขง็กบัผู้ทีอ่่อนแอกว่า 

6. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรจดัใหม้กีารท าแผน
บูรณาการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มจักสานต าบลบางเจ้าฉ่าให้ตรงตามปรัชญา 
เป้าหมาย หลกัการ และวิธีการ โดยประสานการใช้
ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สิน และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อใหว้สิาหกจิชุมชนพึง่ตนเองไดอ้ย่างมัน่คง 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพึ่งตนเองของ
วสิาหกิจชุมชนกบักลุ่มผู้ประกอบอาชพีหตัถกรรมอื่น 
ๆ เช่น การท ากลอง การท าตุ๊กตาชาววัง การท า
ดอกไมป้ระดษิฐ์ ในจงัหวดัอ่างทอง  

2.  ควรมกีารศกึษาและพฒันาเทคโนโลยใีนการ
ผลิตงานหตัถกรรมจักสาน เพื่อการพึ่งตนเองของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอ
โพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง 

3. ควรมีการวิจยัเชงิปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์จักสานที่ใช้เทคโนโลยีผสาน
กบัภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อการพึ่งตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มจักสานต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิท์อง 
จงัหวดัอ่างทอง 
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คณุลกัษณะจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีน าองคก์รสู่ความส าเรจ็ 
Spirituality Attributes of School Administrators 

Leading Organizations to Success 
จิรภทัร ไตรเอกภาพ1 ดร.สุวพร เซม็เฮง2 และ ดร.อศิรฎัรฐั ์รินไธสง3 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัย ครั ้ง น้ีมีว ัต ถุ ปร ะสงค์ เ พื่ อศึกษา
คุณลักษณะจิตวิญญาณผู้บริหารสถานศึกษาที่น า
องค์กรสู่ความส าเร็จ โดยสงัเคราะหก์รอบคุณลกัษณะ
ด้านจิตวิญญาณผู้บริหารสถานศึกษาที่น าองค์กรสู่
ความส าเร็จจากเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง  และ
ศกึษาพฤติกรรมและคุณลกัษณะของผู้บริหารในการ
บริหารงานเพื่ อน าองค์กรสู่ความส า เร็จ  โดยใช้
แบ บสอบ ถา มจ ากผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึกษา แล ะ
คณะกร รมการสถ านศึกษา ในโ ร ง เ รี ยนร ะดับ
มัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
จ านวน 37 โรง และคณะทีมวิทยากรพี่เลี้ยงทีเ่ขา้ร่วม
โครงการพฒันานวตักรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพทัง้ อง ค์กรของส านักพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน จ านวน 287 คน รวมทัง้สิ้นจ านวน 324 คน 
รวมทัง้สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบันโยบายทางการศกึษา
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
จ านวน 25 คน น ามาก าหนดคุณลกัษณะจิตวญิญาณ
ผู้บริหารสถานศกึษาที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จโดยใช้
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ  ผลการวจิยัพบว่า 
คุณลกัษณะจิตวญิญาณผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่
ความส าเร็จ ม ี6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1 อุดมการณ์ในการ
ท างาน  2 การเป็นตวัแบบทางจิตวญิญาณ  3 ความ
ผูกพนัต่อองค์กร 4 คุณลกัษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา  
5 ความภาคภมูใิจ  และ  6 ความศรทัธาในความส าเร็จ
ขององคก์ร   

 
1 นักศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2  ประธานทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
3  ทีป่รกึษาร่วมวทิยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะจิ ตวิญญาณ ,  องค์กร สู่
ความส าเร็จ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to find 

spirituality attributes of school administrators who 
lead organizations to success. This was conducted 
by synthesizing a framework for the characteristics 
of spiritual leadership in school administrators who 
lead organizations to success from documents and 
using questionnaires on a sample of 324 
individuals consisting of school administrators and 
related personnel from schools that received the 
royal award as well as the supervising and 
monitoring personnel in the Research and 
Development of Sustainable and Qualified 
Innovations in School Administration Project. In 
addition, interviews were conducted on 25 
individuals whom were administrators with notable 
achievement in the policy level and the school 
level. The exploratory factor analysis technique 
was used to indicate the spirituality attributes 
factor. The results showed that the spirituality 
attributes of school administrators leading 
organizations to success consisted of 6 factors. 
These were, 1) Working on Idealism, 2) the 
existence of spirituality role model, 3) Organization 
relationship, 4) Basic psychological features,  
5) Pride to lead the organization to success, and  
6) Faith in the success of organization. 
 
Keywords: Spirituality Attributes, Organizations to 

Success 
 

- 16 -



วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ                              ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – กรกฎาคม 2559 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการพฒันา

ประเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพของคนในสงัคมและเพิ่ม
ขดีความสามารถในการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
ประสบผลส า เร็จตามที่ต้องการ จากการปฏิรูป
การศึกษาที่ล้มเหลวในเรื่องคุณภาพของการศึกษา 
ความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา การวางแผนและการบริหารจัด
การศกึษามผีลสมัฤทธิผลทีไ่ดอ้อกมา คือคุณภาพของ
นกัเรียนต ่าลง คุณภาพการสอนของครูต ่าลง คุณภาพ
ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน 
หลกัสูตร ความพร้อมตามเกณฑม์าตรฐานทีจ่ะต้องมี
ตามความจ า เ ป็นต ่ าลง  คุณภาพของชุมชนของ
สถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพฒันาการศกึษา
ต ่าลงและผลโดยรวมคือความสามารถในการแข่งขนั
ของเด็กอ่อนลง ยิ่งเมื่อเทยีบกบันานาประเทศในระดบั
เดียวกนัก็ต ่ ากว่า (เกียรติช ัย พงษ์พาณิชย์ . 2552)  
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ร ับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดการศกึษาของรัฐให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
ไดน้ ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษา 5 ดา้น มาใช ้คอื 
1) ดา้นปฏิรูประบบการศกึษา 2) ดา้นปฏิรูปการเรียนรู้ 
3) ด้านปฏิรูประบบการบริหารและจัดการศึกษา 4) 
ด้านปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 5) ด้าน
ปฏิ รู ประบบทรัพยากรและการลงทุ น ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2546: 1)  

จากสภาพปัญหาและบทสรุปการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานัน้ น ามา
ซึง่ข้อเสนอในเชงิยุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษา
ยุคใหม่หรือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) โดยก าหนดเป็นประเด็นส าคญัของ
ระบบการศกึษาและการเรียนรู้ทีต่้องการการปฏิรูปโดย
เร่งด่วนใน 4 ประการส าคญั ได้แก่ 1) พฒันาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ 2) พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พฒันา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ4) 
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ท ัง้น้ีเพื่อให้เกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา . 2552) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถือเป็นทรัพยากรหน่ึงที่ส าคญัในการ
สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการให้บรรลุตามภารกิจ

ดงักล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นผู้ก ากบั ส่งเสริม สนับสนุนใหก้ารจดัการศกึษานัน้
เกดิผลสมัฤทธิแ์ละเกดิคุณภาพทางการศึกษาใหอ้ยู่ใน
ระดับที่พึงประสงค์ (ปรัชญา เวสารัชช์. 2545: 34) 
ดงันัน้การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จึ งจ า เ ป็นต้อง ผ่านการพัฒนาให้มี
อุดมการณ์ วิสยัทศัน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น าและ
พฤติกรรมที่ เหมาะสมต่อการเ ป็นผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา เพื่อให้สามารถสร้างวฒันธรรมคุณภาพ
และวฒันธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ (ส านกัคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา. 2553) และจากการศึกษา
เรื่องจิตวิญญาณในการท างานพบว่า จิตวิญญาณมี
ความเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบตัิงานทีด่แีละความส าเร็จใน
อาชีพ   ผู้บริหารที่ขาดจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้บริหาร ไม่มคีวามมุ่งม ัน่ ไม่ตัง้ใจในการบริหาร ไม่มี
ทกัษะในการบริหาร ไม่มรีะบบการบริหาร เป็นผู้ขาด
ศีลธรรม และขาดความรักความศรัทธาในวิชาชีพ 
องค์กรจะไปสู่ความเป็นเลิศไม่ได้ (Musick, 2010; 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2544: 1) 

ในการศึกษาครัง้ น้ี ผู้วิจ ัยจึ งมุ่ งที่จ ะศึกษา
คุณลกัษณะจิตวญิญาณของผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ า
องค์กรสู่ความส าเร็จ  ตามบริบทความเปลี่ยนแปลง
และการขบัเคลื่อนในทางการบริหารสถานศกึษาเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จของสถานศกึษาในอนาคต 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อสังเคราะห์กรอบคุณลักษณะด้านจิต
วญิญาณผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลกัษณะจิต
วญิญาณผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิัยครัง้น้ีใช้วิธีการวจิัยแบบผสมผสานใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ
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มาตรฐานการจดัการศกึษาและแนวทางการน าองคก์รสู่
ความส าเร็จ และคุณลกัษณะด้านจิตวิญญาณ เพื่อ
ก าหนดกรอบคุณลักษณะจิต วิญญาณผู้บ ริหา ร
สถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ 

2. ศกึษากรอบคุณลกัษณะดา้นจิตวญิญาณของ
ผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ โดยการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารการศกึษาระดบันโยบายการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนที่มผีลงานการบริหารเป็นที่ยอมรบั รวมทัง้สิ้น 
25 คน 

3. ศึกษาพฤติกรรมและหรือคุณลกัษณะของ
ผู้บริหารในการบริหารงานเพื่อน าองคก์รสู่ความส าเร็จ 
โดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกร รมการสถ านศึกษา ในโ ร ง เ รี ยนร ะดับ
มัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
จ านวน 37 โรง และคณะทีมวิทยากรพี่เลี้ยงทีเ่ขา้ร่วม
โครงการพฒันานวตักรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพทัง้ อง ค์กรของส านักพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน 287 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 324 คน 

4. ศกึษาองค์ประกอบคุณลกัษณะจิตวิญญาณ
ของผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจากตัวแปร
คุณลกัษณะผู้บริหารในการบริหารงานเพื่อน าองคก์รสู่
ความส าเร็จทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนที ่1-3  

ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ กรอบคุณลกัษณะด้าน
จิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่น าองค์กรสู่
ความส า เ ร็จ   ความคิดเห็นต่ อพฤติ กรรมและ
คุณลักษณะของผู้บริหารในการบริหารงานเพื่อน า
องคก์รสู่ความส าเร็จ  และ องคป์ระกอบคุณลกัษณะจิต
วิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่น าองค์กรสู่
ความส าเร็จ  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการศึกษาและแนว
ทางการน าองค์กรสู่ความส าเร็จ มีล ักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  แบบสมัภาษณ์คุณลกัษณะด้านจิต
วิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่น าองค์กรสู่

ความส าเร็จ  มีล ักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ าง   และ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้บริ หารในการ
บริหารงานเพื่อน าองคก์รสู่ความส าเร็จ  มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

การจดักระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เอกสารและสรุปประเด็น
มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณลกัษณะทางจิต
วญิญาณ จากเอกสารตามตารางการตรวจสอบประเดน็ 
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา  ขอ้มูล
จากแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลตรวจสอบรายการและ
ปลายเปิด ใชก้ารแจงนบัความถี่ ร้อยละ ส่วนขอ้ค าถาม
ทีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตามล าดบั   

 
สรปุผลการวิจยั 

1. ผลการสงัเคราะหก์รอบคุณลกัษณะดา้นจิต
วญิญาณผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ
จากการสมัภาษณ์ พบว่า 

ด้ า น รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร สู่
ความส าเรจ็   มกีารใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการท างาน
ทีเ่ริ่มต้นด้วยความรกั ความเข้าใจและความเอื้ออาทร
ต่อบุคลากร มีความโปร่งใสในการบริหารองค์กร น า
เหตุและผลมาบริหารองคก์รเพื่อความส าเร็จ  และใช้
หลักการท างานเชิงระบบในการบริหารงานโดยใช้
จิตส านึกในหน้าทีแ่ละบทบาทของตน กระบวนการการ
มส่ีวนร่วม และการกระจายอ านาจตามความสามารถ 
มาขบัเคลื่อนองคก์รสู่ความส าเร็จ   

ด้านลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีน า
องคก์รสู่ความส าเรจ็  มอุีดมการณ์ มคุีณธรรมประจ า
ใจน าวิชาการ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น าสมัย ทัน
เหตุการณ์และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
สามารถสร้างทีม  สร้างเครือข่ายและแนวร่วมที่มี
คุณภาพทางการศึกษาพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงในยุค
ปัจจุบันได้ มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้น เป็น
กลัยาณมิตรต่อผู้ ร่วมงาน มีล ักษณะเปิดใจยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุ่มเทการท างาน มคีวาม
เสียสละและเหน็แก่ตัวน้อยที่สุด เป็นแบบอย่างทีด่ีท า
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ใหผู้้ร่วมงานเกดิความรกัความศรทัธาและตระหนักถึง
หน้าทีข่องตนโดยไม่ต้องสัง่การ   

2. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ
คุณลักษณะของผู้บริหารในการบริหารงานเพื่อน า
องคก์รสู่ความส าเร็จ จากการใชแ้บบสอบถามพบว่า 

 พฤติกรรมและหรือคุณลกัษณะของผู้บริหาร
ด้านอุดมการณ์ในการท างาน มีความส าคญัในระดับ
มากที่สุด  มค่ีาเฉลี่ยความคิดเหน็ตัง้แต่ 4.51 – 4.64 
พฤติกรรมและหรือคุณลกัษณะที่มค่ีาเฉลี่ยของความ
คดิเหน็มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การใชห้ลกัธรรม
มาภบิาลปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม และเป็นแบบอย่าง
ใหก้บัผู้ร่วมงานโดยยดืหยุ่นในการบริหาร   การทุ่มเท
และอุทิศเวลาให้กบัการท างานปฏิบตัิงานทัง้ในเวลา
และนอกเวลาราชการเพื่อให้ผลเกิดประ โยชน์ต่อ
ส่วนร วมเ ป็นหลัก และ  กา รให้ความส าคัญกับ
กระบวนการประชาธิปไตยและใหเ้กยีรติเพื่อนร่วมงาน 
ตามล าดบั 

พฤติกรรมและหรือคุณลักษณะของผู้บริหาร
ด้านความเต็มใจและความศรัทธา มีความส าคญัใน
ระดบัมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตัง้แต่ 
3.92 – 4.70 พฤติ กร รมและหรื อคุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีความสนใจศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างต่อเน่ืองและ
ต้องการขยายผลใหผู้้ร่วมงาน   มองการณ์ไกลถึงความ
เ ป็ นไป ได้ ใหม่ ๆ  ที่ น่ า ตื่ น เ ต้ นของการน ากา ร
เปลีย่นแปลงมาบริหารสถานศกึษา และ มคีวามเต็มใจ
อดทนท างานที่ยาก จนส าเร็จแม้จะเหน็ดเหน่ือยเพื่อ
พฒันางานทีท่า้ทายต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ตามล าดบั  

พฤติกรรมและหรือคุณลักษณะของผู้บริหาร
ด้านจริยธรรมการใช้อ านาจด้วยความรักความ
ปรารถนาด ีมีความส าคญัในระดบัมากถึงมากทีสุ่ด  มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตัง้แต่  3.88 – 4.66 พฤติกรรม
และหรือคุณลกัษณะที่มค่ีาเฉลี่ยของความคิดเหน็มาก
ทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  มคีวามยุติธรรม มเีหตุผลที่
ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอต้นเสมอปลาย   รักและ
ปรารถนาดต่ีอเพื่อนร่วมงานและเคารพการตดัสินใจของ
เพื่อนร่วมงาน และ   กระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน ทุ่มเทการ
ปฏิบตัิงานอย่างเต็มทีเ่พื่อสถานศกึษา ตามล าดบั 

พฤติกรรมและหรือคุณลกัษณะของผู้บริหารด้าน
ความคิดและการประสานงาน มคีวามส าคญัในระดบัมาก
ถึงมากที่สุด   มค่ีาเฉลีย่ความคิดเห็นตัง้แต่ 3.87 – 4.60 
พฤติกรรมและหรือคุณลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยของความ
คดิเห็นมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่   มีความสามารถ
ในการแก้ไขข้อขดัแยง้ต่างๆ ได้ดี     มีความมัน่คงทาง
อารมณ์ ไม่อ่อนไหวหรือเชื่อผู้อื่นง่าย และ   มองโลกใน
แง่ดี คิดเชิงบวก มองหาแนวทางในการพัฒนาที่ดีได้  
ตามล าดบั  

พฤติกรรมและหรือคุณลักษณะของผู้บริหาร
ด้านความเป็นผู้น าเชิงจิตวิญญาณ มีความส าคญัใน
ระดบัมากถึงมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยความคิดเหน็ตัง้แต่ 
3.84 – 4.66 พฤติ กร รมและหรื อคุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่   
มคุีณธรรมน าใจตามหลกัความศรทัธาในศาสนาที่ตน
นบัถือ    มหีวัใจของนักพฒันาตามความมุ่งม ัน่ของจิต
ที่ดีในตน เพื่ อน าสู่องค์กรความส า เร็จ  และเ ป็น
แบบอย่างที่ดีในการน าการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า
ใหก้บัองคก์ร ตามล าดบั  

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลกัษณะ
จิตวิญญาณผู้บ ริหา รสถ านศึกษาที่น า องค์กร สู่
ความส าเร็จ  พบว่า ตัวแปรคุณลกัษณะจิตวิญญาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีน่ าองค์กรสู่ความส าเร็จทัง้ 60 
ตวั น ามาสร้างองคป์ระกอบทีส่ าคญัได ้8 องคป์ระกอบ 
ซึง่สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรทัง้ 60 ตัว
แปร ไดร้้อยละ 51.35  องคป์ระกอบที ่1 อธิบายความ
แปรปรวนไดร้้อยละ 13.02   องคป์ระกอบที่ 2 อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.81   องค์ประกอบที่ 3 
อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 7.02   องคป์ระกอบ
ที่  4 อ ธิ บ า ยค วา ม แป รป ร วน ได้ ร้ อย ละ  5.57   
องค์ประกอบที่ 5 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
4.97   องคป์ระกอบที ่6 อธิบายความแปรปรวนไดร้้อย
ละ 4.96   องคป์ระกอบที ่7 อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 4.23   และ องค์ประกอบที่ 8 อธิบายความ
แปรปรวนไดร้้อยละ 3.77   

ในการพิจารณาจ านวนองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ครัง้ น้ี  พิจารณาจากค่า Eigenvalues ที่
มากกว่า 1 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบหลงัการหมุนแกน
แล้วค วรมี ค่ าม ากก ว่ า  .30 และ พิจ า รณาจ า ก
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องคป์ระกอบทีม่ตีวัแปรจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 ตวัแปรขึ้น
ไป จากการพิจารณาพบว่ามีตัวแปรคุณลักษณะที่
ส าม า รถจั ด เ ข้ า อง ค์ป ร ะ กอบ ได้  42 ตัว  เ ป็ น
องคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 องคป์ระกอบที ่1 อุดมการณ์ในการท างาน 
มีจ านวนตัวแปรคุณลักษณะ 17 ตัว มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบระหว่าง 0.39 – 0.76 
 องค์ประกอบที่ 2 การเป็นตัวแบบทางจิต
วิญญาณ มีจ านวนตัวแปรคุณลักษณะ 5 ตัว มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบระหว่าง 0.39 – 0.69 
 องค์ประกอบที ่3 ความผูกพนัต่อองคก์ร มี
จ านวนตัว แป รคุณลักษณะ  5 ตัว  มีค่ าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบระหว่าง 0.36 – 0.69 

 องค์ประกอบที่ 4 คุณลกัษณะพื้นฐานทาง
จิตวิทยา มีจ านวนตัวแปรคุณลักษณะ 6 ตัว มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบระหว่าง 0.57 – 0.64 

 องคป์ระกอบที่ 5 ความภาคภูมใิจ มจี านวน
ตวัแปรคุณลกัษณะ 6 ตัว  มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.43 – 0.80 

 อง ค์ ป ร ะ ก อบ ที่  6 ค ว า ม ศ รั ท ธ า ใ น
ความส าเร็จขององคก์ร มีจ านวนตวัแปรคุณลกัษณะ 3 
ตวั มค่ีาน ้าหนกัองคป์ระกอบระหว่าง 0.38 – 0.77 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะจิตวิญญาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จ มี 6 
องคป์ระกอบ  คอื อุดมการณ์ในการท างาน การเป็นตวั
แบบทาง จิ ต วิญญาณ ความผู กพัน ต่ อองค์ก ร 
คุณลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวทิยา ความภาคภมูใิจ  และ 
ความศรัทธาในความส าเร็จขององค์กร   ซึ่งเ ป็น
องค์ประกอบที่บ่งบอกได้ถึงภาพรวมของการมีจิต
วญิญาณผู้บริหารสถานศกึษาทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ 
ครอบคลุมถึงทิศทางความเป็นตัวตนของผู้บริหารทัง้
ดา้นคุณลกัษณะสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการ
เป็นผู้บริหารทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ เช่น อุดมการณ์
ในการท างาน คุณลกัษณะทีช่่วยเสริมสร้างและพฒันา
ไปสู่การเป็นผู้บริหารที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จ  เช่น 
การเ ป็นตัวแบบทางจิตวิญญาณ ความผูกพันต่อ
องค์กร  และลักษณะพื้นฐานทางจิ ตวิทยา  และ 

