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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) ศึกษาการบริหารความเสี ่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ศึกษากระบวนการบริหารความเสี ่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศ ึกษาธ ิการด ้านการใช ้เทคโน โลย ีสารสนเทศในสถานศ ึกษาประถมศ ึกษาจ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู ้ให้ข้อมูล จ านวน 246 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และครูผู ้สอนหรือครูที ่ท าหน้าที ่ร ับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ใช้แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ซึ่งทุกข้อค าถามมีดัชนีความสอดคล้อง  0.66  – 1.00  และได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม  เท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง ขณะที่การพิจารณาเป็นราย
ด้านมีผลเรียงตามล าดับดังนี้ การควบคุมความเสี่ยง การก าจัดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอน
ความเสี่ยง (2) กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามล าดับได้ดังนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ การรายงานและติดตามผล การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง และการจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3) การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p <= .01) 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี, กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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Abstract 
 The purpose of this study were to (1) study the risk management based on theory of 
information technology in Primary Education Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. (2)  study the 
risk management process based on Ministry of Education policy use of information technology in the 
Primary Education Schools. (3)  study the relationship between risk management based on theory of risk 
management processes based on Ministry of education policy use of information technology in the 
Primary Education Schools. Two hundred and forty-six samples were school administrators and general 
teachers or the teachers who worked with information technology in the schools. The size of the samples 
was drawn from Krejcie & Morgan’s table sampling. The research instruments was questionnaires of risk 
management based on theory and risk management processes based on Ministry of Education policy use 
of information technology in Primary Education Schools. The scale was of the seven levels. All question 
items had an ioc index at 0.66 – 1.00 and the reliability of the questionnaire was 0.98. The statistics used 
in data analysis were the frequency, percentage, mean, and standard deviation and Pearson’s correlation. 
The results showed that (1) the overall levels using of the risk management based on theory of 
information technology in Primary Education Schools were often true. When considering to order risk 
management levels were treat, terminate, take and transfer risks, respectively. (2) the overall risk of 
management process based on Ministry of Education policy use of information technology in Primary 
Education Schools were often true. When considering to the risk management process were objective 
setting, reporting and monitoring, risk identification, risk assessment and risk response, respectively. (3) The 
risk management based on theory and risk management processes based on Ministry of Education policy 
use of information technology in the Primary Education Schools, were related to positive aspects of 
significance at .01 
Keywords: information technology, risk management theory, risk management processes 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการนิยมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สถานศึกษากันอย่างแพร่หลาย  เพื่อให้ผลของการท างาน
มีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ ช่วย
อ านวยความสะดวกในด้านการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  
แต่ในด้านการใช้งาน  ผู้ใช้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ    
ขาดเทคนิควิธีการที่น ามาใช้  ซึ่งบางครั้งมักจะใช้ในทางที่
ไม่ถูกวิธี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน จึงก่อให้เกิดผลเสียในการด าเนินการด้านต่างๆ
ตามมา สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และนิตยา ภัสสรศิริ [1] 
ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก หลายประเทศพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่
การพัฒนาประเทศต้องมีการน าความรู้ ทางด้ าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม   ดั ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะเดียวกัน
ก็ค านึง ถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นความรู้
ในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงรู้จักคิด วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย ทั้งนี้โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมน าความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย หรือไอ
ที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ที่
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สนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ
เรียนการสอนและการบริหารอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดย
ให้ผู้เรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม จึงมี
นโยบายและมาตรฐานการส่ ง เสริ มสนับสนุน ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการตาม
แนวนโยบายและมาตรการดังกล่าว  
แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่กว้างขวาง
ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งเมื่อสถานศึกษาน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มักจะเกิดความเสี่ยงเพราะ
ผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ความเหมาะสม  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ [3] 
     นอกจากนี้มีงานวิจัยตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษา
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาพบว่า  
สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ยังมีการใช้งานท่ีไม่คุ้มค่า  และไม่เหมาะสมกับการใช้งาน  
ขาดระบบการป้องกัน  การเข้าถึงข้อมูล  โดยข้อมูล
สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่มีความทันสมัย  ไม่เป็นปัจจุบัน  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลบ่อย  ระบบ
ฐานข้อมูลจึงไม่มีประสิทธิภาพ  มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
การใช้ซอฟแวร์  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ  ขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน  ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้ไม่
ส ามารถสอดแทรก เนื้ อหาความรู้ ไ ด้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลง  ตลอดจนนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกว่าเพื่อการศึกษาหา
ความรู้  ไม่มีการกลั่นกรองเนื้อหาในอินเตอร์เน็ท  ดังจะ
เห็นได้ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ
บริหารงานในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน เพื่ อลดความเสี่ ยงด้ านการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ดวงใจ 
ช่วยตระกูล [4] 
     ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีวิธีการบรหิารความเสีย่ง
ตามทฤษฎีโดยการยอมรับความเสี่ยงการควบคุมความ
เสี่ยง  การถ่ายโอนความเสี่ยง และการก าจัดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพโดย
การก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง จัดการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน
และติดตามผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
ก ลุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง
กระทรวงศึกษาธิการ [5] 
     ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีนี้เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสมซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง
ตามทฤษฎีในสถานศึกษาผ่านการใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
สถานศึกษา  ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง  
เหมาะสม  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เพื่อให้ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี ในด้านการยอมรับความ
เสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง  
และการก าจัดความเสี่ยง รวมทั้งมีความสนใจในเรื่อง
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ประกอบด้วยการก าหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  
การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการ
รายงานและติดตามผล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความ
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เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี  ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     2.2 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยี
สา รสนเทศ ในสถานศึ กษาประถมศึ กษาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   
     2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 
3. สมมุติฐานการวิจัย  
     การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีที่
ประกอบด้วยการยอมรับความเสี่ยง  การควบคุมความ
เสี่ยง  การถ่ายโอนความเสี่ยง  และการก าจัดความเสี่ยง  
และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกอบด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์  การระบุความเสี่ยง  การประเมิน