คุณลักษณะด้านมูลเหตุที่น าไปสู่สภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมภายในตวับุคคล  เช่น ความภาคภมูิใจ และ 
ความศรัทธาในความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งสามารถ
อภปิรายไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านอุดมการณ์ในการ
ท างาน มตีัวแปรคุณลักษณะที่บ่งบอกและสะท้อน
คุณลักษณะจิตวิญญาณผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
อุดมการณ์มุ่งม ัน่ในการน าองค์กรสู่ความส าเร็จทัง้ใน
เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ แสดงความเป็นตวัตนที่มี
สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นผู้บริหารทีน่ า
องค์กรสู่ความส าเร็จ เช่น การทุ่มเทและอุทิศเวลา
ให้กบัการปฏิบัติงานทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสถานศกึษาและต่อ
ผู้เรียนเป็นหลกั รวมทัง้เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการน าการ
เปลีย่นแปลงสู่สิ่งทีด่กีว่าใหก้บัองคก์รโดยยดึประโยชน์
ที่เกิดต่อสถานศึกษาเป็นหลักในการตัดสินใจ   ทัง้ น้ี
เน่ืองจากในการท างานเพื่อความส าเร็จสู่เ ป้าหมาย
อย่างสูงในองค์กร คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส าคัญ 
คือ การทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กบัการท างานต้องท า
ดว้ยความทุ่มเทเพื่อองค์กรเป็นหลกั รวมทัง้การสร้าง
พลงั การอุทศิตวั และใชค้วามสามารถในการยกระดบั
การอุทศิตวัของมวลสมาชกิ (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา . 2547: 19; Lunenburg; & Ornstein. 
2004: 135-140) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มูสิก 
(Musick. 2010) ที่พบว่าจิตวญิญาณความเป็นผู้น าใน
สถานศึกษาที่มีความมุ่ งม ัน่ในการท างานมาจาก
ประเดน็การมวีิญญาณของการท างาน หรืออุดมการณ์
ในการท างานเป็นอนัดบัแรก 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเป็นตัวแบบทาง
จิต วิญญาณ   มีตัวแป ร คุณลักษณะที่ ส ะท้อ น
กระบวนการพฒันาการเป็นผู้บริหารที่น าองค์กรสู่
ความส าเร็จ  เช่น ให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น มี
คุณธรรมน าใจตามหลกัความศรทัธาในศาสนาทีต่นนับ
ถือ และใช้การบริหารดว้ยภาษากาย ภาษาวาจาและ
ภาษาใจ โดยให้ความส าคญักบัผู้ร่วมงานเป็นหลกั ซึ่ง
คุณลกัษณะดงักล่าวเหล่าน้ีสอดคล้องกบัคุณลกัษณะ
ของผู้น าที่จ ะน าองค์กรไปสู่ เป้ าหมายได้นั ้นต้อง
สามารถแสดงออกได้เหนือกว่าผู้ตามคือ ผู้น าจะพูด
และกระท าออกมาจากจิตวญิญาณของหวัใจ ซึง่จะช่วย
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สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผู้ร่วมงานและกระตุ้นพลงัการ
ร่วมงานด้วยความเหน็อกเห็นใจจากผู้ร่วมงานโดยที่
ต น เ ป็ นแบบอย่ า ง  (Bass; & Avolio. 1994: 2-6) 
สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ บุญมา กมัปนาทพงษ์ 
(2535) ที่ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารทีป่ระสบ
ความส าเร็จมีลกัษณะความเป็นผู้น าดา้นวชิาการ ดา้น
บุคลกิภาพ และด้านการบริหารงานที่เด่นชดัแตกต่าง
จากผู้บริหารดเีด่นกบัผู้บริหารทัว่ไป   

องค์ประกอบ ท่ี  3 ด้ านความผูกพันต่อ
องค์กร  มีตัวแปรคุณลกัษณะที่สะท้อนกระบวนการ
พฒันาการเป็นผู้บริหารที่น าองคก์รสู่ความส าเร็จ เช่น 
เต็มใจอดทนท างานทีย่าก จนส าเร็จแมจ้ะเหน็ดเหน่ือย
เพื่อพฒันางานที่ทา้ทายต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ รักและ
ปรารถนาดต่ีอเพื่อนร่วมงานและเคารพการตดัสินใจของ
เพื่อนร่วมงาน  และ มีเครือข่ายทางการบริหารและมี
ส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนทัง้ใน/นอกสถานศึกษาโดยมี
ความเป็นกลัยาณมิตรต่อกัน เป็นต้น  คุณลกัษณะ
ดงักล่าวเหล่าน้ีสอดคล้องกบัคุณลกัษณะที่ส าคญัของ
ผู้บริหารมอือาชพีทีส่ามารถน าองคก์รไปสู่เป้าหมายได้
ส า เร็จคือการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรักษา
ประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
เป็นทีต่ ัง้  การทีผู่้บริหารทุ่มเทเสียสละอุทศิเวลาใหก้บั
การท างานโดยให้เวลาในการเอาใจใส่ต่อผู้ ร่วมงาน 
นกัเรียนและผู้ปกครอง การให้แนะน าช่วยเหลอื และ
ร่วมท างานกบัผู้ร่วมงานโดยไม่ถืออ านาจตามต าแหน่ง
เป็นเรื่องส าคญั จะท าให้สามารถสร้างความเชื่อม ัน่ให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ ร่ วมงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547: 19; 
จุมพล พลูภทัรชวีนิ. 2548: 1-2)  

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านคุณลกัษณะพื้นฐาน
ทาง จิตวิทยา   มีตัวแปรคุณลักษณะที่สะท้อน
กระบวนการพฒันาการเป็นผู้บริหารที่น าองค์กรสู่
ความส าเร็จ เช่น  การมีปัญญาทางอารมณ์ การมอง
โลกในแง่ดี การคดิเชิงบวก  มสีติในการก าหนดจิตทีด่ต่ีอ
ผู้ อื่ น และมีจิ ตส า นึกที่ดี เ ป็ นตัวก ากับ  เ ป็ นต้ น  
คุณลกัษณะดงักล่าวเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคู
เปอร์ และซาวาฟ (Cooper; & Sawaf. 1997: 8) ที่ว่า
ปัญญาทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรบัรู้เขา้ใจ

และรู้จกัใช้พลงัทางอารมณ์ของตนเป็นรากฐานในการ
สร้างสมัพนัธภาพเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ รวมทัง้
การมีจิตส านึกแห่งการเป็นมิตรต่อกนั มีจิตส านึกใน
การสร้างพลงัร่วม และมจีิตส านึกแห่งการพึ่งพาอาศยั
กันและกัน ซึ่ง เป็นวิธีการ เรียนรู้ที่ส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ในการแก้วิกฤติของคนใน
ศตวรรษที ่21 (ธรรมรกัษ์ การพศิษิฐ์ .2548: 1) 

องค์ประกอบท่ี 5 ด้านความภาคภมิูใจ มตีัว
แปรคุณลกัษณะที่บ่งบอกมูลเหตุที่น าไปสู่สภาวะทาง
จิตและพฤติกรรมของการเป็นผู้บริหารที่น าองค์กรสู่
ความส าเร็จ เช่น  รักและศรัทธาในวชิาชีพของตนเอง 
และ มคีวามสามารถในการแก้ไขข้อขดัแยง้ต่างๆ ไดด้ี 
เป็นต้น คุณลกัษณะดงักล่าวเป็นแรงขบัตามแนวคิด
ของมาสโลว์ (Maslow. 1962: 95) ที่ว่าด้วยการจัด
อันดับขัน้ของความต้องการของมนุษย์  (Maslow-
Hierarchy of Needs) ที่ว่าความต้องการของมนุษย์
เริ่มต้นจากความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการ
ด้านความปลอดภัย ความต้องการด้านสงัคม ความ
ต้องการด้านการเคารพนบัถือ และประการสุดทา้ยคือ 
ความต้ องการบรร ลุศักยภาพของตนเ อง  (Self 
Actualization) เพราะถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนา
ตนเ องถึง ข ั ้นสู ง สุดจ ากก ารท าง าน โดยมีภาพ
ความส าเร็จของงานเป็นหลกั 

องค์ประกอบ ท่ี  6 ด้านความศร ัทธาใน
ความส าเรจ็ขององค์กร มีตัวแปรคุณลกัษณะที่บ่ง
บอกมูลเหตุทีน่ าไปสู่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของ
การเป็นผู้บริหารทีน่ าองคก์รสู่ความส าเร็จ เช่น มคีวาม
เชื่อม ัน่และศรัทธาในตนเองและต่อผู้ร่วมงาน และ มี
หวัใจของนักพฒันาเพื่อน าองค์กรสู่ความส าเร็จด้วย
ความมุ่งม ัน่ของจิตที่ดีในตน เป็นต้น  คุณลักษณะ
ดังกล่าวเหล่า น้ีสอดคล้องกับการแสดงออกของ
ผู้บริหารในการสร้างความเชื่อม ัน่และส่งผลในการ
ท างานขององค์กรในทางบวก เน่ืองจากการมีจิต
วญิญาณที่ศรัทธาในความส าเร็จเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง
ในการสร้ าง ความศรัทธา ให้ เกิดขึ้น ในกลุ่มที่มี
ความส า เ ร็ จ ในง านขององค์กร  (Hoy; Tarter; & 
Witkoskie. 1992: 38) และสอดคล้องกบังานวิจัยของ
โซซิค; และ เมเจอร์เรียน (Sosik; & Megerian. 1999: 
367-368) ทีศ่ึกษาความฉลาดทางอารมณ์และผลการ
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ปฏิบัติงานของผู้น า พบว่า ความศรัทธาในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการน าองค์กรไปสู่
ความเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันา
คุณลกัษณะต่างๆ ทีพ่งึประสงค ์  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

ผลการวิจัยคุณลักษณะจิตวิญญาณผู้บริหาร
สถานศึกษาที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จครัง้น้ี ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนในการพฒันาตนเองเพื่อการน า
องค์กรสู่ความส าเร็จ รวมทัง้การน าไปใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาก่อนการแต่งตัง้เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง เพื่อ
พัฒนาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สามารถน าองค์กรสู่ความส าเร็จไดเ้มื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
แลว้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
ควรมีการศกึษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของ

กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่
ไม่ใช่โรงเรียนรางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศกึษา
รางวัลพระราชทานเท่านัน้ ท ัง้ น้ีเพื่อให้ได้ประเด็น
ยนืยนัในองค์ประกอบเพิ่มเติมในเรื่องของคุณลกัษณะ
จิตวิญญาณผู้บ ริหา รสถ านศึกษาที่น า องค์กร สู่
ความส าเร็จ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกดา้นมาก
ยิง่ขึน้  
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การบริหารงานบคุลากรของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 
Personnel Administration of the Schools under Jurisdiction  

of the Secondary Educational Service Area Office 5 
 

จุฑามาศ  รกัเมอืง1 

 
 

บทคดัย่อ1 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิัยคอื ครู และบุคลากรทางการศกึษา
ของโรง เรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษ า
มธัยมศึกษาเขต 5 โดยอาศยัตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 508 -610 ) ได้จ านวน 338 คน  เครื่ อ งมื อเป็ น
แบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที ่1 เป็นแบบส ารวจสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จ านวน 
23 ข้อ  แบบสอบถามมีล ักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม ัน่ 
เท่ากบั .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean: X) และ ส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าที (t-test ) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F test ) และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ โดยวธิีของ Sheffe 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1. ระดบัความพงึพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.82) เมื่ อ
พจิารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน เรียง

                                                   
1 นักศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยพษิณุโลก 

ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการ
เสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านการสรรหา 
และการบรรจุแต่งตัง้ และดา้นวนิยั การรกัษาวนิยั และการ
ออกจากงาน  
 2. ผลเป รียบเทียบ ระดับ ความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 จ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษาต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจทัง้ในภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: การบริหารงานบุคลากร, ความพงึพอใจ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the 
educational personnel’s satisfaction toward personnel 
administration of the schools under jurisdiction of the 
Secondary Educational Service Area Office 5, 2) to 
compare the respondents’ satisfaction towards personnel 
administration of the schools under jurisdiction of the 
Secondary Educational Service Area Office 5 as classify 
by gender, age and education. The sample was 338 
teachers and educational personnel in the schools under 
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area 
Office 5. The self-constructed survey questionnaire with 
reliability of 0.88 was applied for collecting data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, 
Standard Deviation, t-test /F-test and Sheffe.  
 The research revealed that overall four aspects of the 
satisfaction toward personnel administration of the schools 
under jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 5 were at the high level ( X = 3 .8 2 ). They  
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were arranged from high to low: 1) manpower planning 
and positioning, 2) work efficiency promotion, 3) 
recruitment and selection and 4) discipline, and dismissal, 
respectively. 
 There were no significant difference between gender, 
age, and education of the respondent’s satisfaction 
regarding to personnel administration of the schools under 
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area 
Office 5. 

 
Keyword: Personnel Administration, Satisfaction 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 อุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศกึษาคอื การจดัให้มี
การศกึษาตลอดชวีิต และการสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้การศกึษาทีจ่ะสร้างคุณภาพชวีติ และสงัคม
บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ
วฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชวีติเพื่อคนไทยทัง้ปวงมุ่ง
สร้างพืน้ฐานทีด่ีในวยัเด็กปลกูฝังความเป็นสมาชกิทีด่ีของ
สงัคมตัง้แต่วยัการศึกษาขัน้พื้นฐาน และพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อการท างานที่มคุีณภาพโดยให้สงัคมทุก
ภาคส่วนร่วมในการจัดการศกึษาไดต้รงตามความต้องการ
ของผู้ เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจว่า 
การศกึษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชวีิต และสงัคม
เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื สามารถ
พึง่ตนเอง และพึง่กนัเองได ้และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
นานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 
2545)  
 ดงันัน้ในการด าเนินการการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาขัน้ต้น 
จ าเป็นทีจ่ะต้องปูพืน้ฐานใหแ้ก่ผู้เรียนอย่างมัน่คงจริงจงั ใน
ทุกๆ  ด้านตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องส่งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา แล ะได้บัญญัติ ไว้ในมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯให้มีการกระจาย
อ าน าจก ารบ ริห า รจัด กา รศึ กษ าทั ้งด้ าน วิช าการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคลากร และงานบริหารงานทัว่ไป 
ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศกึษาในเขตพื้นที่ให้มีอสิระ มีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานเพื่อใหก้ารบริหารเป็นไปอย่างคล่องตวั รวดเร็ว 

และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยรวม (ศุภวัฒ น์  
กลิน่จนัทน์. 2558: ออนไลน์) 
 ผู้วิจ ัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปรับป รุงการบริห ารงานบุคลากรในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 5  
 2. เพื่ อเป รียบเทียบ ระดับ ความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ระดบัการศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา การศึกษาครัง้น้ีมุ่งศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
วางแผนอตัราก าลงั และการก าหนดต าแหน่ง 2) ดา้นการ
สรรหา และการบรรจุแต่งตั ้ง  3) ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านวินัย การ
รกัษาวนิยั และการออกจากงาน 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิัย คอื ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ในปีการศกึษา 2558 จ านวน 
2,865 คน (ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 
5. 2558) 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
อาศยัตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครจซแีละมอร์
แกน (Krejcie ;& Morgan. 1970: 608) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 338 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ
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ตามขนาดสถานศกึษา ไดแ้ก่ สถานศกึษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ 
 3. ตวัแปรทีศ่กึษา  
  3.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกเป็นเพศ อายุ และวุฒิการศกึษา 
  3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากร ประกอบด้วย  1) ด้านการวางแผน
อตัราก าลงั และการก าหนดต าแหน่ง 2) ด้านการสรรหา 
และการบรรจุแต่งตัง้ 3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านวินัย การรักษาวินัย และ
การออกจากงาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
       ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ที่มีเพศ
ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการบริหารงานบุคลากรแตกต่าง
กนั 
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ที่มอีายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริห ารงานบุคลากร
แตกต่างกนั 

 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ทีม่รีะดบั
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงาน
บุคลากรแตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 1. สามารถน าผลของการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี  ไปใช้
เป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 และใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการบริหารงานบุคลากร
ใหม้มีาตรฐาน และมปีระสทิธิภาพ  
 2. ได้สารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานบุคคล และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทัง้
องคก์ารในด้านประสทิธิภาพของงานและขวญัก าลงัใจของ
ครูในดา้นความมัน่คงและเจริญกา้วหน้าในสายงานอาชพี 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วจิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดย
มขี ัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนในการสร้างเครือ่งมือ 
 1. ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัตวัแปรของเรื่องทีท่ าการวจิยั 
 2. ศกึษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั และกรอบแนวคดิ 
 3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของลเิคอร์ท (Likert Scale) เพื่อสร้าง
แบบสอบถามใหม้ีความครอบคลุมตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย
ทัง้หมด ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารยท์ีป่รึกษา แบ่งเป็น 2 
ข ัน้ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ และวุฒิการศึกษา มีล ักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ให้เลือกตอบเป็น
แบบปลายปิด จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
วางแผนอตัราก าลงั และการก าหนดต าแหน่ง 2) ดา้นการ
สรรหา และการบรรจุแต่งตั ้ง  3) ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านวินัย การ
รักษาวินัย และการออกจากงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

คณุลกัษณะ 
ส่วนบุคคลของครู  

ไดแ้ก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 

ความพึงพอใจใน 
การบริหารงานบุคลากร 

ประกอบดว้ย 
1. ดา้นการวางแผน

อตัราก าลงั และการ
ก าหนดต าแหน่ง 

2. ดา้นการสรรหา และการ
บรรจุแต่งตัง้  

3. ดา้นการเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.ดา้นวนิยั การรกัษาวนิยั  
และการออกจากงาน 
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั และ
เรียงล าดบัมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ดงัน้ี 

ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  5 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยมาก  4 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อย  2 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  1 คะแนน 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูร

การค านวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้  (Best. 1981)  
ดงัน้ี 

 
 ความกวา้ง = ขอ้มลูทีม่ค่ีาสงูสุด – ขอ้มลูทีม่ค่ีาต ่าสุด 
                                  จ านวนชัน้ 
                 = 5 - 1   = 0.80 (เริ่มจากชัน้ต ่าสุด) 
                   5  
  จากนัน้น ามาเทยีบกบัเกณฑ์ค่าคะแนนโดยก าหนด
ความหมายดงัน้ี 

4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยมาก  
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยน้อย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้น้ี โดย
ด าเนินเก็บข้อมูลจากครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 โดยใช้ก ลุ่มตัวอย่างจ านวน 338 คน และได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
 2. น าแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้ไปด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
กับครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวจิัยให้ทราบ และ
ขอรับแบบสอบถามคืนหลงัจากตอบแบบสอบถามเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

ของขอ้มูล ซึ่งการเกบ็ข้อมูลครัง้น้ีผู้วจิ ัยใช้เวลาในการเก็บ
ขอ้มลูประมาณ 6 สปัดาห ์
 3. ผู้วิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครัง้ น้ีผู้วิจ ัยได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยน า
ค่าสถิติที่ได้มาอธิบายแล้วเสนอในรูปตารางจากการวิจัย 
โดยสถิติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 
 1. ข้อมูลคุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการ
วเิคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
รูปการแจกแจงความถี่  (Frequency) และการหาอตัราส่วน
ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลที่เป็นลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา  
 2. ข้อมูลการบริหารงานบุคลากร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้
จากการตอบชุดค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scales) 
จากนัน้จึงปรบัค่าใหอ้ยู่ในระดบัช่วง (Interval Scales) ท าการ
วเิคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้
สถิ ติ ค่ าเฉลี่ ย (Mean:X) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากร 
จ าแนกตามเพศ วเิคราะหโ์ดยการทดสอบ ค่า ท ี(t-test) 
 4. เปรียบเทยีบความคดิเหน็ต่อการบริหาร งานบุคลากร 
จ าแนกตามอายุ และระดับการศึกษาโดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (F-test) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทัง้หมด พิจารณา
คดัเลอืกฉบบัทีส่มบูรณ์ 
 2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปวิเคราะห ์
โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะหข์อ้มูลโดยวธิีทาง
สถิติ  
 3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการ
บรรยาย 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติทีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
  1.1 การวเิคราะหห์าค่าความสอดคล้องของ
แบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใชส้ตูร IOC หาค่าดชันีความ
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สอดคลอ้งของผู้เชีย่วชาญทัง้หมด (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2543: 312) ดงัน้ี 

   IOC        =        

 เมื่อ IOC แทน ดชันีความสอดคล้อง 
        ระหว่างความมุ่งหมาย 
                              ของการวจิยักบัเรื่องที ่

     วจิยั และแบบสอบถาม 
         R แทน ผลรวมระหว่างคะแนนควาฒ

คดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญทัง้หมด  
    N แทน จ านวนผู้เชีย่วชาญทัง้หมด 

  1.2 ข้อมลูจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัตัวแปรอิสระ 
(คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ 
เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา ใชส้ถิติค่าร้อยละ 
  2. ค่าความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 312) ดงัน้ี 
 

  =      
 
  เมื่อ       = ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อม ัน่ 
             k = จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
        ∑Si

2= ผลรวมของความแปรปรวน 
 ของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

            st

2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 ด้านโดยการหา
ค่า เฉลี่ ย  (Mean: X) และ ส่วนเบี่ ย ง เบ นมาต รฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์
โดยการทดสอบ ค่าท ี(t-test) 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ าแนกตามอายุ และวุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยวธิีของ Sheffe 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.82) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน เรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอตัราก าลงั และการก าหนดต าแหน่ง (X = 4.04) 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( X = 
4.00) ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่งตัง้ (X = 3.79) 
และด้านวนิัย การรักษาวนิัย และการออกจากงาน ( X = 
3.47)  
 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  1.1 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 ด้านการวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนด
ต าแหน่ง อยู่ในระดบัมาก (X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดท าภาระงาน
ส าหรบัครู และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนเหมาะสม 
(X = 4.19) การประเมินความต้องการอัตราก าลังกับ
ภารกิจของโรงเรียน ( X = 4.15) การส่งเสริมให้ครู และ
บุคลากรทางการศกึษาปรบัปรุงก าหนดต าแหน่งให้สงูขึ้น  
(X = 4.10) มกีารประชุมผู้ทีเ่กีย่วข้องเพื่อก าหนดนโยบาย
ด้านอัตราก าลัง (X = 3.91) และ โรงเรียนจัดท าแผน
อตัราก าลงับุคลากรทางการศกึษาโดยความเหน็ชอบในรูป
กรรมการ (X = 3.88) 
  1.2 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่งตัง้โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก (X = 3.79) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไป
หาน้อย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรให้
เหมาะสมกบังาน (X = 4.12) มีระบบการสรรหาบุคลากร
ได้ตรงกับความต้องการขององค์กร ( X = 4.00) การ
ด าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตัง้ และด าเนินการเรื่องทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความเหมาะสม (X = 3.78) ครูมี
ส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรจากก าลังคนภายใน
โรงเรียนโดยมกีารเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมยุติธรรม  
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(X = 3.55) และการแต่งตัง้หรือย้ายครูมีความชอบธรรม  
(X = 3.54) 
  1.3 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 ดา้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X = 3.43) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบั
คะแนนเฉลี่ยมากไปหา น้อย ได้แก่ การอนุญ าต ให้
ขา้ราชการครู และบุคลากรลาศกึษาต่อได ้(X = 4.19) เปิด
โอกาสใหค้รูมส่ีวนร่วมในการเลื่อนขัน้เงินเดอืน (X = 4.18) 
การด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
ดเีด่น และคุณความด ี(X= 4.13) และการเปิดโอกาสใหค้รู
เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น วิทยากรท้องถิ่น (X = 
3.78) 
  1.4 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 ด้านวินยั การรกัษาวนิัย และการออกจากงาน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีทุกข้อ เรียงตามล าดบัคะแนน
เฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ครูมส่ีวนร่วมด าเนินในการเรื่อง
วนิัย และการลงโทษข้าราชการ และบุคลากร (X = 3.51) 
มีการศึกษาข้อมูลสาเหตุการลาออกของบุคลากร (X = 
3.50) มีการส ารวจความต้องการการขอโอนย้ายหรือการ
ลาออกจากครูในแต่ละปี (X= 3.49) ผู้บริหารส่งเสริมให้
บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตนถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และ
เป็นแบบอย่างที่ด ี(X = 3.46) และครูมส่ีวนร่วมพิจารณา
ด าเนินการเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องทุกขข์องครู (X = 
3.42) 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลทัง้ใน
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลทัง้ใน
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. ครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 5 ที่มรีะดบั
การศกึษาต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล
ทัง้ในภาพรวมและรายดา้นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจ ัยน ามา
อภปิรายผล ดงัน้ี 
 1. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก
ทัง้ 4 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  และการก าหนด
ต าแหน่งดา้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่งตัง้และด้านวินัย การ
รักษาวินัย และการออกจากงาน ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะ
สภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาต่างก็ต้องปฏิบัติ
ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบขอ้บังคบักฎเกณฑ์ของการ
บริหารงานบุคลากรตามกรอบนโยบายจุดเน้นเดียวกัน
โดยเฉพาะโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 5 ซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมของหน่วยงาน
ของรฐัทีม่คีวามเขม้แขง็ในดา้นการบริหารจดัการ ผู้บริหาร
โรงเรียนจึงยึดหลกัการกระจายอ านาจ และหลกัธรรมา- 
ภิบาลมีการจัดป ระชุมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรผู้บริหารโรงเรียนจะมีเข้าใจบทบาท
ภาระหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
การจัดการศึกษาตามขอบข่ายและกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทัง้ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ
ง า น บ ริ ห า ร บุ ค ค ล  แ ล ะ ง า น บ ริ ห า ร ทั ่ ว ไ ป 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32) สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สมเกียรติ  พ่วงรอด  (2544: 17-20) ที่ได้กล่าวว่า
กระบวนการบริหารงานบุคลากรเป็นกระบวนการในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกบับุคคลเป็นขัน้ตอนเพื่อให้ได้บุคคลตรง
ตามที่หน่วยงานหรือองค์การต้องการ เพื่อมาปฏิบัติงาน 
และพฒันางานในหน้าที่ที่ร ับผิดชอบได้เป็นอย่างดีอยู่ใน
สงัคมองคก์าร มคีวามมัน่คง มขีวญัก าลงัใจ และมแีรงจูงใจ
ในการปฏิบัติ งานเพื่ อความส าเร็จขององค์การโดยใช้
กระบวนการบริหารงานบุคลากร  และสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของสมพล  อินทรัต น์  (2544 : 22-47) ที่ ได้
ท าการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรพบว่าสภาพ
การบริหารงานบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเรียง 
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ค่าเฉลี่ยดงัน้ี ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่งมีค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษา
วินัย ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้  และด้านการ
ออกจากราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศักดิ ์ 
คงฤทธิ ์(2551: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพการบริหารงานบุคลากรพบว่าครูในสถานศึกษา
เครือข่ายเกาะพะงันสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุ
ราษฎร์ธานีเขต 1 มีการบริหารงานบุคลากรโดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 2. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 จ าแนกตามเพศ อายุ และระดบัการศกึษาต่างกนัมี
ความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั เมื่อเปรียบเทียบรายด้านไม่
แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ส่วน
ใหญ่รบับุคลากรเขา้ท างานไดต้รงกบัความรู้ความสามารถ 
ผู้บริหารมีวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า มีการจัด
สวัสดิการที่ เพียงพอ  และทัว่ถึ ง  และมีการวางแผน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างเพียงพอ มี
การสร้างขวญัและก าลงัใจตามโอกาสอนัควร จึงมีส่วนให้
ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรง เรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ที่มีเพศ 
อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการ
บริหารงานบุคลากรไม่แตกต่างกนัดงักล่าว สอดคล้องกบั
งานวิจัยของฐิติยา ปทุมราษฎร์ (2557: บทคดัย่อ) ได้ท า
การวิจยั พบว่า ขา้ราชการครูที่มีเพศต่างกนั อายุต่างกนั 
และระดบัการศึกษาต่างกนั เห็นว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคล โดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ในการจดัท าแผนอตัราก าลงับุคลากรทางการศกึษา
ควรที่จะต้องให้ครูในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 มีส่วนร่วมเห็นชอบในรูป
กรรมการ 
 2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้หน่วยงานต้นสงักดั
ควรใชห้ลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการแต่งตัง้หรือยา้ยครู

ขอให้มีความชอบธรรมไม่ควรรับอามิสสินจ้างในการ
แต่งตัง้โยกยา้ยครู 
 3. ดา้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฎิบัติงาน
ควรส่งเสริม  และ เปิ ดโอกาสให้ครู ในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 5 เข้าไปมี
ส่วนร่วมในชุมชน เช่น วทิยากรทอ้งถิ่น การเขา้ร่วมในการ
พฒันาตามโครงการต่างๆ ทีชุ่มชนจดัขึน้ 
 4. ด้านวนิัย การรกัษาวนิัยและการออกจากงาน ควร
เปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  5 มีส่ วนร่วมพิจารณ า
ด าเนินการเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องทุกขข์องครู 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากรของ
บุคลากรกบัโรงเรียนมธัยมของหน่วยงานของรฐัอื่นๆ  
 2. ควรวจิยัการปฏิบตัิงานดา้นการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 5 ดา้นความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะดา้น
งานวชิาการ งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป 
 4.การศึกษาวจิัยครัง้ต่อไปควรศึกษาถึงรูปแบบการ
บริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 5 เพื่อน าผลของการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ1  
 การวจิัยเรื่อง การประยุกต์หลกัธรรมศีล 5 ใน
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักศึกษา  รุ่นที่  8   
โครงการมหาวทิยาลยัชวีติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 
มีว ัต ถุประสงค์ ดัง น้ี  1) เพื่ อศึกษากิจกรรมการ
ด ารงชีวติเกี่ยวขอ้งทางพุทธศาสนาของนกัศกึษา รุ่นที่ 
8 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ชยัภมู ิ2) เพื่อศกึษารูปแบบและวธิีการในการประยุกต์
หลกัธรรมศีล 5 ไปใช้ในการด าเนินการของนกัศึกษา 
รุ่นที่ 8 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราช
ภัฏชัยภูมิ  และ 3) เพื่ อศึกษาผลการประยุกต์ใช้
หลกัธรรม ศลี 5 ในกจิกรรมการด ารงชวีติของนกัศกึษา 
รุ่นที่ 8 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราช
ภฏัชยัภมูิ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ลกัษณะตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)  สอบถามความคดิเหน็นกัศกึษาทีเ่ป็น
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั ้ง น้ี  จ านวน 222 คน 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจัยพบว่ า นักศึกษามีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ าวันทุกข้อมี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบั นานๆ ครัง้ ส่วนการน าหลกัธรรม 
ศีล 5 ไปใช้ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงและ
พยายามละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดีทุกขอ้ ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบั ค่อนขา้งมาก  และพยายามสร้างเสริมพฤติกรรม 

                                                   
1 ผูอ้ านวยการเชีย่วชาญ ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้และซื่อสตัย์ต่อคู่ครองตนเอง  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีการน าหลักธรรม 
เบญจธรรม ปฏิบัติสนับสนุนการด ารงชีวิตตาม 
หลักธรรม ศีล 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติจริ ง    
ส่วนการใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนาวางแผนอนาคต 
ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัใช้ค่อนข้างมาก จากผล
การประยุกต์ใช้หลกัธรรมศลี 5 ในการด ารงชวีิตท าให้
เป็นแบบอย่างทีด่ ีเพราะจะเกดิประโยชน์ต่อชวีติความ
เป็นอยู่ของต่อตนเอง ครอบครวัและสงัคมไดจ้ริง 
 
ค ำส ำคญั: หลกัธรรม ศลี 5, การพฒันาคุณภาพชวีติ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were as 
follows: 1) to study the Buddha Dhamma activities 
in diary life of the 8th version students.  2) to study 
the student behavior on the five precepts Dhamma 
in their diary life’s.  3) to study the effects of  
Dhamma principle on the five precepts, 
implementation.   
 The research instrument used for collecting 
data was questionnaire. Samples were 222 
students under the University of Life Project. The 
data were analyzed by percentage, mean (X) and 
Standard Deviation (S.D.)  
 The research results found that: the 8th 
version students under University for Life took part 
in the religious activities in their diary life at always 

กำรประยกุตห์ลกัธรรมศีล 5 ในกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของนักศึกษำ รุ่นท่ี 8  
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภมิู 

An Application of the Principle of Dhamma on the Five Precepts  
for Developing the Quality of Life of the Students Version 8   

of University for Life Project, Chaiyaphum Rajabhat University 

 
ดร.ชุติกาญจน์ เลาหะนาควีงศ ์ 1  
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low level. The students under University for Life 
Project, tried to avoid doing effusive behavior at a 
high level. Anyhow, most of the students under the 
University  for  Life  Project tended to take  the  
Principle  of  Dhamma  for planning their future  life 
was at a ratter high level. Their sharing to propriety 
and their couple were at a high level. 
 It was also found that the students improved 
their mind controlling and look advantage from 
Dhamma to improve themselves, family, and 
society.  
 
Keywords: The Principle of Dharma on the five 

precepts, Development of Quality of Life 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ประเทศไทยมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมทีเ่ป็นวิถี
ชีวิต  วิถีคิดของคนไทยมาจากพุทธศาสนาท าให้
หลกัธรรมในพุทธศาสนายงัเป็นขอ้คดิค าสอนทีถู่กต้อง
ดงีามใหค้นไทยใชเ้ป็นเครื่องยดึเหน่ียว และน าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบตัิของคนในสงัคม ถึงแมก้ารเปลีย่นแปลง
จากโลกยุคปัจจุบันจะเข้ามามีอิทธิพลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประเทศทันสมัยมากขึ้น เน้นแนวคิด
ตะวนัตกมาปรับใช้ในการพฒันาแบบใหม่ก าหนดเป็น 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับต่างๆ
 จากง านวิจัย  ( สุภาพร รณ  ณ บ างช้า ง . 
2537:168) พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าร่วมศาสนพธิี 
และประเพณีทางพุทธศาสนา เพราะเหน็ว่า เป็นหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชนและเพื่อจะได้บุญ แต่ไม่รู้จ ักถึง
คุณค่าและความหมายของประเพณีเหล่านัน้ คุณค่า
จากการจดังานกนิ็ยมความส าเร็จของงานทีป่ริมาณคน
ทีเ่ขา้ร่วม และอ านาจเงินทีไ่ดร้บัจากการเรี่ยไร ท าให้มี
การจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมบางประการ และไม่
ประหยดั มกีารเสพอบายมุข โดยเฉพาะสุรา บางที่ก็
เล่นการพนันในงาน ชาวบ้านบางส่วนก็มีท ัศนคติ
ในทางความเชื่ องมงาย  ปัจ จุบันสังคมไทย ได้
เปลีย่นแปลงมากยิ่งขึน้ การด ารงชวีิตดว้ยความเร่งรีบ 
เพราะต้องท างานแข่งกบัเวลา ท าใหว้ิถีชีวติเก่าๆ ตื่น

นอนตอนเช้า ลุกขึ้นหุงข้าวใส่บาตรก็สูญหายไปจาก
ชุมชนเมอืง แมก้ระทัง่ชนบท 
      การพฒันาสงัคมตามหลกัพุทธศาสนา  ถือการ
พัฒนาคนเป็นแกนกลาง   และการพัฒนาคนนัน้ก็
เริ่มต้นที่ฐาน คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์ โดย
พฒันาคนและสังคมอย่างสัมพนัธ์ควบคู่ก ันไปเป็น
ปัจจัยต่อกัน (พระธรรมปิฎก . 2546: 1-2)  สภาพ
ปัญหาของสงัคมปัจจุบนั   ท าใหก้ระแสการตื่นตวัทีจ่ะ
น าหลกัคุณธรรม ค าสอนตามหลกัพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางแกไ้ขปัญหามากขึน้   รฐับาลเห็นความส าคญั
มนีโยบายให้การสนับสนุนและเริ่มใชห้ลกัธรรมในการ
พฒันาโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศ  ทุกวยั ได้น า
แนวทาง  ศลี 5  หรือ เบญจศลี  มาเป็นแนวทางด าเนิน
ชวีติ  สนบัสนุนใหห้น่วยงาน หมู่บ้านต่างๆ มโีครงการ
ส่งเสริมพฒันาคุณธรรมและร่วมกนัรณรงค์ ฝึกอบรม
สร้างนิสยัที่ดี โดย “คิดดี พูดดี ท าดี” อย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ เน่ืองจากนิสยัที่ดเีป็นรากฐานส าคญัของการ
อยู่ร่วมกนั อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสงัคมที่
สงบสุข โดยยึดหลักส าคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจาก
ภายในสู่ภายนอก” หลกัค าสอนพุทธศาสนา น าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในครอบครัว ชุมชน 
สงัคม โดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 
“การรกัษาศลี 5” ในทุกส่วนของประเทศ ตามด าริทีเ่จ้า
พระคุณสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย์ ได้ประทาน
โอวาทไว้ เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า 
“อนัว่าศลี 5 เป็นหลกัการส าคญัของมนุษย ์เมื่อทุกคน
มศีีล 5 ดว้ยกนั สงัคมนัน้ๆ คอื ประชาชนย่อมอยู่เย็น
เป็นสุข” (หนังสอืคู่มือศีล 5) ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาล 
 จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าใหผู้้วจิ ัยสนใจศึกษา
รูปแบบการประยุกต์ใชห้ลกัธรรม คอื “ศลี 5” เพื่อใชใ้น
ก า ร พัฒ น า คุณภ า พข อ ง นั ก ศึ กษ า โ ค ร ง ก า ร
มหาวทิยาลยัชวีติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ ซึง่เป็น
กลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี ในโครงการมหาวิทยาลัย ชีวิต  เห็น
ความส าคญัได้รับประโยชน์และยึดถือเป็นแนวทาง
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ด าเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว  สังคม
ชุมชนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษากิจกรรมด ารงชวีิตทีเ่กีย่วขอ้งทาง
พุทธศา สนาข องนัก ศึกษา  รุ่ นที่  8  โ ค ร งกา ร
มหาวทิยาลยัชวีติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ
 2. เพื่อศกึษารูปแบบและวิธีการในการประยุกต์
หลกัธรรม ศลี 5 ไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั ของ
นักศึกษา  รุ่ นที่  8  โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ
 3. เพื่อศกึษาผลการประยุกต์ใชห้ลกัธรรม ศลี 5 
ในกิจกรรมการด ารงชีวิต  ของนักศึกษา รุ่นที่  8 
โครงการมหาวทิยาลยัชวีติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ
  
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำคณุภำพชีวิต 
 พระธรรมปิฏก (2546) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
การพฒันาที่ย ัง่ยืนว่า ปัจจยัหลกัส าคญัในการพฒันา
คนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ จะช่วยให้บุคคลมี
คุณสมบตัิพร้อมทีจ่ะด าเนินชวีติแห่งปัญญาเพื่อความดี
งาม หรือเรียกสัน้ๆ ว่าพฒันาให้เป็นบณัฑติผู้สามารถ
น าชีวติและสงัคมไปสู่สนัติสุข  พระพุทธศาสนาพฒันา
คนและสงัคมอย่างสมัพนัธ์ควบคู่กนัไปและเป็นปัจจัย
ต่อกนั โดยค านึงถึงธรรมชาติแวดล้อมพร้อมไปด้วย 
ตามหลักการที่จ ัดวางไว้เป็นระบบอย่างครบถ้วน
ชดัเจน 
 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่มีคุณค่าและมี
ความส าคญัสูงสุด เหนือกว่าทรพัยากรอื่นใด สงัคมจะ
ดหีรือไม่ด ีขึ้นอยู่กบัมนุษย์เป็นผู้สร้างสงัคมอกีต่อหน่ึง 
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ที่เ ป็นองค์ร วม ได้ครบ
พร้อมกนัทัง้ 3 ดา้น คอื พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
เมื่อมนุษยด์พีร้อมอย่างสมบูรณ์แบบ การพฒันาสิ่งอื่น
ก็ตามมา เ ป็นการพัฒนาที่ย ัง่ ยืน มนุษย์ สังคม 
ธรรมชาติ เทคโนโลยี ทีเ่พยีบพร้อมสงัคมกอ็ยู่ร่วมกนั
อย่างสนัติสุข 
 กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสงัคมตำมหลกั
พุทธธรรม 

 การพฒันาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ 
จ ะ ช่ วย ใ ห้สั ง ค มมี ทุ นม นุษย์ ที่ มี คุณภ าพแ ล ะ

ประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่จ ะ
ก่อให้เกิดผลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
พร้อมที่จะสนองความต้องการของสังคม ส่วนการ
พฒันาคนในฐานะผู้มคีวามเป็นมนุษย ์จะช่วยใหบุ้คคล
มีคุณสมบัติ พร้อม  ที่ จ ะด า เ นินชีวิต แห่ง ปัญญา 
เพื่อความด ี
 การพฒันาสงัคมตามหลกัพระพุทธศาสนา คือ
การพฒันาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระส่วนแก่นแท้ 
ส่ ว นก า ร พัฒ น า ท รัพ ย า ก ร ม นุษ ย์  ซึ่ ง ขึ้ น ต่ อ
สภาพแวดลอ้มแห่งกาลเทศะของยุคสมยั ก็จะต้องอยู่
บนฐานของความเป็นมนุษยน์ัน้ และน าหลกัการทัว่ไป
ที่ท่านแสดงไว้ไปประยุกต์ใช้ให้สนองความต้องการ
ของยุคสมยัอย่างไดผ้ลดว้ยการพฒันาความเป็นมนุษย์ 
และพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างถูกต้อง คนทีพ่ฒันาดี
แลว้ กจ็ะเป็นส่วนร่วมที่รวมก าลงักนั สร้างสรรคส์งัคม
ให้เจริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสให้ 
ทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปในการมีชีวติที่ดีงามและมีความ
เกษมสุข 
 หลกัธรรมเพื่อส่งเสริมควำมเป็นมนุษย ์

 เบญจศลี เรียกว่า นิจศลี หรือมนุษยธรรม 
 
ตาราง 1 แสดงหลกัเบญจศลี – เบญจธรรม 

เบญจศลี เบญจธรรม 
1. เวน้จากการฆ่าสตัว์ 
2. เวน้จากการลกัทรพัย ์
3. เว้นจากการประพฤติผิด

ในกาม 
4. เวน้จากการพดูเทจ็ 
5. เวน้จากการดืม่สุรา-เมรยั 

1. เมตตา – กรุณา 
2. สมัมาอาชวีะ(อาชพีชอบ) 
3. การสงัวร (ส ารวมในกาม) 
4. สจัจะ 
5. สต ิ– สมัปชญัญะ 

 
 บุคคลที่มีศีลข้อที่ 1 คือเว้นจากการฆ่าสัตว์
เพราะการสนับสนุนของเบญจธรรมขอ้ที่ 1 คอื การมี
เมตตากรุณาในสตัว ์
 บุคคลทีม่ีศลีข้อที ่2 คือ เวน้จากการลกัทรัพย์ก็
เพราะการสนับสนุนของเบญจธรรมข้อที่ 2 คอื เลี้ยง
ชวีติในทางทีถู่กต้อง 
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 บุคคลที่มีศีลข้อที่ 3 คือ เว้นจากการประพฤติ
ผิดประเวณีกเ็พราะการสนับสนุนของเบญจธรรมข้อที่ 
3 คอื มคีวามส ารวมระวงัในกาม 
 บุคคลที่มีศีลข้อที่ 4 คือเว้นจากการพูดปดก็
เพราะการสนับสนุนของเบญจธรรมข้อที่ 4 คอื พูดแต่
ค าจริง 
 บุคคลทีม่ศีลีขอ้ 5 คอืเวน้จากการดื่มสุราเมรยั 
กเ็พราะการสนบัสนุนของเบญจธรรมขอ้ที ่5 คอื ความ 
เป็นผู้รู้จกัส ารวม 
 ดงันัน้ บุคคลที่มีศีลก็จะต้องมีธรรมเป็นการ
สนับสนุนซึ่งกนัและกนัเสมอ ไม่สามารถจะแยกออก
จากกนัไดเ้ลย ต่างฝ่ายต่างกม็ีความเสมอกนัคอืบุคคล
ใดมศีีลจะต้องมธีรรมและบุคคลใดมธีรรมก็จะต้องมศีีล 
เป็นการสนบัสนุนกนัท าใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 
 ถ้าสงัคมไทยทุกคนมีศีล 5 และศึกษาเข้าใจ
อย่างละเอียดแล้วจะท าให้สงัคมอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข
ด้วยอาศัยศีลธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของ
บุคคล 
 เบญจธรรม 

 เบญจศลีเป็นธรรมทีอุ่ดหนุนใหผู้้ประพฤติธรรม
มจีริยธรรมเป็นพื้นฐานมากยิง่ขึ้นและมีความสมัพนัธ์
กบัเบญจธรรม  ผู้ใดประพฤติเบญจธรรมถือว่าผู้นัน้มี
ศีล ๕ เพราะเบญจธรรมเป็นสิ่งที่อุดหนุนเบญจศีล
นัน่เอง บุคคลใดกต็ามทีป่ฏิบตัิเบญจศลีไดแ้ลว้  เพื่อให้
หลักจริยธรรมของตนมีความแน่นหนามัน่คงยิ่งขึ้น  
จะต้องปฏิบตัิเบญจธรรมควบคู่ไปด้วย เบญจศลีและ
เบญจธรรมน้ีแม้เ ป็ นคนละอย่างกัน แต่ ในส่วน
ความหมายที่ลกึลงไปนัน้ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกัทัง้ๆ 
ทีด่เูหมอืนว่า เบญจธรรมจะมคีวามหมายทีค่่อนขา้งลึก
กว่ากต็าม 
 เบญจ + ธรรม  รวมเรียกว่า เบญจธรรม  
แปลว่า ธรรม 5 ประการ เบญจ แปลว่า 5  ส่วน ธรรมะ 
แปลว่า “สภาพที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ช ัว่ ”  
ธรรม 5 อย่างน้ี เรียกว่า  “กลัป์ยาณธรรม” แปลว่า  
“ธรรมอนัดีงาม” เบญจธรรมจะเป็นตวัช่วยอุดหนุนศีล
ให้ผ่องใสขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กบั ที่เรานิยมเรียกว่า 
“ศีลธรรม”ในที่น้ีหมายเอาศีลธรรมขัน้พืน้ฐานเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติธรรมขัน้ต้น เบญจธรรมมี
ท ัง้หมด 5  ขอ้คอื 
 เบญจธรรมขอ้ที ่ 1 
 1) เมตตา ไดแ้ก่ความปรารถนาใหค้นอื่นไดร้ับ
ความสุข เหน็คนอื่นสตัวอ์ื่นมคีวามสุขตนเองรู้สกึสบาย
ใจ   
 2) กรุณา ไดแ้ก่ความสงสารและลงมอืช่วยเหลือ
ใหผู้้อื่นใหพ้น้จากความทุกข ์ 
 เบญจธรรมขอ้ที ่2 
 สมัมาอาชีวะ  ไดแ้ก่  การประกอบอาชพีในทาง
สุจริต  งดเว้นจากการทุจริตไม่เบียดเบียนทรัพยข์อง
ผู้อื่น โดยน ามาเป็นผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดยีว ไม่
ค านึงถึงความเดอืดร้อนของผู้อื่น 
 เบญจธรรมขอ้ที ่3  
 กามสงัวร หรือ กามสญัญมะ  ไดแ้ก่ การส ารวม
ในกาม  หมายความว่าไม่เป็นคนมกัมากในกาม  โดย
การประพฤติผิดประเวณีในลูกเมียสามีของ เขา  
จุดมุ่งหมายของธรรมในข้อน้ีก็เพื่อสอนให้บุคคลมี
ความสนัโดษ ยนิดใีนคู่ครองของตนเท่านัน้ 
 เบญจธรรมขอ้ที ่4 
 สจัจวาจา  หมายถึงการเจรจาดว้ยค าสตัย ์อนั
ประกอบด้วยปิยวาจา วาจาทีอ่่อนหวานและปราศจาก
โทษคอืเวน้จากวจีทุจริตทัง้ ๔ คอื  พดูเทจ็ พดูส่อเสยีด 
พดูค าหยาบ  และพดูเพอ้เจ้อ สจัจะวาจาจะเกดิขึน้ได ้
 เบญจธรรมขอ้ที ่5 
 สมัมาสติ  แปลว่าการระลกึชอบ  หมายถึงความ
เป็นผู้รู้จ ักส ารวม  กาย วาจา  ใจ ในทางที่ดีไม่ให้
พลัง้เผลอไปในทางชัว่   
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 การ วิจัยครั ้ง น้ี  เ ป็ นการ วิจัย เ ชิง ปริ มาณ 
(Quantitative) กลุ่มประชากรคอื กลุ่มนกัศกึษา รุ่นที ่8 
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชยัภมู ิใน 3 จงัหวดั คอื ชยัภมู ินครราชสมีา ขอนแก่น 
รวมทั ้งสิ้น 18 ศูนย์การ เรี ยนรู้  จ านวน 525 คน 
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 222 คน  และสมัภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน เพื่อวิเคราะห์หา
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ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากขอ้มลูแบบสอบถาม 
 
ผลกำรวิจยั  
 ผลการวจิยัการประยุกต์หลกัธรรม ศลี 5 ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  นักศึกษา รุ่นที่  8 โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  การ
ปฏิบตัิกจิกรรมทางพุทธศาสนาในชีวติประจ าวนั และ
เขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัทางพุทธศาสนา มกีารปฏิบตัิ
นานๆ ครัง้ การปฏิบตัิตามหลกัธรรม ศลี 5 ไดพ้ยายาม
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี  ค่อนข้างมาก และการละ
เวน้พฤติกรรมทีไ่ม่ด ีค่อนข้างมาก  การพยายามสร้าง
เสริมพฤติกรรมหรือกระท า แบ่งปันช่วยเหลอืผู้ยากไร้ 
ซื่อสตัยต่์อคู่ครอง มกีารสร้างเสริมระดบัมาก  ส่วนการ
ปฏิบัติต ามหลักธรรมสนับ สนุนการปฏิ บัติตาม
หลกัธรรม ศลี 5 ใชจ้ริง ท าใหม้ผีลต่อการด าเนินชวีติที่
จะช่วยสร้างความอบอุ่นในครอบครวั อยู่ดีมีสุข  และ
น าหลักธรรมใช้วางแผนอนาคต เพื่อความมัน่คง 
ก้าวหน้าในการงาน อดออมไม่ฟุ่มเฟือย คบหาคนดี  
ช่วยเหลอืกจิการส่วนรวมและประพฤติปฏิบัติตนเสมอ
ต้นเสมอปลายกบัทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีการน าไปใช้ 
ค่อนขา้งมาก 
 
สรปุผลกำรวิจยั 
 ผลการวิจัย พบว่า  นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจต่อ
หลกัธรรมค าสอนแต่ยงัไม่ใหค้วามส าคญัทีจ่ะน าปฏิบัติ
จริงจงั ตามหลกัธรรม ศลี 5 ซึ่งถือเป็นหลกัปฏิบัติข ัน้
พืน้ฐานของฆารวาส  โดยมหีลกัธรรม เบญจธรรมเป็น
แนวทางการปฏิบตัิสนบัสนุนให้บรรลุผลและหลกัธรรม
อื่นๆที่จะใช้วางแผนการด าเนินชีวิตทีด่ี ที่จะส่งผลให้
เกิดความสุขกาย สุขใจ  ครอบครัวอบอุ่นประสบ
ความส า เร็จ ในหน้าที่การงาน ลดความขัดแย้ง 
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สงัคมสงบสุข  
เป็นแบบอย่างใหก้บัครอบครวัและสงัคม 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช้ 
 1. ควรน ากิจกรรมด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องทาง
พุทธศาสนามาก าหนดเ ป็นนโยบายประยุกต์ ใช้
แนวทางหลกัธรรม ศลี 5 สู่การด ารงชวีติประจ าวนัของ
ประชาชน 
 2. ควรน าการประยุกต์ ใช้หลักธรรมศิล 5 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติส าคญัประกอบการประเมิน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน                       
 3. ควรมีการน าเสนอผลงานกิจกรรมดีเด่นใน
การน าหลกัธรรม ศลี 5 ที่ประสบความส าเร็จเผยแพร่
ยกย่อง  ชมเชยเป็นแบบอย่างต่อสาธารณชนทัว่ไป
อย่างต่อเน่ือง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลต าบลพรหมบรีุ จงัหวดัสิงหบ์รีุ 

A Participation of People towards the Good Governance Principle  
in Phromburi Municipality, Singhaburi Province 

 
ดร.ณฐัวฒัน์  สริิพรวุฒ1ิ 

 
 

บทคดัย่อ1 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี จ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศกึษา 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวจิัยคอื ประชาชนทีม่สีิทธิเ์ลือกตัง้
ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวดั
สิงห์บุรี โดยอาศยัตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) จ านวน 
327 คน เครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที ่1 เป็น
แบบส ารวจสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 
ขอ้ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จ านวน 20 ข้อ 
แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มีค่าความเชื่อม ัน่ เท่ากับ   .87 สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t- test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ Sheffe โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่.05 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่ อ
พจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 4 ดา้น เรียง
ตามล าดบัคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมี

                                                   
1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  

วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม 

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ ดา้นการมส่ีวนร่วมด าเนินการ และดา้นการมส่ีวน
ร่วมในการประเมนิผล ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิ
การศกึษาที่ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลทัง้โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: การมส่ีวนร่วม, ประชาชน, หลกัธรรมาภบิาล 
 
Abstract 
 This survey research set it purposes; 1) to study a 
participation of people towards the good governance 
principle in Phromburi Municipality, Singhaburi Province, 
2) to compare level of people participation towards the 
good governance principle in Phromburi Municipality, 
Singhaburi Province as classified by gender, age and 
education. The Krejcie & Morgan sampling group 
technique was applied to 327 electorate in Phromburi 
Municipality, Singhaburi Province. The research 
instrument was a rating scale questionnaire with reliability 
of . 87.   The statistics used for data analyses were 
percentage, mean, standard deviation and t-test, F-test 
and Scheffe technique.    
 The findings were found that;  
 1.Overall aspects of a participation of people towards 
the good governance principle in Phromburi Municipality, 
Singhaburi Province were at the moderate  level. When 
classified by each aspects, they were at a moderate level  
with the high mean score as follows; 1) aspect of beneficial 
participation, 2) aspect of decision making participation, 3) 

- 38 -



วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ                                    ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – มถุินายน 2559 
 

aspect of action participation, and 4) aspect of evaluative 
participation respectively. 
 2 .  There were no significance difference between 
gender, age, and education of the respondent’s opinions 
regarding to a participation of people towards the good 
governance principle in Phromburi Municipality, 
Singhaburi Province.  

 
Keyword: Participation, People, Governance Principle 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นถือเป็นหน่วยงาน
หน่ึงที่มีความใกลช้ิดกบัประชาชนโดยมีภารกิจในการจัด
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ตลอดทัง้การพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน ดงันัน้ ในการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้เป็นหลกัในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นจึงเป็นการบริหารงานที่ประชาชนสามารถรบัรู้
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ช ัดเจน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริหารงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
แนวนโยบายการกระจายอ านาจ ตลอดทัง้สนับสนุนใหก้าร
พัฒ นาท้องถิ่นมีความยัง่ยืน  ป ระกอบกับ สถ าบั น
พระปกเกล้าได้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและการมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยก าหนดตวัชี ้
วดัการประเมินผลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของห น่วยงานปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุ กแห่ง  ดังนั ้น 
หน่วยงานทอ้งถิ่นทุกแห่งจึงได้มกีารน าหลกัธรรมาภบิาล
มาสู่การปฏิบัติมากยิง่ขึน้ และจากการทีห่น่วยงานทอ้งถิ่น
มคีวามใกล้ชิดกบัประชาชนน้ีเอง จึงเป็นทีน่่าสนใจว่า ใน
การน าหลกัธรรมาภบิาลมาเป็นหลกับริหารงานนัน้ ทอ้งถิ่น
ไดม้กีารด าเนินงานอย่างไร และประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ปฏิบตัิงานของรฐัมากน้อยเพยีงใด 
 จากการด าเนินนโยบายการบริหารจดัการทีด่ตีามหลกั
ธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี พบว่า การมส่ีวน
ร่วมในบริหารจดัการทีด่ีถึงแมว่้าประชาชนในต าบลพรหม
บุรีจะให้การร่วมมือเป็นอย่างดี  อาทิเช่น  ในด้านการ
วางแผน การร่วมกจิกรรม และการติดตามประเมนิผลแต่ก็
ยงัมอีีกหลายอย่างที่ประชาชนยงัไม่เข้าใจ เช่น ประชาชน
ขาดความรู้ ในการรวมกลุ่มส่งเสริมในการฝึกอบรมอาชีพ

เพื่อเพิม่พูนรายได ้และความรู้ในการรวมกลุ่มเพื่อการจัด
สวสัดิการในชุมชน นอกจากน้ีย ังพบว่าประชาชนยงัไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการจัดเกบ็รายได ้
บุคลากรทัง้ฝ่ายการเมืองและขา้ราชการประจ ามคีวามรู้ไม่
เพยีงพอต่อภาระหน้าที่ทีม่ ีมากขึน้ท าใหก้ารปฏิบัติงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ บุคลากรเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่
เพยีงพอต่อการปฏิบตัิงาน (เทศบาลต าบลพรหมบุรี. 2558
ก: ออนไลน์) จากทีก่ล่าวมาท าให้ผู้วจิ ัยสนใจทีจ่ะศกึษาว่า 
ระดับและปัจจัยการมีส่วนร่วมจริงๆ แล้วประชาชนใน
ต าบลพรหมบุรี เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการด าเนินนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด 
และผลการศึกษาวิจัยในครัง้ น้ี  ผู้ วิจ ัยจะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาปรบัปรุงการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลพรหมบุรี ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
และประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิ
การศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา การศึกษาครัง้น้ีมุ่งวิจัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี ใน 4 ดา้น 
คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วม
ด าเนินการ 3) การมส่ีวนร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) การ
มส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิัย คือ ประชาชนที่มีสทิธิ ์
เลือกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี จ านวน 2,230 คน (เทศบาลต าบลพรหม
บุรี. 2558ข: ออนไลน์) 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนทีม่ีสทิธิเ์ลือกตัง้ใน
เขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตาราง
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 327 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมติามขนาด
หมู่บ้าน 
 3. ตวัแปรทีศ่กึษา  
  3.1 ตั วแป รอิ สระ ได้ แก่  สถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1) 
การมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ 2) การมส่ีวนร่วมด าเนินการ 
3) การมีส่วนร่วมรบัผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมนิผล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
       ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ประชาชนที่มีสิทธิเ์ลือกตัง้ในเขตเทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี ทีม่เีพศต่างกนัมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลแตกต่าง
กนั 
 2. ประชาชนที่มีสิทธิเ์ลือกตัง้ในเขตเทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี ที่มอีายุต่างกนัมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลแตกต่าง
กนั 

 3. ประชาชนที่มีสิทธิเ์ลือกตัง้ในเขตเทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี ที่มวุีฒิการศกึษา
ต่างกนัมส่ีวนร่วมในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 1. สามารถน าผลของการศึกษามาเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงในการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี 
 2. ผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
วางแผน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมใน
การปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วจิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดย
มขี ัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนในการสร้างเครือ่งมือ 
 1. ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัตวัแปรของเรื่องทีท่ าการวจิยั 
 2. ศกึษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั และกรอบแนวคดิ 
 3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ส าหรับ
สร้างแบบสอบถามให้มคีวามครอบคลุมตัวแปรที่ใชใ้นการ
วิจัยทัง้หมด ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มี
ข ัน้ตอนในการสร้างเครื่องมอื ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ และวุฒิการศึกษา มีล ักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list 
  ตอนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัสภาพการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
(Rating Scale) ใหเ้ลอืกตอบเป็นแบบปลายปิด จ านวน 4 
ดา้น ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 2) การ
มีส่วนร่วมด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
และ 4) การมี ส่ วน ร่วม ในการป ระเมินผล  ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 
ระดบั และเรียงล าดบัมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสุ่ด ดงัน้ี 

 
 
คุณลกัษณะส่วน
บุคคลของ
ประชาชน  
ไดแ้ก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศกึษา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลกัธรร
ม าภิ บ าล  จ าน วน  4  ด้ า น 
ประกอบดว้ย 
1. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
วางแผน 

2. การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมนิผล 

4. การมี ส่วนร่วม ในการรับ
ผลประโยชน์ 
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ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  5 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยมาก  4 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อย  2 คะแนน 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  1 คะแนน 

 ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูรการ
ค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (Best. 1981) ดงัน้ี 
ความกวา้ง = ขอ้มลูทีม่ค่ีาสงูสุด – ขอ้มลูทีม่ค่ีาต ่าสุด 
                                  จ านวนชัน้ 
                 = 5 - 1   = 0.80 (เริ่มจากชัน้ต ่าสุด) 
                   5  
 จากนัน้น ามาเทียบกบัเกณฑ์ค่าคะแนนโดยก าหนด
ความหมายดงัน้ี 

4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยมาก  
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยน้อย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

 วิธีการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
(Content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน และหาดชันีความ
สอคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่มีค่าดชันี
ความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป น ามาปรบัปรุงแก้ไขส านวน 
ภาษ าที่ ใช้  ต ลอดจนเน้ื อห าให้ สอดคล้ อง  ( Internal 
Consistency) ถูกต้อง และสมบูรณ์ตรงตามเรื่องทีว่จิยั 
 2. ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ทดลองใช้ (Tryout) กับประชาชนที่มีสิทธิ เ์ลือกตัง้ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สงิหบุ์รี ซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี จ านวน 30 คน 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อม ัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟ า (Alpha-Coefficient) ของครอนบ าค (Cronbach. 
1970: 161) มค่ีาความเชื่อม ัน่ เท่ากบั .87 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้น้ี โดย
ด าเนินเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีสิทธิเ์ลือกตัง้ในเขต
เทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี 

โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 327 คน และได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวดัสงิหบุ์รี ถึง  ประชาชนที่
มสีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหม
บุรี จังหวดัสิงห์บุรี  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
 2. น าแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้ไปด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
กบัประชาชนที่มสีิทธิเ์ลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลพรหม
บุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างโดย
ชี้แจงความมุ่ งหมายของการวิจัยให้ทราบ และขอรับ
แบบสอบถามคนืหลงัจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย
แล้ว พร้อมทัง้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ซึ่งการเก็บข้อมูลครัง้น้ีผู้วิจ ัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
ประมาณ 6 สปัดาห ์
 3. ผู้วจิ ัยเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครัง้ น้ีผู้วิจ ัยได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยน า
ค่าสถิติที่ไดม้าอธิบายแล้วเสนอในรูปตาราง สถิติที่ใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 
 1. ข้อมูลคุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการ
วเิคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
รูปการแจกแจงความถี่  (Frequency) และการหาอตัราส่วน
ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลที่เป็นลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา  
 2. ข้อมูลการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบชุด
ค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scales) จากนัน้จึงปรบัค่าให้
อยู่ในระดบัช่วง (Interval Scales) ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
แบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิ ติ ค่ าเฉลี่ ย 
(Mean: X) แล ะ ส่ วน เบี่ ย ง เบ นม าต รฐ าน  (Standard 
Deviation: S.D.)  
 3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าท ี (t-test)  
 4. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล จ าแนกตามอายุ และวุฒิ 
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การศกึษา วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (F-test)  
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทัง้หมด พิจารณา
คดัเลอืกฉบบัทีส่มบูรณ์ 
 2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปวิเคราะห ์
โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะหข์อ้มูลโดยวธิีทาง
สถิติ  
 3. เสนอผลการวเิคราะหเ์ป็นตารางประกอบ การบรรยาย 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติทีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
  1.1 การวิเคราะห์ห าค่ าความสอดคล้องของ
แบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สตูร IOC หาค่าดชันีความ
สอดคล้องของผู้ เชี่ยวชาญทัง้หมด (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2543: 312) ดงัน้ี 

         IOC   =    

 เมื่อ     IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างความ   
 มุ่งหมายของการวจิยักบัเรื่องทีว่จิยั  
 และแบบสอบถาม 

          R  แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความ   
 คดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญทัง้หมด  

         N แทน จ านวนผู้เชีย่วชาญทัง้หมด 
  1.2 ข้อมลูจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัตัวแปรอิสระ 
(คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ 
เพศ อายุ และวุฒิการศกึษา ใชส้ถิติค่าร้อยละ 
  2. ค่าความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 312) ดงัน้ี 
 
                   = 
 
  เมื่อ        = ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อม ัน่ 
             k  = จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
        ∑Si

2  = ผลรวมของความแปรปรวน 
 ของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

            st

2
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3. การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัแปรตาม จ านวน 4 
ดา้น (สภาพการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดั
สิงห์ บุ รี ) โดยการหา ค่าเฉลี่ ย  (Mean: X) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 4. วเิคราะห์เปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดย
การทดสอบ ค่า ท ี(t-test) 
 5. วเิคราะห์เปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุ รี จังหวัดสิงห์ บุ รี  จ าแนกตามอายุ  และ วุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยวธิีของ Sheffe 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
พรหมบุรี จงัหวดัสงิหบุ์รี สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงหบุ์รี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.10) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 4 ด้าน เรียง
ตามล าดบัคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านการมส่ีวน
ร่วมรับผลประโยชน์ (X = 3.36) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (X = 3.23) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ (X = 
2.94) และด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมินผล   (X = 2.88) 
ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (X = 3.23) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบั
ปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย 
ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของ
ชุมชนเพื่อจดัท าแผนพฒันา (X = 3.31) ท่านเขา้ร่วมประชุม
ประชาคมเพื่อสนองปัญหา/ความต้องการของชุมชน  (X= 
3.28) ท่านมีส่วนร่วมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการของชุมชน (X = 
3.25) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชน
ต่อที่ประชุมประชาคม (X = 3.20) และท่านมส่ีวนร่วมในการ
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แก้ปัญหาของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนา (X = 3.15) 
ตามล าดบั 
 1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงหบุ์รี 
ดา้นการมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง (X = 2.94) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบั
ปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย 
ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภคเช่น ถนน 
ไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น (X = 3.00) ท่านมีส่วน
ร่วมใหก้ารสนับสนุนเงิน วสัดุอุปกรณ์และแรงงานแก่เทศบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น  (X = 2.97) ท่ านมี ส่วนร่วมเป็ น
กรรมการในการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมของ
เทศบาล (X = 2.94) ท่านมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างที่
เทศบาลได้ด าเนินการ  (X = 2.91) และท่านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ร่วม
รบัผิดชอบดว้ยการน าไปด าเนินการ (X = 2.89) ตามล าดบั 
  1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สงิห์บุรี ดา้นการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง (X = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่ปาน
กลางไปหา ได้แก่ เทศบาลได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น (X = 3.39) เทศบาลได้จดัท าโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกบังาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
เช่น การส่งเสริมอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ (X = 3.37) 
เทศบาลได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่ อง
อุปโภคบริโภค เครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่ม
แม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กบัประชาชนในท้องถิ่น (X = 3.36) 
เทศบาลได้จัดท าโครงการ /กิจกรรมที่ เกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษา ศาสนา กีฬา และเยาวชนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น (X= 3.35) และเทศบาลได้ให้เงิน/จ่ายค่าตอบแทน/
มอบของรางวัลให้แก่ประชาชน  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม /
โครงการกบัเทศบาล (X = 3.33) ตามล าดบั 
  1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัด
สงิห์บุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดบัทุกขอ้ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไป
หาน้อย ได้แก่ ท่ านมีส่วนร่วมในการติดตาม  การน า 
 

แผนพัฒนาไปปฏิ บัติ  (X = 2.93) เทศบาลได้แต่ งตั ้ง
ประชาชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนพฒันาเทศบาล (X = 2.90) เทศบาล
ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (X= 2.88) ท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของ
เทศบาล (X = 2.86) และท่านมีส่วนร่วมรับรู้ความก้าวหน้า
ของโครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของแผนพฒันาเทศบาล (X
= 2.84) ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุ รี จ าแนกตามเพศไม่ แตกต่างกัน ทัง้
ภาพรวมและรายดา้น 
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จังหวดัสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุไม่แตกต่างทัง้ภาพรวม
และรายดา้น 
 4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหม
บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี จ าแนกตามวุฒิการศกึษามไีม่แตกต่างกนั 
ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุ รี พบประเด็นที่
น่าสนใจ ผู้วจิยัน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงหบุ์รี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 4 ด้าน เรียงตามล าดบัคะแนน
เฉลี่ ยม ากไปหาน้ อย  ได้แก่  ด้ านการมี ส่ วนร่ วมรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่ วมด า เนินการ และด้านการมี ส่ วน ร่วมในการ
ประเมนิผล ตามล าดบั 
 ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนไม่ให้ความส าคญัต่อ
การมีส่ วนร่วมอย่างจริ งจัง  เทศบาลไม่ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการอย่างจริงจงั ประชาชนไม่มีความรู้และขาดข้อมูลที่
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เกีย่วข้อง และชุมชนยงัขาดความเข้มแข็ง จึงมส่ีวนให้สภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี จงัหวดัสงิห์บุรี อยู่ใน
ระดบัปานกลางดงักล่าว สอดคล้องกบังานวิจยัของจิรศกัดิ ์สี
ใจเจริญ (2545: 6) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะ
กรณีบ้านโฮ่ง จังหวดัล าพูน พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้า
ไปมส่ีวนร่วม มีอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง สาเหตุของ
การเข้าไปมี ส่วนร่วม  ได้แก่  การที่ จะมีโอกาสได้ร่ วม
รบัผิดชอบท้องถิ่นของตนเอง ซึง่จะช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีความเข้มแข็งและจะท าให้การบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีประสทิธิภาพ อีกทัง้จะเป็นวธิีหน่ึงในการควบคุมการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล สาเหตุของการไม่เข้า
ไปมส่ีวนร่วมในองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะมตีัวแทนอยู่
แล้ว นอกจากน้ี คือไม่เข้าใจข ัน้ตอนการด าเนินงาน รวมถึง
ปั จจัยรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มี น้ อย  
ไม่พอทีจ่ะทะนุบ ารุงทอ้งถิ่นตามความต้องการของประชาชน
ได้อย่ างทัว่ถึ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรมาศ  
จริยเวชช์วฒันา (2546: 17) ได้ศึกษาการบริหารการจัดการ
ของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ตามหลกัธรรมาภิบาลพบว่ามี
ปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตัง้
เข้ามานัน้ บางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชน แต่เข้ามา
เพื่อหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง 
 2. ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุ รี จ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
ต่างกันมี ส่วนร่วมในการบริหารงานไม่แตกต่างกันทั ้ง
ภาพรวมและรายดา้น อาจจะเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มี
ความคดิเห็นไปในทิศทางเดยีวกนัว่าเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐน้อยลงแต่ไดร้ับภารกจิที่
มากขึ้นจึงส่งผลใหง้บประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มเีงิน
เหลือเพื่อพฒันาเทศบาลในดา้นอื่น จึงท าให้การแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ของเทศบาลท าได้ไม่ ท ันต่ อความต้องการของ
ประชาชน ประชาชนจึงไม่ค่อยจะเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ จากเหตุผลดงักล่าว จึงมีส่วนให้ประชาชนที่มีสิทธิ ์
เลือกตัง้ในเขตเทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี 
จงัหวดัสงิหบุ์รี ที่มเีพศ อายุ และวุฒิการศกึษาต่างกนัมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
ดงักล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร ผ่องสุข (2550:  
 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องการบริหารงานตามหลักธรรมา- 
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนอง
พอก จังหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนโดยรวมและจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเป็นกลางเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสว่างและ
ไม่แตกต่างกนัทัง้โดยรวมและรายด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ด้านการมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ ควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการ
จดัท าแผนพฒันา  
 2. ด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินการ ควรส่งเสริมให้
ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กจิกรรมของเทศบาล ร่วมรบัผิดชอบดว้ยการน าโครงการ/
กจิกรรมไปด าเนินการ  
 3. ดา้นการมส่ีวนร่วมรับผลประโยชน์ ควรให้เงิน/จ่าย
ค่าตอบแทน/มอบของรางวลัให้แก่ประชาชน ทีไ่ดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม/โครงการกบัเทศบาล  
 4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ความก้าวหน้าของโครงการ /
ปัญหาและอุปสรรคของแผนพฒันาเทศบาล  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเปรียบเทยีบ
การท างานระหว่างหน่วยงานเทศบาลขนาดใหญ่และ
เทศบาลขนาดเล็ก เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาการบริหารตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลว่า มีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร มปัีจจยัใดบ้างทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาล เพื่อศกึษาเปรียบเทยีบ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาล 
 2. การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการแกปั้ญหาของชุมชน 
การส่งเสริมใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบตัิงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล แนวทางการให้เงิน /
จ่ายค่าตอบแทน/มอบของรางวลัใหแ้ก่ประชาชน ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการกบัเทศบาล และวิธีการมีส่วนร่วม
รบัรู้ความก้าวหน้าของโครงการ /ปัญหาและอุปสรรคของ
แผนพฒันาเทศบาล เป็นต้น 
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บทคดัย่อ1 2 3 
 ง า น วิ จั ย น้ี มุ่ ง ศึ ก ษ า ม า ต ร า  86 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ของ
ไทยที่ก าหนดเงื่อนไขของการเข้าสู่แผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดอาญาอนัเป็น
การมุ่งคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็ก และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่เด็กเป็นผู้กระท าว่าเป็นอย่ างไร มี
ข้อบกพร่องที่ เป็ นอุปสรรคอันขัดต่อเจตนารมณ์
ดงักล่าวอย่างไรบ้าง โดยศกึษาเปรียบเทียบเงื่อนไข
ของกฎหมายต่างประเทศเฉพาะกรณีการให้ความ
ยนิยอมของผู้เสยีหายภายใต้อตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 
ปี เพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกบันานา
ประเทศ และสามารถคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กได้
อย่างแทจ้ริงตามเจตนารมณ์ 
 
ค าส าคญั: การใชม้าตรการพิเศษ คดอีาญาของเดก็และ

เยาวชน 
 
Abstract 
 This research aims to study Section 86 of 
the Youth and Family Court and Youth and Family 
case consideration method Act 2010, of Thailand, 
which specify the term of entering into the  
 

                                                   
1 นักศกึษาปรญิญาโท หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
2 อาจารยท์ีป่รกึษา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
correction and rehabilitation of criminal offender 
child or youth, which aims to protect the welfare of  
the child and to find out how to resolve the 
criminal problem which the child acted, and flaws 
which are obstacles against the intention 
mentioned.  Whereby, to study, and compare the 
terms of foreign law, only the case of authorizing 
consent of the sufferer under the punishment rate 
of imprisonment of not exceeding 5 years, in order 
to improve the law of Thailand to be in 
accordance with other countries, and able to 
indeed protect the welfare of the child, according 
to the intention. 
 
Keywords: Special Measures, Criminal 

Prosecution against Children and Juveniles  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

สทิธิเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยอนุสญัญาดงักล่าวก็มี

วตัถุประสงค์ในการคุ้มครองเด็กในหลายๆ ด้าน เช่น 

สทิธิในการด ารงชวีติ สทิธิทีจ่ะไดร้บัการพฒันา สทิธิใน

การมีส่วนร่วมในทางสงัคมหรือสิทธิในการได้รับการ

ปกป้องคุ้มครองว่าจะไม่ถูกท าร้ายล่วงละเมิด หรือ

ลงโทษโดยวธิีการทีไ่ม่เหมาะสม การจบักุม กกัขงั หรือ

จ าคุก จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะเลอืกใชเ้ป็น

มาตรการสุดท้าย เด็กที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะ

ได้รับการปฏิบัติตามหลกัมนุษยธรรม ซึ่งจะถูกแยก

ปัญหาการให้ความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษ 
แทนการด าเนินคดีอาญาของเดก็และเยาวชน 

The Problem of Giving a Consent on Special Measures as an Alternative  
to Criminal Prosecution against Children and Juveniles 

 
ธีรพนัธ์ ก า๋ดารา1  และ ผศ.ดร.วริยา ล า้เลศิ2 
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กระบวนการออกมาต่างหากจากผู้ใหญ่ เน่ืองจากการ

พิจารณาและพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดมีวตัถุประสงค์แตกต่างจากผู้ใหญ่กระท า

ความผิด เพราะส าหรับเด็กที่กระท าความผิดนั ้น
กฎหมายมุ่งฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุ้มครองสวสัดิภาพ 

ไม่ใช่มุ่งลงโทษ ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบอีก

ต่อไป ประเทศไทยจึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัเดก็จนถึงพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดที่ใช้

อยู่ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัว และวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมาตราที่มีล ักษณะเป็นการคุ้มครอง

และแก้ไขเด็กที่กระท าความผิดโดยยงัไม่ได้ฟ้องคดี

หรือในชัน้ก่อนฟ้องอยู่ในมาตรา 86 วรรคแรก โดยมี
วตัถุประสงคม์ุ่งพาเดก็ทีก่ระท าความผิดไปแกไ้ขบ าบัด

ฟ้ืนฟูโดยยงัไม่ถูกฟ้องคดี สามารถท าให้เด็กกลบัมา

เป็นคนดีของสังคมและมีอนาคตที่ดีต่ อไป ได้อัน

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิเดก็ดงัทีก่ล่าวมา 

แม้ว่าพระราชบัญญัติในมาตราดังกล่าวจะ

สามารถท าให้เกิดการคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กที่

กระท าความผิด แต่ในเงื่อนไขของบทบญัญตัิกย็งัเป็น

อุปสรรคอยู่พอสมควร เน่ืองจากอตัราโทษที่กฎหมาย
ก าหนดว่าเด็กที่จะได้รบัโอกาสในการเข้าสู่แผนแก้ไข

บ าบดัฟ้ืนฟูจะต้องกระท าความผิดที่มีอตัราโทษจ าคุก

ไม่เกิน 5 ปี โดยกฎหมายไม่ไดล้งไปในรายละเอยีดว่า

ลกัษณะความผิดควรเป็นเช่นไร และเมื่อมาพิจารณา

ประกอบกบัต้องไดร้บัความยนิยอมจากผู้เสยีหายก่อน 

จึงท าให้เกดิปัญหามากมายว่าแมค้วามผิดจะไม่รุนแรง

หรือค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติของวัย เช่น ท าร้าย

ร่างกายธรรมดา ซึ่งมอีตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี แต่

ถ้าผู้เสียหายไม่ยินยอมเสียแล้วก็จะไม่สามารถท าให้

เดก็ผู้หลงกระท าความผิดเพียงชัว่วูบเพราะความอ่อน

ต่อวยั ได้มีโอกาสปรบัปรุงแกไ้ขตัวเองได้เลย ในทาง

ตรงกันข้ามถึงแม้ความผิดจะมีล ักษณะที่ช ัว่ร้ายใน

จิตใจมากกว่า เช่น การฉ้อโกงโดยอาศยัความอ่อนแอ

ของจิตใจของผู้ถูกหลอกลวงทีม่อีตัราโทษจ าคุกไม่เกิด 

5 ปี ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขเช่นกนั แต่ปรากฏว่าผู้กระท า

ความผิดและครอบครัวมีความสามารถและมีก าลัง

ทรัพย์เพื่อแลกกบัความยินยอมจากผู้เสียหายกจ็ะท า
ใหเ้ดก็ผู้นัน้สามารถได้รบัโอกาสในการแกไ้ขตัวเองให้

เป็นคนใหม่โดยไร้มลทิน และกรณีความผิดอาญา

แผ่นดนิทีไ่ม่มผีู้เสยีหายโดยตรงกเ็ป็นปัญหาอีกว่าใคร

จะเป็นผู้ยินยอมเพื่อให้เดก็ผู้หลงผิดได้มีโอกาสแก้ไข

ตวัเองกลบัเป็นคนดคีนืสู่สงัคม 

 ส าหรับกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องการ
คุ้มครองเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด ก็ได้วาง
เงื่อนไขในการน าเด็กผู้หลงผิดเข้าสู่การแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูที่มคีวามแตกต่างกบัของไทยอย่างชดัเจน ไม่ว่า
จะเป็น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแคนาดา และ ประเทศสงิคโปร์ 
ซึ่งก็ได้ก าหนดอัตราโทษไว้สูงมาก เช่น อตัราโทษ
จ าคุกถึง 14 ปี ความผิดต้องรุนแรง หรือ ต้องเป็น
ความผิดทีถ่ึงแก่ความตายเท่านัน้ ทีจ่ะไม่สามารถน า
เดก็มาแกไ้ขฟ้ืนฟูได ้ถ้าความผิดต ่ากว่านัน้กย็งัไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายในการน าเด็กเข้าสู่
แผนฟ้ืนฟูแต่ อย่าง ใด อันเป็ นการเกิด โอกาสให้
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชดุ้ลพนิิจไดเ้ต็มที ่อกีทัง้
ในความผิดต่อแผ่นดินก็ยงัสามารถน าเด็กสู่แผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูได้ท ันที โดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าใคร
จะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม อันเป็นการคุ้มครอง
สวสัดิภาพของเด็กมากกว่าของไทยอย่างชดัเจน ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิเดก็ที่
ประเทศเป็นภาคสีมาชกิอยู่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  ศึกษาถึงแนวคดิ ทฤษฎี อนุสญัญาว่าด้วย
สทิธิเดก็ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบัมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดอีาญาแก่เดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผิด 

2.  ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี  กฎหมายใน
ประเทศไทย และ กฎหมายในต่างประเทศเกี่ยวกับ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแก่เด็กและ
เยาวชนทีก่ระท าความผิด 
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3.  เพื่อวเิคราะหค์วามเหมาะสมของกฎหมายที่

เกี่ยวกบัมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแก่
เด็กและเยาวชนกบัสงัคมไทยในปัจจุบัน เฉพาะกรณี 
“ฐานความผิดของเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิด” 
และ “ความยินยอมของผู้เสยีหาย” ทีอ่าจส่งผลต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมายน้ี 

4.  เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ  
 
ขอบเขตของการวิจยั  

ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เฉพาะกรณี
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาของเดก็และ
เยาวชนตามพระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
และกฎหมายของป ระเทศ นิวซีแลนด์ ป ระ เทศ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศแคนาดา และ
ประเทศสิงคโปร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี 
“ฐานความผิดของเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิด” 
และ “ความยินยอมของผู้เสยีหาย” ทีอ่าจส่งผลต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 
 
สมมติฐานในการวิจยั  

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 จะมุ่ ง คุ้มครองแก้ไขเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิดตัง้แต่ชัน้ก่อนฟ้องคดี แต่ในทาง
ปฏิบัติก็อาจจะติดเงื่อนไขที่ส าคญัจนยากแก่การให้
เป็นไปตามวัต ถุประสงค์ของกฎหมาย กล่าวคือ 
ประเภทของความผิดที่เด็กหรือเยาวชนกระท านัน้ไม่
สามารถแบ่งไดช้ดัเจนตรงตามลกัษณะแห่งความผิดที่
แทจ้ริง และความยินยอมของผู้เสียหายทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขเดก็หรือเยาวชนที่
กระท าความผิด จึงเห็นควรให้แก้ไขหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขบางประการเพื่อให้เจตนารมณ์แห่งกฎหมายน้ี
ไดส้มัฤทธิผ์ลอย่างแทจ้ริง 
 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
การด า เ นิ น ก ารศึ กษ าวิ จัย ใน ค รั ้ง น้ี  จ ะ

ท าการศึกษาและวิจัยค้นคว้าแบบวิจัยเอกสาร โดย
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและบทความ
ต่างๆ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ต่างๆ เพื่อน าหลกัเกณฑ์และแนวความคดิที่เกีย่วข้อง
มาวิเคราะห์ หาข้อสรุป และข้อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหา โดยจะน ากรณีเฉพาะปัญหาในเรื่อง 
“ฐานความผิดของเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิด” 
และ “ความยินยอมของผู้เสยีหาย” ทีอ่าจส่งผลต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศมาศกึษาและ
วเิคราะหว่์าประเทศต่างๆ เหล่านัน้มคีวามเหมอืนหรือ
แตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร  
 
ผลการวิจยั  
 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายท่ี
เก่ียวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
กับ เด็ ก แ ล ะ เย า ว ชน ข อ งสัง ค ม ไท ย  แ ล ะ 
ต่างประเทศ กรณี “ความยินยอมของผู้เสียหาย”  
 ความยนิยอมของผู้เสยีหายนัน้เป็นเงื่อนไขหน่ึง
ของการน าเดก็หรือเยาวชนทีก่ระท าความผิดอาญาเข้า
สู่ แ ผ น ก าร บ า บั ด ฟ้ื น ฟู ต า ม ม าต ร า  86 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครอบ พ.ศ. 2553 ดงันัน้
ถ้าผู้เสียหายไม่ให้ความยินยอม หรือไม่สามารถหา
ความยินยอมจากผู้เสียหายได ้กฎหมายดงักล่าวก็ไม่
สามารถบังคบัใช้ได ้การคุ้มครองเด็กตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายกไ็ม่สามารถบรรลุผลได ้อนัน้ีถือว่าเป็น
ปัญหาอย่างมาก โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คอื 
 1.1 กรณีความผิดต่อแผ่นดิน 
 กรณีที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เป็นกรณีที่
ไม่มีผู้ เสียหายโดยตรงที่จะให้ความยินยอมตาม
บทบัญญตัิของกฎหมาย นัน่กห็มายความว่า เดก็หรือ
เยาวชนที่กระท าความผิดนัน้กจ็ะไม่สามารถเขา้สู่แผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูไดอ้นัเป็นการตดัโอกาสทีจ่ะท าใหเ้ด็ก
หรือเยาวชนที่หลงกระท าความผิดได้กลบัตัวเป็นคนดี
เพื่ อกลับคืนสู่ ส ังคม และต้องด าเนินคดีผู้ กระท า
ความผิดนัน้ไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นการ
เพิม่ภาระทางคดีให้กบักระบวนการยุติธรรม ถึงแมว่้า
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คดีนัน้จะไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนคดีให้
ออกมาจากกระบวนการยุติธรรมปกติได ้กน็บัเป็นเรื่อง
ทีน่่าเสยีดาย ทัง้ในกรณีทีค่วามผิดต่อรฐันัน้ อนัเป็นคดี
ทีไ่ม่มผีู้เสยีหายโดยตรง เช่น เรื่องการพนนั การจราจร 
และ ความผิดเกีย่วกบัยาเสพยต์ิด เมื่อเดก็หรือเยาวชน
ได้กระท าความผิดลงไป หรือถูกกล่าวหาว่าไดก้ระท า
ความผิด กม็ปัีญหาว่าใครจะเป็นผู้เสยีหายเพื่อใหค้วาม
ยนิยอม  แม้ว่าบางศาลจะตีความว่าคดทีี่จะขอความ
ยนิยอมจากผู้เสยีหายต้องเป็นคดทีีม่ ีผู้เสยีหายโดยตรง
เท่านัน้ และยังมีการตีความของฝ่ายอื่นๆอีกหลาย
แนวทาง  ซึง่กไ็ม่อาจเกดิความแน่ชดัของกฎหมายได ้
แต่ก็ยงัน่าคิดต่อไปว่าในคดีที่ไม่มีผู้เสียหายโดยตรง 
เช่น การแข่งรถตอนกลางคืน อันเป็นความผิดตาม
กฎหมายจราจร ประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนใน
บริเวณที่เดก็หรือเยาวชนแข่งรถกนัสมควรจะเป็นผู้ให้
ความยินยอมในฐานะผู้ เสียหายหรือไม่ จะเห็นว่า
เหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาขดัขวางกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกทัง้สิ้น ทัง้ๆที่มนัสามารถเบี่ยงเบนคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั อกีทัง้ยงัเป็นการ
แก้ไขที่ตัวเด็กอนัเป็นต้นเหตุของการกระท าความผิด
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกบัเด็ก ซึ่งครอบครัว สงัคม ยังมี
ส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย จึง น่า
เสียดายทีค่วามยินยอมของผู้เสยีหายนัน้เป็นเงื่อนไข
ในการทีจ่ะน าเดก็เขา้สู่แผนแกไ้ขฟ้ืนฟู 
 1.2 กรณีความผิดต่อส่วนตวั 
 กรณีพบตวัผู้เสยีหาย 
 แม้ว่าจะสามารถมีตัวผู้ เสียหายเพื่อขอความ
ยนิยอม แต่ต้องยอมรบัว่าส าหรบัสงัคมไทยนัน้ การให้
ความยินยอมต่อผู้ที่กระท าความผิดต่อตน คงเกิดขึ้น
ได้ไม่ ง่ายนัก คนไทยมีนิสัยขี้โมโห ใจร้อน อิจฉาคน
รอบข้าง มีการแข่งขนั และมลีกัษณะเป็นคนกอบโกย 
ดว้ยเหตุผลทีว่่า คนไทยไม่สามารถพึง่สวสัดกิารของรัฐ
ได ้การมเียอะๆไวก่้อนจึงเป็นความมัน่คง การอยู่เหนือ
คนอื่นเป็นสิ่งที่มีเกียรติ ดงันัน้เมื่อตัวเองได้รบัความ
เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกระท าความผิด
ของผู้อื่น การให้ความยินยอมเพื่อให้ผู้นัน้ไม่ต้องรับ
โทษจึงเกิดขึ้นได้ยาก ที่ส าคัญแม่ พ่อคนไทยจะมี
ลกัษณะที่รกัลูกมากเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างว่า ถ้ามคีน
มากระท าผิดอาญาต่อลกูของตน ท าให้ลกูของตนเจ็บ

ทัง้กายทัง้ใจ ผู้เป็นพ่อแม่ย่อมต้องการใหผู้้ทีม่ากระท า
ลูกของตนได้รับโทษอย่างถึงที่ สุด แม้ผู้ที่กระท า
ความผิดนัน้จะเป็นเด็กก็ตาม และเหตุผลเดียวกัน 
ส าหรบัพ่อแม่ของผู้กระท าความผิดแลว้ย่อมต้องการให้
ลกูไดร้บัการแก้ไขฟ้ืนฟู หรือท าอย่างไรก็ไดท้ี่ลกูจะไม่
ต้องถูกด าเนินคดี นอกจากรักลูกมากแล้ว การที่ลูก
ต้องถูกด าเนินคดกีจ็ะส่งผลถึงชื่อเสยีงของตวัพ่อแม่เอง
ดว้ย เมื่อต่างฝ่ายต่างคิดอย่างน้ี การต่อรองเพื่อให้ได้
ความยนิยอมจึงมโีอกาสเกดิขึน้ไดส้งูมาก ปัจจยัเดยีวที่
จะท าให้ความยินยอมเกดิขึ้นเพื่อทีเ่ด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิดจะได้ เข้ าสู่ แผนแก้ไข ฟ้ืน ฟูตาม
กฎหมาย โดยไม่มีมลทนิติดตวัอนัเป็นการเสยีอนาคต
และเสื่อมเสยีเกยีรติของผู้เป็นพ่อแม่ คงไม่ใช่แค่ค าขอ
โทษเพยีงอย่างเดียว แต่มนัคอืผลประโยชน์ดา้นตวัเงิน 
ดังนั ้นก็มีโอกาสสูงที่ครอบครัวของฝ่ายที่กระท า
ความผิดจะต้องใช้เงินหรือยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับ
อนาคตของบุตรหลานและชื่อเสียงของตน และเชื่อได้
ว่าไม่ว่าเงินจะมากเพียงใด พวกเขาก็จะหามาให้ อนั
เป็นการเพิม่ภาระของครอบครวัผู้กระท าความผิดอย่าง
ไม่สมควร และผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่าง
รุนแรง 
 กรณีหาตวัผู้เสยีหายไม่พบ 
 ในความผิดต่อส่วนตัวที่ เกิดขึ้นย่อมต้องมี
ผู้เสยีหาย แต่เมื่อความผิดเกดิขึน้แลว้และกลายเป็นคดี
ขึ้นม า ก็เป็ นไป ได้ว่ า เจ้ าห น้าที่ที่ เกี่ ย วข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมจะไม่สามารถพาตวัผู้เสยีหายมาสู่
กระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยตลอดกระบวนการ ดงันัน้
ในขัน้ตอนกระบวนการของการขอความยินยอมจาก
ผู้เสยีหายเพื่อพาเดก็หรือเยาวชนผู้กระท าความผิดเข้า
สู่แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูตามกฎหมาย กเ็ป็นไปไดว่้าจะ
ไม่มีผู้เสียหายในการที่จะให้ความยินยอม หรืออีกทัง้
เงื่อนไขการใหค้วามยินยอมน้ีก็มโีอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
ยากถึงแมว่้าความผิดเหล่าน้ีจะมผีู้เสียหายโดยตรง แต่
กลับ เกิดกรณี ที่ ไม่ สามารถห าตัวผู้ เสียห าย ได ้
ผู้เสียหายตายติดต่อไม่ได้ หรือผู้เสียหายได้กลับไป
ภมูลิ าเนาทีอ่ยู่ต่างประเทศแล้ว เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหา
ทัง้สิน้  
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 ท าใหก้ฎหมายที่มีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครอง
สวสัดภิาพของเด็ก กระบวนการยุติธรรมทางเลอืก ไม่
สามารถเกิดขึ้นได ้แล้วถ้าเป็นเช่นน้ีจริงก็มคี าถามว่า 
กระบวนการยุติธรรมที่เป็นประโยชน์และคุม้ครองเด็ก
ตามกฎหมายฉบับ น้ีจะรอจนมีความยินยอมจาก
ผู้เสียหายหรือไม่ ถ้ารอจะสามารถรอได้นานเพียงใด 
จึงนับว่าเงื่ อนไขในการต้องขอความยินยอมจาก
ผู้เสียหายตามบทบัญญัติน้ีเป็นอุปสรรคอย่างมากใน
การคุ้มครองแก้ไขเด็กหรือเยาวชนที่หลงกระท า
ความผิดไป อนัเป็นการขดัต่ออนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ
เดก็ที่ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี ในขอ้ 40 (3) ข. ที่
ก าหนดรฐัภาคตี้องส่งเสริมใหม้กีารตรากฎหมาย จดัตัง้
หน่วยงาน และสถาบนัทีใ่ชเ้ป็นการเฉพาะส าหรบัเดก็ที่
ถูกก ล่าวหา เมื่ อเห็น ว่าเหมาะสมและเป็นที่พึ ง
ปรารถนา ใหก้ าหนดมาตรการทีใ่ชก้บัเดก็โดยไม่ต้อง
อาศยักระบวนการตุลาการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่
ออกมาต้องมุ่งคุ้มครองเด็กผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดเป็นส าคัญ ไม่ใช่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายเป็น
ส าคญั  
 จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า ความยินยอมของ
ผู้เสยีหาย เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคญัและมโีอกาส
เกิดเป็นปัญหาได้สูงมาก จึงน่าจะมีการแก้ไขเงื่อนไข
ตรงน้ีใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่แทจ้ริง
ในอนัที่จะมุ่งคุม้ครองสวสัดภิาพและแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กให้
กลบัเป็นคนดคีนืสู่สงัคมไดต่้อไป 
 2. วิ เคราะห์ เป รียบ เทียบ เรื่อ ง “ความ
ยินยอม” กบักฎหมายต่างประเทศ 
 จากที่ได้ศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ในเรื่องกระบวนการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นชัน้ก่อนฟ้องคดี เพื่อเป็น
การเบี่ยงเบนคดอีอกจากกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก และก็เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าความผิดอาญา โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อค้นหาข้อตกลงร่วมกนัของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ กระท าความผิ ดและครอบครัว ผู้ เสียหายและ
ครอบครวั เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนสงัคม 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขเยียวยาและฟ้ืนฟูเด็ก

หรือเยาวชนที่กระท าความผิดให้เปลีย่นตวัเองเป็นคน
ดกีลบัสู่สงัคม แต่กย็งัมีอุปสรรคส าคญัที่กฎหมายไทย
ยงัแตกต่างจากของต่างประเทศ กล่าวคือ กฎหมาย
ไทยนัน้การที่จะน าเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด
เขา้สู่การจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูโดยทีป่ระชุมกลุ่ม
ครอบครัวได้ กฎหมายได้วางหลกัไว้ว่าต้องมีความ
ยินยอมของผู้ เสียหายเสีย ก่อนจึงจะสามารถเกิด
กระบวนการการประชุมกลุ่มครอบครัวขึ้นได้ ดงันัน้
ความยินยอมของผู้เสยีหายจึงถือเป็นปัจจัยส าคญัทีจ่ะ
ขาดไปเสียไม่ได้ มิฉะนัน้ก็ไม่ต้องค านึงถึงข ัน้ตอน
ต่อๆไปในการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิด ในขณะที่การประชุมกลุ่มครอบครัวของ
ประเทศนิวซแีลนด์นัน้ ไม่ไดค้ านึงถึงความยนิยอมของ
ผู้เสียหายเป็นส าคญั เพราะการประชุมกลุ่มครอบครัว
ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือมาตรการในการคุ้มครอง
สวสัดิภาพของเดก็หรือเยาวชนเป็นหลกัส าคญั ดงันัน้
การประชุมกลุ่มครอบครัวสามารถด าเนินการได้
ถึ งแม้ ว่าผู้ เสียหายจะไม่ ได้เข้าร่วมป ระ ชุมก ลุ่ม
ครอบครัวก็ตาม  และถ้าพิจารณาถึงบทบาทของ
ผู้ เสียหายในกฎหมายของรัฐ นิวเซาท์เวลส์แล้ว 
บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน
เป็นผู้กระท ากไ็ม่ไดม้ีความส าคญัมากนกั  เพราะแมว่้า
ผู้ประสานงานจะไม่ไดต้ัวผู้เสียหายเข้าร่วมในการเข้า
ร่วมประชุมกลุ่มครอบครัวด้วย แต่การประชุมก็ย ัง
สามารถด า เนินไปได้โดยไม่มีผู้ เสียห าย เพราะ
กฎหมายอนุญาตให้มีตัวแทนผู้เสียหายได้ และแม้ว่า
ผู้เสียหายจะมสีิทธิคดัคา้นข้อตกลงในการประชุมกลุ่ม
ครอบครวั  
 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสยีหายไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตวัเอง ข้อตกลงในการประชุมกย็งัสามารถน าไป
ปฏิบตัิได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมีความยนิยอมจาก
ผู้เสียหายอีกแต่อย่างใด ส าหรับกฎหมายในมณฑล
นครหลวงออสเตรเลยีนัน้ก็ไดก้ าหนดว่าในการเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่อหาข้อตกลงนัน้ก็ก าหนด
เพยีงว่า ผู้เสยีหายหรือเหยื่อและผู้กระท าความผิดต้อง
ให้ความยินยอมร่วมกันในที่ประชุม และผู้กระท า
ความผิดต้องยอมรบัผิด ย่อมหมายความว่ากฎหมายก็
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ไม่ไดบ้ังคบัว่าต้องมคีวามยนิยอมจากผู้เสียหายในการ
จัดท าแผนแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด ขอเพียง
ยนิยอมเข้าประชุมเท่านัน้  ส่วนประเทศญี่ปุ่นกม็ุ่งท า
แผนและประชุมกลุ่มครอบครัวไปในทางทีใ่ห้เด็กหรือ
เยาวชนส านึกและตระหนกัถึงสิง่ทีไ่ดก้ระท าลงไปจริงๆ 
เพื่ อไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ ้าอีก และยังมี
วฒันธรรมการขอโทษทีย่าวนาน และเมื่อผู้เสียหายให้
อภยั ต้องแสดงการใหอ้ภยัเป็นหนงัสอืดว้ย  
 กฎหมายญี่ ปุ่นจึง ไม่ ได้ให้การยินยอมของ
ผู้เสียหายเป็นเงื่อนไขในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูในการ
ประชุมกลุ่มครอบครวัแต่อย่างใด  แต่ประเทศแคนาดา
ความยนิยอมของผู้เสยีหายยงัคงมบีทบาทแต่ไปเกดิใน
ขัน้ตอนของการพิพากษาลงโทษ โดยความยินยอม
ร่วมกนัของผู้เสียหายและทุกฝ่ายสามารถชะลอการ
ด าเนินคดไีด ้โดยสามารถน ามาตรการทางเลือกมาใช้
กบัผู้กระท าผิดซึ่งเกิดจากการประชุมกลุ่มครอบครัว
นัน้เอง  ส าหรับประเทศสิงคโปร์นัน้กฎหมายก็ไม่ได้
ก าหนดว่าจะต้องมคีวามยนิยอมของผู้เสียหายก่อนจึง
จะสามารถด าเนินการป ระ ชุมกลุ่มครอบครัวได ้ 
กฎหมายเพียงแต่มุ่งหวงัใหผู้้เสียหายให้อภยัเด็กหรือ
เยาวชนทีก่ระท าความผิดอนัเป็นผลมาจากการประชุม
กลุ่มครอบครวัเท่านัน้ 
 จะเห็นว่ากลุ่มประเทศที่น ามาพิจารณาใน
กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครวั เพื่อจดัท าขอ้ตกลง
ก าหนดแผนการฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ผู้ที่กระท า
ความผิ ดเพื่ อน าพวกเข ากลับ เป็ นคนดีสู่ ส ังคม  
ทุกประเทศลว้นให้ความส าคญักบัการคุ้มครองสวสัดิ
ภาพของเด็กหรือเยาวชน มากกว่าการต้องการความ
ยินยอมจากผู้ เสียหาย แม้อาจมีบางประเทศที่ต้อง
ยินยอม แต่ก็เป็นกระบวนการหลังฟ้องไปแล้ว ทัง้น้ี
เพราะการป ระชุมกลุ่มครอบครัวตามกฎหมาย 
สามารถออกแบบเพื่อให้มีการเยยีวยาผู้เสยีหายไดอ้ยู่
แลว้ แต่ประเทศไทยยงัก าหนดเรื่องความยินยอมของ
ผู้เสยีหายเป็นเงื่อนไข จึงอาจจะกระทบกบัเจตนารมณ์
หลกัทีมุ่่งจะคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนที่
พลัง้พลาดกระท าความผิดไป และเป็นอุปสรรคส าคญั
ในการน าเดก็หรือเยาวชนผู้หลงผิดเข้าสู่กระบวนการ

แกไ้ขฟ้ืนฟู อนัอาจส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาการกระท า
ความผิดอาญาของเดก็หรือเยาวชนไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จไดโ้ดยแทจ้ริง  
 ประเทศไทยจึงสมควรลดบทบาทของการ
ยนิยอมของผู้เสยีหายในคดทีี่เดก็เป็นผู้กระท าและเพื่อ
บทบาทการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อน าเด็กสู่การ
แก้ไข ฟ้ืน ฟู ต่ อไป  เพื่ อเป็ นการ คุ้มครอง เด็กดัง
เจตนารมณ์แห่งอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กและลดการ
สร้างภาระใหก้บัเดก็ผู้พลัง้พลาดกระท า 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ดงัเจตนารมณ์แห่งอนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเด็กที่
ประเทศได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อ 40(3) ข. ที่
ส่งเสริมให้รัฐภาคีต้องส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย 
จดัตัง้หน่วยงาน และสถาบันซึง่จะใชเ้ป็นการเฉพาะกบั
เด็กที่ถูกกล่าวหา ตัง้ข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเหน็ว่าเหมาะสม
และพึงปรารถนาให้ก าหนดมาตรการที่จะใช้กบัเด็ก
เหล่านัน้ โดยไม่ต้องอาศยักระบวนการทางตุลาการ 
ทัง้น้ีโดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครอง
ทางกฎหมาย จะไดร้บัการเคารพอย่างเต็มที ่ 
 ดงันัน้ มาตรการพเิศษแทนการด าเนินคดอีาญา
ในชัน้ก่อนฟ้องคดีต้องถูกบัญญัติขึ้นให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะใน
ขอ้ดงักล่าวทีป่รารถนาให้รฐัจะต้องปฏิบตัิต่อเดก็ทีถู่ก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาดว้ยความเคารพ
ต่อสทิธิมนุษยชนของเดก็ดงักล่าว ทัง้ต้องค านึงถึงอายุ
เดก็และส่งเสริมให้เดก็สามารถกลบัคืนสู่สงัคมได ้และ
หากเป็นทีเ่หมาะสมกบัรฐัอาจก าหมดมาตรการทีใ่ชก้บั
เดก็โดยไม่ต้องอาศยักระบวนการทางตุลาการ  
 เมื่ อพิจารณากฎหมายไทยที่ เกี่ยวข้องกับ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชัน้ก่อน
ฟ้องคดีตามอนุสญัญาข้อดังกล่าวแล้ว ก็จะพบตาม
มาตรา 86 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญตัิศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบ
ครอบ พ.ศ. 2553 ยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคต์าม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่มีความมุ่ งหมายที่จ ะ
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คุม้ครองสวสัดภิาพของเดก็แมจ้ะเป็นผู้กระท าความผิด
กต็าม เพราะกฎหมายดงักล่าวได้ว่าเงื่อนไขส าคญัไว้
ว่า ความผิดนัน้ต้องมอีตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เสียหายก่อนจึงจะ
สาม ารถ น า เด็ กสู่ แ ผนก ารแก้ ไข ฟ้ื น ฟู อัน เป็ น
กระบวนการยุติธรรมทางเลอืกได ้แมอ้ตัราโทษผู้วจิ ัย
ยงัเห็นว่าเป็นการสมควร แต่รายละเอยีดของความผิด
นัน้ควรจะต้องเพิม่เขา้ไปเพื่อเป็นการแยกประเภทของ
ผู้กระท าความผิดให้ช ัดเจนขึ้น ทัง้ เห็นว่าควรเพิ่ ม
อ านาจให้เจ้ าหน้าที่ เพื่ อที่จ ะสามารถน าเด็กบาง
ประเภทเข้าสู่การแก้ไขฟ้ืนฟูได้ท ันที โดยเสนอแนะ
ความผิดเป็น 3 กลุ่มและมผีลทีต่่างกนั ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ความผิดรนุแรง  
 ส าหรับความผิดในกลุ่มน้ีก็คือ ความผิดที่มี
อตัราโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดใหจ้ าคุกมากกว่า 5 ปี 
โดยความผิดในกลุ่มน้ีสามารถพจิารณาจากส านวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนได้ท ันที และเมื่ อ
ความผิดที่เดก็หรือเยาวชนเป็นผู้กระท าอยู่ในกลุ่มของ
ความผิดรุนแรงน้ีเสียแล้ว ก็ไม่สามารถน าเด็กหรือ
เยาวชนผู้กระท าผิดเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาได ้จึงต้องเป็นอ านาจของศาลเยาวชน
และครอบครวัเป็นผู้พจิารณาพพิากษาคดทีีเ่กดิขึน้ตาม
กระบวนการยุติธรรมปกติต่อไป 
 กลุ่มท่ี 2 ความผิดอาญาแผ่นดินท่ีมีอัตรา
โทษจ าคกุไม่เกิน 5 ปี 
 เมื่อเป็นความผิดต่อแผ่นดินย่อมหมายความว่า
เป็นความผิดอนัไม่สามารถยอมความได ้เมื่อความผิด
ทีเ่กดิขึน้นัน้ไม่รุนแรงเกนิความรู้สกึของผู้คนหรือสงัคม
ทีจ่ะรบัได้แลว้ ความผิดที่เกดิขึ้นต่อแผ่นดินนัน้ก็เห็น
ควรใหเ้ป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของสงัคม และเป็น
การสอดคลอ้งกบักฎหมายของต่างประเทศทุกประเทศ
ที่ผู้วิจ ัยได้น าเสนอมา อีกทัง้ยงัเป็นไปตามสญัญาว่า
ดว้ยสทิธิเดก็ทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาค ีความผิดใน
กลุ่มที่ 2 น้ี ก็ให้ส่งเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด
หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเข้าสู่แผนบ าบัด
แกไ้ขฟ้ืนฟูตามกระบวนการไดท้นัทีเพื่อเป็นการแกไ้ข

ที่ต้นเหตุและท าให้สังคมได้มีโอกาสได้เข้ามาแก้ไข
ร่วมกนั 
 กลุ่มท่ี 3 ความผิดต่อส่วนตวัท่ีมีอัตราโทษ
จ าคกุไม่เกิน 5 ปี 

 เมื่อพนักงานอยัการได้รบัส านวนการสอบสวน
จากพนกังานสอบสวน และเหน็ว่าเป็นความผิดในกลุ่ม
น้ี ใหพ้นกังานอยัการมอี านาจใชดุ้ลพินิจพจิารณาว่าคดี
น้ีควรอยู่ใน “กลุ่มความผิดเบา” หรือ “กลุ่มความผิด
หนัก” ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มความผิดเบา กฎหมายกจ็ะให้น า
เดก็หรือเยาวชนผู้กระท าผิดเขา้สู่มาตรการพเิศษแทน
การด าเนินคดีอาญาโดยเป็นกระบวนการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวเพื่อน าสู่การก าหนดมาตรการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูไดท้นัท ีแต่ถ้าพนักงานอยัการพจิารณาแลว้เห็น
ว่าเป็นกลุ่มความผิดหนัก การจะเขา้สู่แผนบ าบดัฟ้ืนฟู
ก็ต้องขอความยินยอมจากผู้เสียหายเสียก่อน จึงจะ
สามารถเกดิกระบวนการแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูได้ โดยจะมี
เงื่อนไขในการพิจารณาอยู่ 3 ประการ ทีต่้องพิจารณา
ร่วมกนั คือ ธรรมชาติของวยัของผู้กระท า ความเป็น
ภยัของการกระท า และ ความเป็นอาชญากรในจิตใจ
ของผู้กระท า เมื่อพิจารณาเงื่อนไขของทัง้  3 กลุ่ม
ร่วมกันแล้ว ก็ให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจใช้
ดุลพนิิจลงไปว่า จะจดัใหค้วามผิดในคดต่ีางๆ เป็นกลุ่ม
ความผิดเบา หรือ กลุ่มความผิดหนกั ซึง่กจ็ะส่งผลทาง
กฎหมายที่แตกต่างกัน ทัง้ น้ี การพิจารณาโดยใช้
ดุลพินิจของพนักงานอยัการอาจเกิดจากการประชุม
ของบุคคลที่พนักงานเห็นสมควร ห รือ เกิดจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องก็ได้ แต่ถ้าพิจารณา
ตามเงื่อนไขดงักล่าวแล้วพนักงานอยัการเห็นว่าเป็น
กลุ่มความผิดหนัก ก็จะต้องขอความยินยอมจาก
ผู้เสยีหายเช่นเดยีวกบักฎหมายปัจจุบนั 
 ดังนั ้น จึง เห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมาย
ดงัต่อไปน้ี 
 แก้ไข มาตรา 86 วรรคแรกตอนท้ายแห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครอบ พ.ศ. 2553 ให้มี
การเพิ่มอ านาจพนักงานอยัการในการใช้ดุลพินิจเพื่อ
น าเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดที่ไม่กระทบต่อ
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สงัคมมากนกั ใหส้ามารถเขา้สู่มาตรการพเิศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาได้ท ันที เพื่อเข้าสู่แผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูต่อไป  
 แก้ไข มาตรา 86 วรรคแรกตอนท้ายแห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อ
เพิ่มเติมให้ความผิดอาญาแผ่นดินที่เด็กหรือเยาวชน
เป็นผู้กระท าใหส้ามารถส่งผู้นัน้สู่แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
ได้ท ันที เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาตีความกนัอีกต่อไปว่า
ใครสามารถเป็นผู้เสยีหายเพื่อใหค้วามยนิยอมได ้
 เพิ่มเติมมาตรา 86/1 แห่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่ อบอกรายละเอียดของ
เงื่ อนไขว่าพนักงานอัยการใช้เงื่ อนไขใดในการใช้
ดุลพินิจว่าเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดคนใด
สมควรเข้าสู่แผนการแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟู หรือคนใดควร
ต้องไปของความยินยอมจากผู้เสยีหายก่อนจะพาเขา้สู่
แผนแกไ้ขฟ้ืนบ าบดัฟูเช่นเดมิ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยปัญหาดงักล่าว ผู้วิจ ัยขอ
เสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 

1.  เห็นควรแก้ไขมาตรา 86 วรรคแรก ที่
บญัญตัิไวว่้า  

 ในคดีที่ เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาซึง่มีอตัราโทษอย่างสงูตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดไวใ้หจ้ าคุกไม่เกนิห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัดว้ย
หรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคย
ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกเว้น
แต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท
หรือเป็นความผิดลหุโทษ หากเดก็หรือเยาวชนส านึก
ในการกระท าก่อนฟ้องคดีเมื่อค านึงถึงอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพ
ร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการ
กระท าความผิดแล้ว หากผู้อ านวยการสถานพินิจ
พิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนัน้อาจกลบัตนเป็น

คนดไีดโ้ดยไม่ต้องฟ้อง ใหจ้ดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
ให้ เด็กหรือเยาวชนปฏิ บัติ  และหากจ าเป็นเพื่ อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจ
ก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทน
องค์การซึง่เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยปฏิบตัิด้วยก็
ได ้ท ัง้น้ี เพื่อแกไ้ขปรบัเปลีย่นความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชน ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่
ผู้เสยีหายหรือเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ชุมชนและ
สงัคม แลว้เสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูต่อพนกังานอยัการเพื่อพิจารณา ทัง้น้ี การจดัท า
แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เสยีหายและเดก็หรือเยาวชนดว้ย   

 
โดยแกไ้ขใหม่ดงัน้ี 

          ในคดีที่ เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาซึง่มีอตัราโทษอย่างสงูตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดไวใ้หจ้ าคุกไม่เกนิห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรบัดว้ย
หรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคย
ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ าคุก  
เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือ
เยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดีเมื่อค านึงถึง
อายุ ประวตัิ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชพี ฐานะ และเหตุ
แห่งการกระท าความผิดแล้ว หากผู้อ านวยการสถาน
พนิิจพจิารณาเหน็ว่าเด็กหรือเยาวชนนัน้อาจกลบัตน
เป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จดัท าแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจ
ก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทน
องคก์ารซึง่เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย ปฏิบตัิดว้ยก็
ได ้ท ัง้น้ีเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชน ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่
ผู้เสยีหายหรือเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ชุมชนและ
สงัคม แลว้เสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูต่อพนักงานอยัการเพื่อพิจาณา ทัง้น้ี ในกรณี
ความผิดต่อส่วนตัวการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้เสยีหายภายใต้เงื่อนไข
แห่งดุลพินิจของพนกังานอยัการ และเดก็หรือเยาวชน

- 53 -



วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ                                ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – มถุินายน 2559 

 
ดว้ย หรือ ในกรณีความผิดต่อแผ่นดนิ ให้ผู้อ านวยการ
สถานพินิจเป็นผู้จ ัดท าแผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือ
เยาวชนปฏิบตัิตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายน้ี 

ทัง้ น้ีเพื่อเป็นการเพิ่ม เติมเงื่ อนไขเข้าไปใน
กระบวนการเพื่อที่จะไม่ใช่ว่าทุกกรณีทีเ่กิดขึ้นนัน้ต้อง
อาศัยความยินยอมของผู้ เสียหายเท่านั ้น และใน
ความผิดต่อแผ่นดินกส็ามารถส่งเดก็เขา้สู่กระบวนการ
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เลยอันเป็นไปตามแนวทางของ
นานาประเทศ และเป็นการคุม้ครองสวสัดภิาพของเด็ก
และเป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าผิด
มากกว่าบทบญัญตัิเดมิ 

2.  เห็ นควรเพิ่ ม เติ มม าต ร า 86/1 ซึ่ ง มี
บทบญัญตัิว่า 

เงื่อนไขแห่งดุลพินิจของพนักงานอยัการตาม
มาตรา 86 วรรคแรก ให้เป็นอ านาจของพนักงาน
อยัการ โดยจะมคีณะทีป่รึกษาหรือไม่กไ็ด ้ 

พนักงานอัยการชอบที่ จ ะ ใช้ ดุ ลพิ นิ จจัด
ความผิดดงักล่าวใหอ้ยู่ในกลุ่มความผิดเบา ที่ไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ เสียหาย หรือ กลุ่มความผิด
หนกั ทีต่้องขอความยนิยอมจากผู้เสยีหาย 

ดุลพินิจของพนกังานอยัการตามวรรคแรก ให้
ค านึงถึงธรรมชาติแห่งวยัของผู้กระท าผิด ความเป็น
ภยัแห่งความผิด และสภาพจิตใจของผู้กระท าผิด ดว้ย 

มาตราดงักล่าวน้ีเป็นการขยายความดุลพนิิจ
ของพนักงานอยัการตามมาตรา 86 วรรคแรก ที่ใช้
พจิารณาในกรณีความผิดต่อส่วนตวั ซึง่ถ้าพจิารณาว่า
เป็นกลุ่มความผิดเบาแลว้กไ็ม่จ าต้องขอความยินยอม
จากผู้เสยีหายเหมือนกบักฎหมายปัจจุบัน อนัเป็นการ
คุม้ครองเด็กเพื่อให้เด็กเข้าสู่การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้
ทนัท ี
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บทคดัย่อ1 2 3 
 การวิจัยครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ความขัดแย้ง และการ จัดกา รความขัดแย้ง ใ น
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ และสังเคราะห์แนว
ทางการบริหารการจัดการความขดัแยง้ในสถานศึกษา
เพื่อน าไปสู่การพฒันารูปแบบการบริหารการจัดการ
ความขดัแย้งในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการในขัน้ตอนต่อไป 
ด าเนินการโดย 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับสภาพความขัดแย้งและการจัดการความ
ขดัแย้งในสถานศกึษา เพื่อก าหนดกรอบสาเหตุความ
ขดัแยง้และวธิีการจัดการความขดัแยง้ในสถานศกึษาที่
มปีระสิทธิภาพ 2) ศึกษาสภาพความขดัแย้งและการ
จัด ก า รค ว า มขัด แ ย้ง ใ น สถ า นศึกษ า  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามจากผู้บริหาร  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ จ านวน 80 โรง 
แต่ละโรงประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน รวมทัง้สิ้นจ านวน 
320 คน และ 3) ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและ
วิธีการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาโดยการ
สมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ 3 กลุ่ม ทีม่ีความรู้ความสามารถ 
และ/หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร
จดัการความขดัแยง้ ไดแ้ก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศกึษา 

                                                   
1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาบรหิารการศกึษา  
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 ประธานอาจารยท์ีป่รกึษา มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงักดัประถมศกึษา จ านวน 3 คน กลุ่มผู้เชีย่วชาญดา้น
การบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน และ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการบริหารจดัการ จ านวน 3 คน รวม
ทัง้สิน้ 9 คน เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการบริหารการ
จดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทีม่ีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบริหารจัดการความขดัแยง้ จ านวน 5 
คน ผลการวิจัยพบว่าสภาพความขัดแย้งและวิธีการ
บริหารการจดัการความขดัแยง้ในสถานศึกษาม ี5 ดา้น
หลกั ไดแ้ก่ 1 ดา้นการก าหนดต าแหน่งหน้าที ่2 ด้าน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 3 ด้านการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคลากร  5 ดา้นการสื่อสาร และ
แนวทางการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ใน
สถานศกึษาทีเ่หมาะสม มส่ีวนประกอบทีส่ าคญั 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การก าหนดหลกัการการจัดการความ
ขดัแย้ง  ส่วนที่ 2 การก าหนดกระบวนการบริหาร
จัดการความขดัแย้ง  และส่วนที่ 3 การก าหนดแนว
ทางการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ 
 
ค ำส ำคญั: สภาพความขดัแยง้, การบริหารการจดัการ

ความขดัแยง้ 
 

 
 

ควำมขดัแย้งและกำรบริหำรกำรจดักำรควำมขดัแย้งในสถำนศึกษำ 
สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรปรำกำร 
Conflicts and Participative Conflict Management in Schools  
Under the Samutprakarn Primary Educational Service Area 

 
วภิาดา  พวงเรืองศร1ี  ดร. สุวพร เซม็เฮง2 และ ผศ. ดร.พวงรตัน์  เกษรแพทย3์ 
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Abstract 
 This research aimed to study the current 
circumstance of conflict and method of participative 
conflict management in schools under the 
Samutprakarn Primary Educational Service Area 
and to synthesize the guideline of participative 
conflict management in school in order to develop 
a participative conflict management model for 
further study. The research was conducted into 3 
stages: The first stage was to analyze the conflict 
situation and participative conflict management in 
school from related documents; the second stage 
was to study the current circumstance of conflict 
and conflict management in schools under the 
Samutprakarn Primary Educational Service Area by 
using questionnaire on a sample of 320 individuals 
consisting of 80 school administrators and 240 
school boards; and the third stage was to study 
principal cause of conflict and conflict management 
by interviewing 9 experts in educational 
administration in order to indicate and formulate a 
guideline of participative conflict management in 
school and verifying the appropriateness of the 
guideline from 5 administrators who had 
experiences in conflict management in school. The 
result showed that the conflict and conflict 
management in schools under the Samutprakarn 
Primary Educational Service Area consisted of  
5 main components. These were 1) The positioning 
functions 2) The allocation of budget and resources 
3) Practice performance and performance appraisal 
4) Contrast personnel and 5) Communications. The 
appropriate guideline of participative conflict 
management in school under the Samutprakarn 
Primary Educational Service Area consisted of  
3 main components. These were 1) Addressing of 
the principle of conflict management, 2) Addressing 
of the conflict management process, and  
3) Addressing of the conflict preventable direction. 

Keywords: Conflict, Participative conflict 
management 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในยุคประชาคมอาเซยีน การศึกษาในทุกระบบ
และทุกระดบัมบีทบาทส าคญัทีจ่ะต้องสร้างคนไทยให้มี
การศกึษาทีจ่ะสามารถอยู่ในประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่าง
มีคุณภาพ การเตรียมระบบการศึกษาไทยในยุค
ประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากการสร้างความ
ตระหนักแลว้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
จะต้องมีความรู้ในเรื่ องของอาเซียนศึกษาที่จะต้อง
ครอบคลุมไปถึงเรื่ องวัฒนธรรมประเพณี ระบบ
เศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครองที่มีความ
แตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง รวมทัง้ความสามารถทางดา้น
สารสนเทศ การใช้ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 
(วิจารณ์ พานิช. 2555: 48-55) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาจึงมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากในการที่จะ
วางแผนหรือก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้
เกิดการขบัเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเน่ืองทัง้ระบบ 
ผู้บริหารจ าเป็นทีจ่ะต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์และมีความ
ตื่นตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ทัง้ น้ีในการบริหาร
สถานศกึษาใหป้ระสบความส าเร็จนัน้ ผู้บริหารจะต้อง
ไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจจากบุคลากรผู้ใต้บงัคบับญัชา
ทุกฝ่ายในโรงเรียน รวมทัง้คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน ผู้บริหารจะต้องคอยควบคุมดแูลตลอดจน
ติดตามการด าเนินงานของผู้ใต้บงัคบับัญชา ซึง่ในการ
แบ่งงานของสถานศกึษานัน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 งาน
คอื งานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งาน
ธุรการการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพนัธ์
ชุมชน จากงานที่กล่าวมาแลว้ขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าทุก
งานล้วนมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั ้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานดังกล่าวจะต้องมีการ
ร่วมมือและประสานงานกนั มีการวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกนั ซึง่ถ้าบุคคลเหล่าน้ีมคีวามเข้าใจและมกีารรบัรู้
ในแนวทางที่ตรงกนั การปฏิบัติงานก็จะเป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการ แต่ถ้าบุคคลเหล่าน้ีมีการรับรู้และ
เข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพบกับ ปัญหาที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ปัญหาหน่ึงนัน่คือ ปัญหาความขดัแย้ง 
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(เอกชยั กีสุ่พนัธ์. 2538: 72) ทัง้น้ีเน่ืองจากธรรมชาติ
ของมนุษยน์ัน้มีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ภมูหิลงั ทศันคติ ค่านิยม 
และความต้องการ ซึ่งความแตกต่างกนัในสิ่งเหล่าน้ี
ลว้นแต่ท าให้เกดิมุมมองที่แตกต่างและมคีวามคดิเห็น
ที่หลากหลาย ตราบใดที่มนุษย์ยงัมีชีวิตอยู่และอยู่
ร่วมกับคนอื่นในสังคม ความขัดแย้งจึ งเ ป็นสิ่งที่
หลีกเลีย่งไม่ได้ โดยความขดัแยง้นัน้อาจจะเป็นความ
ขดัแย้งระหว่างบุคคลหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
หรือความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มกเ็ป็นได ้ในทุกองคก์าร
ความขดัแย้งเป็นสิง่ที่เกดิขึน้โดยปกติ สถานศกึษาเป็น
องค์การหน่ึงทีไ่ม่อาจหลกีเลี่ยงปัญหาความขดัแยง้ได้ 
ปัญหาหรือความขดัแย้งที่เกิดในสถานศึกษาส่วนใหญ่
เป็นปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  เน่ืองจากความ
คิดเห็นที่แตกต่าง กันและผลประโยชน์ที่ ข ัดกัน 
นอกจากนัน้ย ังมีความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม ซึ่งความ
ขดัแยง้เหล่าน้ีหากเกดิขึน้ย่อมท าให้ประสทิธิภาพของ
งานลดลงได ้(พนสั หนันาคนิทร์. 2542: 3) การบริหาร
ความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหน่ึงที่
ผู้บริหารไม่สามารถหลกีหนีได ้ผู้บริหารทีด่คีวรจะต้อง
รู้และมีความเขา้ใจในปัญหาความขดัแยง้ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์และมปีระสิทธิภาพ (เสริมศกัดิ ์วิศาลาภรณ์. 
2540: 7-9) ถ้าผู้บริหารน าความขดัแย้งที่เกิดขึ้นไป
ปรบัปรุง สร้างความคิดนวตักรรมใหม่ๆ สร้างสรรคส์ิ่ง
ดีๆ  ออกมาสู่องคก์าร กจ็ะส่งผลดต่ีอองคก์ารได ้(วนัชยั 
วฒันศัพท์; และ รัตนาภรณ์ วฒันศัพท์. 2552: 49) 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมุทรปราการ เป็นองคก์รหน่ึงทีจ่ดัตัง้ขึ้น
เพื่ อท าหน้าที่ให้การศึกษาซึ่งมีภาระงานที่ต้อ ง
รับผิดชอบในการปฏิบัติ ง านมากมาย ในแต่ละ
สถานศึกษาประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่าย ทัง้
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ต้องท างานร่วมกนั เมื่อบุคคลจ านวนมากมาปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัย่อมเกดิความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งน าไปสู่
ปัญหาความขดัแย้งได้ ท ัง้น้ีอาจจะมสีาเหตุมาจากการ
กฎระเบียบทีจ่ะต้องปฏิบตัิ ทรพัยากรทางการศกึษาไม่
เพียงพอ ความขัดแย้งจากการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือวิธีการในการท างาน เป็นต้น  ในการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการ (2558) ไดเ้น้น
ให้ผู้บริหารใช้ท ักษะในการจัดการความขัดแย้งใน
สถานศึกษาเพื่อที่จะให้การจัดการความขัดแย้งใน
สถานศกึษาอยู่ในระดบัทีส่มดุล โดยการสร้างวกิฤติให้
เป็นโอกาส เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาไปได้อย่างมี
คุณภาพ ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจ ัยจึงมุ่งที่จะศึกษา
สภาพความขดัแยง้และแนวทางการบริหารการจัดการ
ความขดัแย้งในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเพื่อน าไปสู่
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการ
ความขดัแยง้ในสถานศกึษาในโอกาสต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพความขดัแยง้และการจดัการ
ความขดัแยง้ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ 
 2. เพื่อสงัเคราะหแ์นวทางการบรหิารการ
จดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 การวิจัยครัง้น้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศเกีย่วกบัสภาพ
ความขัดแย้ง และการ จัดกา รความขัดแย้ง ใ น
สถานศกึษา เพื่อก าหนดกรอบสาเหตุความขดัแยง้และ
วิธี ก าร จัดกา รความขัดแย้ง ในสถ านศึกษาที่มี
ประสทิธิภาพ 
 2. ศึกษาสภาพความขัดแย้งและการจัดการ
ความขดัแยง้ในสถานศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามจาก
ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ จ านวน 80 โรง แต่ละโรงประกอบดว้ย 
ผู้บริหาร 1 คน และผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษา  
3คน รวมทัง้สิน้จ านวน 320 คน  
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 3. ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการ
จดัการความขดัแย้งในสถานศึกษาโดยการสมัภาษณ์
ผู้เชีย่วชาญ 3 กลุ่ม ที่มคีวามรู้ความสามารถ และ/หรือ 
มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการความ
ขัดแย้ง  ได้แก่ กลุ่มผู้บ ริหารส ถานศึกษาสังกัด
ประถมศกึษา จ านวน 3 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศกึษา จ านวน 3 คน และ กลุ่มผู้เชีย่วชาญ
ดา้นการบริหารจดัการ จ านวน 3 คน รวมทัง้สิน้ 9 คน 
 4. ก าหนดและตรวจสอบความเหมาะสมของ
แนวทางการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมุทรปราการ โดยผู้เชีย่วชาญทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และ/หรือ มปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบริหารจดัการความขดัแยง้ จ านวน 5 คน 
 ตวัแปรที่ศกึษา ได้แก่ สภาพความขดัแยง้และ
การจัดการความขดัแย้ง สาเหตุของความขดัแย้งใน
สถานศึกษา และแนวทางการบริหารการจดัการความ
ขดัแย้งในสถานศึกษาสงักัดส านักงานส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ 
 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามสภาพความขดัแยง้และการจดัการความ
ขัดแย้ง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบสมัภาษณ์
สาเหตุของความขดัแย้ง และการบริหารการจัดการ
ความขัดแย้งในสถานศึกษา  มีล ักษณะเป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง  และ แบบสอบถามความ
คดิเห็นต่อแนวทางการบริหารการจัดการความขดัแย้ง
ในสถานศึกษา  มีล ักษณะเ ป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั 
 การจดักระท ากบัข้อมูลและการวเิคราะหข์้อมูล 
ใช้การวิเคราะหเ์อกสารและสรุปประเดน็ความขดัแย้ง
และวิธีก า รบ ริห ารการ จัดการความขัดแย้ง ใน
สถานศึกษา จากเอกสารตามตารางการตรวจสอบ
ประเด็น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา  ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีเ่ป็นขอ้มลูตรวจสอบ
รายการและปลายเปิด ใชก้ารแจงนับความถี่ ร้อยละ 
ส่วนขอ้ค าถามทีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจยั 
 1. จากการศึกษาสภาพความขดัแย้งและการ
จดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  โดยใช้
แบบสอบถามพบว่าสภาพความขดัแยง้ในภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 2.97) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า  
 ด้ำนกำรก ำหนดต ำแหน่งหน้ำท่ี ในภาพรวม 
มีความขัดแย้งอยู่ ในระดับปานกลาง  (  = 2.62)  
ประเด็นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายงานและความรับผิดชอบ
งาน  มีค่าเฉลี่ยความขัดแย้งมากที่สุด (  = 3.44) 
รองลงมา คือ การก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งใน
การบ ริ ห า ร ง านของ โ ร ง เ รี ยน  (  = 2.49) การ
มอบหมายงานของผู้บริหารให้กบับุคลากร (  = 2.46) 
ตามล าดบั  
 ด้ำนกำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกร 
ในภาพรวม มคีวามขดัแยง้อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 
2.34) ประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้สงูสุด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่  ระบบการ วางแผนด้านการ จัดสร ร
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยความขัดแย้งมากที่สุด (  = 
2.38) รองลงมา คือ การจดัวางตัวบุคคลตามต าแหน่ง
งาน (  = 2.37) ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ไดข้องการจดัสรรงบประมาณ (  = 2.35) ตามล าดบั 
 ด้ำนกำรปฏิบติังำนและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน ในภาพรวม มคีวามขดัแยง้อยู่ในระดบัน้อย 
(  = 2.39) ประเด็นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งสูงสุด 3 
อนัดับแรก ได้แก่  การก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจในการพิจารณาเป้าหมายการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียน มค่ีาเฉลี่ยความขดัแย้งมากทีสุ่ด (  = 2.53) 
รองลงมา คอื การก าหนดผู้ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรแต่ละฝ่าย (  = 2.47) การให้โอกาสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างอสิระ ( 
= 2.44) ตามล าดบั 
 ด้ำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคลำกร ใน
ภาพรวมมีความขดัแย้งอยู่ในระดบัน้อย (  = 2.49) 
ประเด็นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่  บุคลากรในโรงเรียนมอีายุ/ช่วงวยัทีแ่ตกต่างกนั
มาก มีค่าเฉลี่ยความขัดแย้งมากที่ สุด (  = 2.92) 
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รองลงมา คือ สถานภาพที่แตกต่างกนัของบุคลากรใน
โรงเรียน (เป็นข้าราชการครู เป็นพนักงานราชการ 
หรือเป็นครูอตัราจ้าง) (  = 2.44) ประสบการณ์การ
ท า ง านของ บุ คลากรที่ แตก ต่ า ง กัน  (  = 2.39) 
ตามล าดบั 
 ด้ำนกำรส่ือสำร ในภาพรวม มีความขดัแยง้อยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.44) ประเด็นที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้ง สู ง สุด  3 อันดับ แรก  ได้แ ก่  กา ร
ติดต่อสื่อสารด้านขอ้มลูและผลการปฏิบตัิงานระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน  มีค่าเฉลี่ยความ
ขดัแย้งมากทีสุ่ด (  = 4.43) รองลงมา คอื การสัง่การ
ตามล าดบัการบังคบับัญชา (ระหว่างผู้อ านวยการกบั
รองผู้อ านวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระหรือกับ
บุคลากรตามสายงาน) (  = 4.04) การติดต่อสื่อสาร
ดา้นข้อมูลและผลการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรและ
บุคลากรในโรงเรียน (  = 3.93) ตามล าดบั 
 2. จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้ง และ
วธิีการจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษา สามารถสรุป
ประเดน็สาเหตุของความขดัแย้ง ผลของความขดัแย้ง 
และแนวทางการจดัการความขดัแยง้ในสถานศกึษา ใน
ดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 ด้ำนกำรก ำหนดต ำแหน่งห น้ำท่ี  พบว่า 
สาเหตุของความขัดแย้งอาจเกิดจากการที่ผู้บริหาร
สถานศกึษาไม่ระบุอ านาจหน้าทีข่องบุคลากรใหช้ดัเจน  
การจดัการโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ไม่มีความยืดหยุ่น  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่กล้าที่จะ
เปลีย่นแปลงองคก์ร  การมอบหมายงานทีไ่ม่เหมาะสม  
การบงัคบัโดยใช้อ านาจ กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ กบั
บุคลากร  การก าหนดบทบาทหน้าทีข่าดความชดัเจน 
มีความซ ้าซ้อน มีทิศทางและเป้าหมายการศึกษาที่
แตกต่างกัน  การก าหนดและคัดเลือกบุคลากรใน
ต าแหน่งหน้าทีต่่างๆ ขาดกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
บุคลากร และการน าระบบอาวุโสมาก าหนดต าแหน่ง
โดยไม่ค านึงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท างาน   
 สาเหตุดงักล่าวอาจมีผลท าให้โครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษาไม่สามารถน าไปสู่การ
พฒันาตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้เน่ืองจากเกิด

ความขัดแย้งระหว่างผู้ ร่ วมงาน บุคลากรไม่เกิด
แรงจูงใจในการท างานใหก้บัองค์กร ท าเฉพาะงานตาม
บทบาทหน้าที่ไม่มีการท างานเป็นทีมท าให้งานขาด
คุณภาพ   
 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหาร
จะต้องระบุอ านาจหน้าที่และบทบาทของบุคลากรใน
องค์กรให้ชดัเจน  บริหารการจัดวางโครงสร้างและ
ระบบงานใหม้คีวามยุติธรรมและใชก้ารจูงใจและเขา้ใจ
แทนการบังคบับัญชา เปิดโอกาสให้หวัหน้างานและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดวางแผนการ
ก าหนดการปฏิบัติ ง านในแต่ละต าแหน่งงานให้
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละเกดิความยุติธรรม  
 ด้ำนกำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกร 
พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งอาจเกิดจากการขาด
การจัดล าดบัความส าคญัก่อนและหลัง  การจัดสรร
งบประมาณในโครงการที่ไม่เหมาะสมและขาดความ
ยุติธรรม  การบริหารงบประมาณทีข่าดความยดืหยุ่น
และขาดการตรวจสอบความซ ้าซ้อนของการใช้
งบประมาณในโครงการต่างๆ  การใช้งบประมาณไม่
ตรงตามวตัถุประสงค์และไม่มีระบบการตรวจสอบที่
ต่อเน่ือง  การมอบอ านาจการใช้งบประมาณกบัผู้ร ับ
มอบขาดความชดัเจน  การจดัสรรงบประมาณมคีวาม
ล า เ อีย ง ข าดความ เ ป็ นธ ร รมไม่ มีกา รกระ จ าย
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  การบริหาร
งบประมาณขาดการระดมความคิด ผู้บริหารขาด
ความสามารถในการระดมทุนและขาดสภาพคล่องของ
การบริหารสนิทรพัย ์  
 สาเหตุดังกล่าวอาจมีผลท าให้บุคลากรขาด
ความรักความศรัทธาและความไว้วางใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา ขาดความร่วมมือ 
ความสามคัคีและความสมัครใจในการท างานให้กับ
สถานศึกษา เกิดความระแวงและสงสัยในการใช้
งบประมาณและทรพัยากร  
 แนวทางการจดัการความขดัแยง้ ควรมกีารวาง
แผนการจดัสรรและการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ในแต่ละโครงการไม่ให้เกดิความซ ้าซ้อน รวมทัง้การ
ระดมทุนโดยการประสานงานกับหน่วยงานบุคคล 
องคก์าร ศิษย์เก่า ชุมชน เพื่อการด าเนินกจิกรรมทาง
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การศึกษาโดยค านึงถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ และ
ภารกจิหลกัของสถานศึกษาเป็นส าคญั  และสามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้ มรีะบบการติดตามตรวจสอบ
การใช้งบประมาณด้านต่างๆ ของสถานศกึษาอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยใชห้ลกัการบริหารงานแบบธรรมาภิ
บาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ มกีารท างานเป็น
ทมี เน้นการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการโดยส่งผ่าน
แนวคิดขึ้นมาเป็นล าดบัในสายงาน มีสายการบังคับ
บัญชาพร้อมทัง้อ านาจและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานงบประมาณทีช่ดัเจน ง่ายต่อการพิจารณา
วเิคราะห ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบตัิ  
 ด้ำนกำรปฏิบติังำนและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน สาเหตุของความขัดแย้งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารสถานศกึษาไม่มีมาตรฐานในการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความยุติธรรม  ขาด
ความหลากหลายในการประเมนิ  ไม่มกีารชีแ้จงและท า
ความเขา้ใจให้กบัผู้รบัการประเมนิไม่มีการแจ้งผลการ
ประเ มินต่อ บุคลากร  การให้ผลตอบแทนตาม
ความสามารถในผลงานเชิงประจักษ์ไม่ยุติธรรม  
ผู้บริหารไม่ตระหนักและชื่นชมในความส าเร็จในงาน
ของบุคลากร  การวางแผนการโยกยา้ยเพื่อพฒันาการ
ปฏิบตัิงาน รวมทัง้การปรบัเปลีย่นสายงานไม่มีการน า
ผลการประเมนิมาประกอบการตดัสนิใจ 
 สาเหตุดังกล่าวอาจมีผลท าให้บุคลากรขาด
ความเคารพศรัทธาในตัวผู้น า ขาดความสามคัคีและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการท างาน
ลดลง  
 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง  ควรมีการ
ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้สมัพนัธ์กบัเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งหน้าที ่เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนส าหรับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานน าไปใชใ้นการพจิารณาและ
เกิดความยุติธรรมกบัทุกฝ่าย โดยจดัท าเป็นเอกสาร
การบันทึกการปฏิบตัิงาน เป้าหมายการท างาน และ
ปัญหาต่างๆที่เกดิจากการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นหลกั

ในการพิจา รณามอบหมายงาน การ ให้ความดี
ความชอบ ตลอดจนการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งด้วย
ความเป็นธรรม  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและ
บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินที่สามารถระบุถึง
จุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และกระตุ้นใหค้รูเกิดการพฒันาและรักษาระดบั
ของผลการปฏิบัติ งานให้อยู่ ในระดับมาตรฐานที่
ต้องการอยู่เสมอ 
 ด้ำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคลำกร สาเหตุ
ของความขัดแย้ง อาจ เกิดจาก การ วา งตัวและ
บุคลิกภาพความเป็นผู้น าทีไ่ม่เหมาะสมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจใน
วฒันธรรมองค์กร ความเชื่อ ท ัศนคติ และค่านิยมที่
แตกต่างกนั ขาดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั  ขาด
การแลกเปลีย่นมุมมองประสบการณ์ระหว่างกนั ขาด
การสร้างความเขา้ใจในอุดมการณ์และเป้าหมายของ
สถานศึกษาให้กบัผู้ร่วมงาน ขาดการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคลากรในองคก์ร   
 สาเหตุดงักล่าวอาจมีผลท าให้การท างานเป็น
ทมีไม่ประสบผลส าเร็จ  เกดิความห่างเหนิของบุคลากร
ในสถานศึกษาและความขดัแย้งระหว่างกลุ่มมากขึ้น 
สร้างความอึดอดัใจในการท างานของบุคลากรซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน เกิดการบริหารการ
จดัการที่ยากต่อการควบคุมและน าไปสู่ความขดัแย้ง
อื่นๆ  
 แนวทางการจัดการความขดัแย้ง ควรจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดหรือแนวทาง
ใหม่ๆในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การปรบัทศันคติต่อการ
ท างานให้มีเป้าหมายร่วมกนัโดยเน้นการท างานเป็น
ทีมและความสามคัคีในองค์กร  สร้างวฒันธรรมการ
ท างานอย่างมีความสุขโดยใหค้วามส าคญักบัทุกคน ให้
การยอมรบัและเขา้ใจความแตกต่างซึง่กนัและกนั 
 ด้ำนกำรส่ือสำร  สาเหตุของความขดัแยง้อาจ
เกิดจากผู้บริหารใช้การสื่อสารทางเดียวในการสื่อสาร
กับบุคลากร การสื่อสารกับผู้ ร่วมงานที่ขาดความ
เหมาะสม มลีกัษณะเป็นการใช้อ านาจในการบังคบั ไม่
ชดัเจนขาดความแน่นอน ไม่ตรงประเดน็และใชภ้าษาที่
เ ข้ า ใ จ ย าก  ผู้ บ ริ ห า ร สถ า นศึกษาข าดความ รู้
ความสามารถในการใชร้ะบบเทคโนโลยีทีท่นัสมยั ไม่มี
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การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในองค์กรเดียวกัน  
รวมทัง้ขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน
สาเหตุดงักล่าวอาจมีผลท าให้บุคลากรและผู้บริหาร
สถานศกึษามคีวามเขา้ใจที่ไม่ตรงกนัจากการสื่อสารที่
ผิดพลาด  เกดิการท างานสองมาตรฐานในสถานศกึษา  
การท างานเป็นทีมเกดิความล่าชา้เพราะกลุ่มบุคลากร
ขดัแย้งกนัเอง  เกดิความระแวงบนแรงจูงใจในทางลบ
ของบุคลากร  
 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง ควรจัดท า
ระบบการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส าหรับ
บุคลากรทุกคนอย่างทัว่ถึงเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลทีถู่กต้อง
และทันเหตุการณ์ตามสายงานนอกเหนือจากการ
ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานเป็นเอกสารที่ชดัเจน
และเป็นระบบ  รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร
แบบกลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารทัง้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร 
 3. แนวทางการบริหารการจดัการความขดัแย้ง
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมุทรปราการที่เหมาะสมมส่ีวนประกอบ
ทีส่ าคญั 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 กำรก ำหนดหลกักำรกำรบริหำร
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง   ควร เน้นการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศกึษาใหม้ีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารจัดการความขดัแย้งที่เป็น
สาเหตุของความขดัแยง้ในสถานศกึษาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ด้านความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจดัการความขดัแย้ง  
2) ดา้นทกัษะการสื่อสาร  3) ดา้นการส่งเสริมสมรรถนะ
ครูและบุคลากร  และ 4) ดา้นการใช้หลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร   
 ส่วนท่ี 2 กำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำร
จดักำรควำมขดัแย้ง ควรเน้นการพฒันาผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศกึษาใหม้ีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
กระบวนการบริหารจัดการใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) การ
บริ หา รทีม งานแบบมีส่ วน ร่ วม   2 ) การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่ อสารใน
สถานศกึษา  
 ส่วนท่ี 3 กำรก ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน
และแก้ไขควำมขดัแย้ง ควรเน้นการพฒันาผู้บริหาร

และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแย้ง
ใน 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน  2) การติดตามผลการบริหารการจัดการความ
ขดัแยง้อย่างเป็นรูปธรรม   
 
สรปุผลกำรวิจยั 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการบริหารการ
จดัการความขดัแย้งของผู้บริหารในสถานศกึษาสงักดั
ส า นัก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึกษ าป ร ะถ ม ศึกษ า
สมุทรปราการ มีส่วนประกอบที่ส าคญั 3 ส่วน คอื การ
ก าหนดหลกัการการบริหารการจัดการความขดัแย้ง  
การก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความขดัแย้ง 
และ การก าหนดแนวทางการป้องกนัและแก้ไขความ
ขดัแยง้ สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี  

การก าหนดหลักการการบริหารการจัดการ
ความขัดแย้งโดยมุ่ง เน้นการพัฒนาด้านการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารจัดการความ
ขดัแย้งที่เป็นสาเหตุของความขดัแย้งในสถานศึกษา 
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้เกีย่วกบัการบริหารจดัการ
ความขดัแย้ง ด้านทกัษะการสื่อสาร ด้านการส่งเสริม
สมรรถนะครูและบุคลากร  และ ด้านการใช้หลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้บริหารจะต้อง
เขา้ใจหลกัการบริหารและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ซึง่เป็นที่มาพืน้ฐานของความขดัแย้งทางวิชาการ ต้อง
มคีวามสามารถในการสื่อสาร เจรจา ต่อรองและเป็นผู้
ไกล่เกลี่ย มองโลกในแง่ดีและเปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็น และเ ป็นผู้ที่มีความรัก ความจริง ใจและ
ความเห็นอกเห็นใจผู้ ใต้บังคับบัญชา  (ชัย เสฎฐ์   
พรหมศรี .  2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พรินศกัดิ ์โพธิเ์ผือก (2547: 83) พบว่า การบริหาร
แบบการแก้ปัญหาที่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ปฏิบัติอยู่ในระดบัมากที่สุดคือ ผู้บริหารรับฟังความ
คดิเหน็ของผู้อื่น ใชก้ารบริหารงานแบบประนีประนอม 
และผู้บริหารรู้จ ักขอโทษผู้อื่นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
รวมทัง้การมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการพฒันากฎ ระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติ จะช่วยขจัดความคลุมเครือและ
ความไม่ช ัดเจนในกฏระเบียบและแนวทางการ
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ปฏิบัติ ง านที่ เ ป็นเหตุ ให้น าไปสู่ความขัดแย้ง ได้  
(Robbins. 1990) 
 การก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความ
ขดัแย้ง โดยเน้นการพฒันาผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา ให้มีความ รู้ ค วาม เ ข้า ใ จ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการบริหารจดัการใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหาร
ทมีงานแบบมีส่วนร่วม และ การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพการสื่อสารในสถานศกึษา ทัง้น้ีเพราะ 
หลกัการท างานแบบมส่ีวนร่วม เป็นการท างานทีอ่าศยั
ประสบการณ์เดิมท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ จาก
ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรเกดิความคดิใหม่ที่
ทา้ทายอย่างต่อเน่ือง ปฏิสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างบุคลากร
จะท าใหเ้กิดแลกเปลี่ยนความคิดที่ทุกคนมีอยู่ออกไป
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  มกีารสื่อสารโดยการพดู การเขยีน 
เ ป็นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์  และ
สงัเคราะห์ความคิด การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา รวมทัง้การพฒันาสมรรถนะใน
ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีให้บุคลากรในองค์กร
สามารถน าไปปฏิบัติในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ธนายุทธ แก่นแกว้ (2545) ได้วจิ ัยเรื่องการศกึษา
สาเหตุและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า การ
พัฒนาให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่ วมใจในการ
ท า ง านจ ะ ช่วยบ รร เทาปัญหาความขัดแย้ง ใน
สถานศกึษา 

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ โดยการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน และ การติดตามผล
การบริหารการจัดการความขดัแยง้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทัง้น้ีเน่ืองจากกลยุทธ์ในการให้ความร่วมมือโดยการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่ท าให้ต่างฝ่าย
ต่างมีความพอใจในผลทีไ่ด้รบัจากการแก้ปัญหา และ
ทัง้สองฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึง่กนัและกนั รวมทัง้
การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้าง
ขวญัก าลงัใจ มุ่งเน้นสร้างสัมพนัธ์ที่ดีและสร้างขวัญ
ก าลงัใจ ให้แก่ครูบุคลากรภายในสถานศกึษา และการ
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารติดตามการท างานภายใน

สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลยุทธส าคญัที่จะ
ช่วยลดระดบัความขดัแย้งได ้(นทีทพิย์ สมเกียรติกุล; 
และสมโภชน์ นพคุณ. 2536; ทองหล่อ เดชไชย. 2540)    
 

ข้อเสนอแนะ 
 การน าแนวทางการบริหารการจัดการความ
ขดัแยง้ของผู้บริหารในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรปราการน้ีไปใช้ได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารและบุคลากรใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการแกปั้ญหาความขดัแย้ง
ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทที่
แตกต่างกนั ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดการยอมรบัในการบริหาร
การจัดการความขดัแยง้ในสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกบั
บริบทและวฒันธรรมองคก์รนัน้ๆ 
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ค ำแนะน ำส ำหรบักำรส่งบทควำมตีพิมพ ์
 

นโยบำยและวตัถปุระสงค ์

 วารสารวิชาการมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพเป็นวารสารที่พมิพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย ์
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทัง้ในและนอกสถาบนั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทเีผยแพร่งานวจิยั และบทความ
ทางวิชาการของนกัศึกษา คณาจารย ์และนกัวิจยั รวมทัง้กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ และ
นกัวจิยั พฒันาองคค์วามรู้ในสาขาต่างๆ อกีทัง้ยงัเป็นสื่อกลางในการศกึษา คน้ควา้ และเป็นแหล่งวทิยาการความรู้
ดา้นต่างๆ อนัเป็นการเปิดโลกกวา้งทางการเรียนรู้ โดยก าหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบบั คอื 

     ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – มถุินายน 

     (วนัสุดทา้ยของการรบับทความ วนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี) 
     ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 

    (วนัสุดทา้ยของการรบับทความ วนัที ่31 เมษายน ของทุกปี) 
 บทความทีส่่งมาเผยแพร่ ต้องเป็นบทความใหม่ ไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิง่พมิพ์
อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพจิารณาของวารสารอื่น ทุกบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพใ์นวารสารน้ี ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพ ์ 
 
ประเภทผลงำนท่ีตีพิมพ ์
 1. งานวจิัย (Research Papers) เป็นผลงานจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจยัทางวิชาการที่ผู้เขียนหรือ
กลุ่มผู้เขยีนไดค้น้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง 
 2. บทความวิชาการ (Articles) ซึ่งอาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review Articles) และบทความ
เทคนิค (Technical Articles) ซึง่เรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวชิาการในสาขานัน้ๆ 
 3. บทความอื่นๆ ที่คณะผู้จดัท าเห็นสมควร เช่นงานแปล รวมถึงจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to 
Editor) 
 
กำรเตรยีมต้นฉบบั 

 ผลงานวชิาการทีร่บัพจิารณาตีพมิพ ์ต้องพมิพบ์นกระดาษขนาด  A4  พมิพห์น้าเดยีว เวน้ขอบซา้ย 1.25 
น้ิวและขอบขวา 1 น้ิว ความยาวไม่เกนิ 15 หน้า ตัวอกัษร BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด 14 point 
จ านวน 1 ชุด  และควรแนบไฟล์ขอ้มลูทีบ่ ันทึกลงแผ่นซดีี (CD-ROM) พมิพด์้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือ
โปรแกรมทีนิ่ยมใชก้นัโดยทัว่ไป โดยมส่ีวนประกอบ ดงัน้ี 
 1. ใบสมคัรขอส่งบทความลงตีพมิพ ์จ านวน 1 ชุด 
 2. บทความทีเ่ป็นบทความวจิยั ต้องมอีงคป์ระกอบเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
   2.1 บทคดัย่อ  (Abstract)  ให้เขียนน าหน้าตัวเรื่อง  เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่อง  โดยเฉพาะ
วตัถุประสงค์  วิธีการและผลสรุป  ไม่ควรเกิน  250  ค า  หรือร้อยละ 3 ของตัวเรื่อง  และให้ระบุค าส าคัญ          
(Key  word)  ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทา้ยบทคดัย่อ จ านวนไม่เกนิ 3 ค า และไม่ควรใช้ค าย่อในบทคดัย่อ  
ส าหรบับทความทีต่้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ  ต้องส่งบทคดัย่อภาษาไทยดว้ย 
  2.2 บทน า ครอบคลุมความส าคญั และที่มาของปัญหาการวิจัย วตัถุประสงค์ของการวิจัย กรอบ
แนวคดิในการวจิยั 
  2.3 วธิีด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ช ้การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วธิีการด าเนินการทดลอง 
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  2.4 สรุปและอภปิรายผล 
  2.5 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.6 กรณีมีรูปภาพ  และกราฟ  กรุณาแยกออกจากเน้ือเรื่อง บันทกึเป็นไฟล์ทีม่ ีนามสกุล  JPEGs  
หรือ  Tiffs  เท่านัน้  ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพต้นฉบบั  จะไม่รับภาพประกอบบทความทีเ่ป็นการถ่ายส าเนา
จากต้นฉบับและภาพสแกน  เน่ืองจากจะมีผลต่อคุณภาพในการพิมพ์  และจะลงภาพสีเมื่อจ าเป็น  เช่น  แสดงสี
ของดอกไม ้ เป็นต้น  ในกรณีทีเ่ป็นรูปลายเสน้ใหว้าดโดยใชห้มกึสีด าทีม่เีส้นคมชดั  หมายเลขรูปภาพ  และกราฟ  
ใหเ้ป็นเลขอารบิก  ค าบรรยายและรายละเอยีดต่างๆ  ใหใ้ช้ตวัอกัษร  BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด  
14 point ตวับาง  และอยู่ดา้นล่างกึง่กลางของรูปภาพและกราฟ 
  2.7 การพิมพ์ตาราง กรุณาแยกออกจากเน้ือเรื่อง หมายเลขตารางให้เป็นเลขอารบิก ค าบรรยาย  
รายละเอยีดต่างๆ ใหใ้ชต้วัอกัษร  BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด 14 point ตวับาง อยู่ดา้นบนชดิซา้ย
ของตาราง 
  2.8 การอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูในเน้ือเรื่อง ใหอ้า้งอิงในส่วนเน้ือเรื่องแบบนาม-ปี (Author – date 
on text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีทีพ่ิมพ์ไว้ขา้งหลงัข้อความที่ต้องการอ้างองิ รวมทัง้ให้มกีารอา้งองิทา้ย
เล่ม (Reference citation) โดยรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดทีผู่้เขยีนอา้งอิงทีป่รากฏเฉพาะในบทความเท่านัน้ 
และจดัเรียงตามล าดบัอกัษรชื่อผู้แต่ง 
 
หมำยเหตุ:  นกัศึกษาที่ส่งบทความวจิัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมคี ารับรองจากประธาน หรือ

กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์หลกัใหพ้จิารณาลงพมิพเ์ผยแพร่  
 

กำรติดต่อในกำรจดัส่งบทควำม 

 1. ทางไปรษณีย:์ บรรณาธิการ วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  6/999  ซ.พหลโยธิน 52  ถ.พหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม หทม.10220 
 2. ทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส:์ nbu.journal@northbkk.ac.th หรือ nbu.journal@gmail.com   
 3. ทางโทรศพัท ์ส านกังานบณัฑติวทิยาลยั 0-2972-7200 ต่อ 502 
 4. ผู้สนใจส่งบทความใหด้าวน์โหลดแบบฟอร์ม และใบสมคัรไดท้ี ่http://www.northbkk.ac.th/journal/ 
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ใบสมคัรส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลยันอรท์กรงุเทพ 
(การกรอกใบสมคัรโปรดใชว้ธิีการพมิพ)์ 

  
ช่ือเรือ่ง (ภาษาไทย): .................................................................................................................. ........... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ช่ือเรือ่ง (ภาษาองักฤษ): ............................................................................................................ ........... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ผู้เขียน (ช่ือท่ี 1)  
ชื่อ- สกุล: ........................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งและทีอ่ยู่ของหน่วยงาน: ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
โทรศพัท ์...................................................... โทรสาร .................................... E-mail …………………….……. 
ผู้เขียน (ช่ือท่ี 2)  
ชื่อ- สกุล: ........................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งและทีอ่ยู่ของหน่วยงาน: ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
โทรศพัท ์...................................................... โทรสาร .................................... E-mail …………………….……. 
ผู้เขียน (ช่ือท่ี 3)  
ชื่อ- สกุล: ........................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งและทีอ่ยู่ของหน่วยงาน: ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
โทรศพัท ์...................................................... โทรสาร .................................... E-mail …………………….……. 
ประเภทบทความท่ีน าเสนอ 
  บทความวชิาการ (Academic article) 
  บทความวจิยั (Research article) 
  บทวจิารณ์หนงัสอื (Book review) 
  บทความปริทศัน์ (Review article) 
ค ารบัรองจากผู้เขียน 
 “ข ้าพเจ้าและผู้เขยีนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความทีเ่สนอมานี้ ย ังไม่ เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่าง
กระบวนการพจิารณาลงตีพมิพใ์นวารสารหรอืสิง่ตพีมิพ์อืน่ใด    ขา้พเจ้าและผูเ้ขยีนร่วมยอมรับหลกัเกณฑ์การพจิารณาตน้ฉบบั ทัง้
ยนิยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิพ์จิารณาและตรวจแก้ต้นฉบับได้ตามทีเ่ห็น สมควร พร้อมนี้ขอมอบลิขสิทธิบ์ทความทีไ่ดร้ ับการ
ตพีมิพใ์หแ้ก่มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ กรณีมกีารฟ้องรอ้งเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิเ์กีย่วกับภาพ กราฟ ขอ้ความส่วนใดส่วนหนึง่ และ/
หรอืขอ้คดิเหน็ทีป่รากฏในบทความ ใหเ้ป็นความรบัผดิชอบของขา้พเจา้และผูเ้ขยีนร่วมแต่เพยีงฝ่ายเดยีว” 
 
.       .................................................... ลายมอืชื่อ 
       (..................................................)                       
              วนัที ่..... เดอืน ...................... พ.ศ. ...... 
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แบบรบัรองการพิจารณาบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพว์ารสารวิชาการมหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 

 วนัที ่...................................................................... 
 
 
เรียน  บรรณาธิการวารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
           ตามทีข่า้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
นกัศกึษาระดบั ......................................................... หลกัสตูร ....................................................................... 
ขอส่งบทความวจิยัเรื่อง.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
โดยม ี............................................................................. เป็นอาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั มาเพื่อขอ
พจิารณาลงตีพมิพใ์นวารสารวชิาการของมหาวทิยาลยั ทัง้น้ี ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าไม่ได ้ส่งบทความวจิยัเรื่อง
เดยีวกนัน้ีไปลงตีพมิพใ์นวารสารฉบบัอื่น 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
  
  ลงชื่อ ........................................................... 
           ( ...................................................) 
                นกัศกึษา 
 
 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าเป็นอาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศกึษาตามรายชื่อขา้งต้นจริง และได้
พจิารณาบทความดงักล่าวแลว้ เหน็สมควรใหล้งพมิพใ์นวารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ได ้
   
  ลงชื่อ ........................................................... 
           ( ...................................................) 
                                                                     อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 
                                                                  วนัที ่..... เดอืน ...................... พ.ศ. ...... 
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