ความเสี่ยง  การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
และการรายงานและติดตามผล  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     ประชากร  ได้แก่  ข้าราชการครูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 376  คน 
     กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ข้าราชการครูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 246 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [6]         
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา และกลุ่ มครู ผู้ สอน ซึ่ งท าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานศึกษา แต่เป็นผู้
ที่ ค รู ผู้ ส อน ในสถานศึ กษา ยอมรั บ  จ านวน  123 
สถานศึกษา  
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่หนึ่ง การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี (4 
Ts) ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) ถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Transfer risk) และการก าจัดความเสี่ยง (Terminate 
risk) 
     ตัวแปรที่สอง  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)  การระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identification)  การประเมินความ
เสี่ยง (Risk  Assessment)  การจัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง (Risk Response)  และการรายงาน
และติดตามผล (Reporting and Monitoring) 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
แบ่งเป็น  3 ตอน  ดังนี ้
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     ตอนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิทยฐานะ เขตที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ประเภทของสถานศึกษา 
     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
( 4 Ts)  ตามทฤษฎีของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาจ านวน 21  ข้อ เป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) [7] โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ เป็นจริงเสมอ  
มักจะเป็นจริง  เป็นความจริงบางครั้ ง  ปานกลาง  
บางครั้งแต่ไม่เป็นความจริง  ไม่ค่อยจริง  ไม่เป็นความจริง   
     ตอนที่ 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  จ านวน 23  ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) [7]  โดย
แบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ เป็นจริงเสมอ มักจะเป็นจริง  
เป็นความจริงบางครั้ง ปานกลาง บางครั้งแต่ไม่เป็นความ
จริง  ไม่ค่อยจริงไม่เป็นความจริง    
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามให้สถานศึกษา จ านวน 123 สถานศึกษา 
และ เ ก็ บ แบบ สอบถา มด้ ว ยตน เ อ ง  จ า น วน  63 
สถานศึกษา และขอความอนุ เคราะห์ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนหรือครูที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถาม แล้ วด า เนินการส่ งกลั บคืน  ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 123 
ชุด และได้รับแบบสอบถามจากครูผู้สอนหรือครูที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานศึกษา จ านวน 123 ชุด รวม 246 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ระยะเวลาที่ ใ ช้ในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วันที่  14 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 จนถึง  30  กันยายน  พ.ศ. 
2559 
5.3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิจั ยครั้ งนี้   ผู้ วิ จั ยวิ เ คราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามได้น ามาด าเนินการวิเคราะห์  
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ
(Percentage)  หาค่าเฉลี่ย  (  X̄ )   และหาค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Pearson product-moment 
correlation coefficient  
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
     ผลการวิ เคราะห์สภาพข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงสูง (56.10%)  มีช่วงอายุ  50  ปีขึ้นไป (42.30%)  
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี (49.60%)  สถานภาพ  
ผู้บริหารสถานศึกษา (50.00%)  ครูผู้สอนหรือครูที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  (46.70%)  อื่นๆ  (3.30)   วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (32.50%)  วิทยฐานะครู  
(26.00%)   ส ถ า นศึ กษา ตั้ ง อยู่ ใ น เ ขต บา งป ะหั น  
(26.82%)  และประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก(52.03%)   
6.2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
( 4 Ts) ตามทฤษฎ ี
     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ( 4 Ts)  ตามทฤษฎีอันได้แก่ การยอมรับ
ความเสี่ยง (Take risk)  การควบคุมความเสี่ยง (Treat  
risk) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) และการ
ก าจัดความเสี่ยง (Terminate risk) ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
     ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลีย่  ( X̄ )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎเีป็นรายด้านดังน้ี  
 

รายการ    ( X̄ )         (S.D.)                            แปลผล 
การยอมรับความเสี่ยง 
การควบคุมความเสี่ยง 
การถ่ายโอนความเสี่ยง 
การก าจัดความเสี่ยง 

5.52 
5.53 
5.36 
5.53 

0.92 
0.94 
0.92 
0.99 

ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง      

รวม 5.48 0.88 ระดับมักจะเป็นจริง 

 
     จากตารางที่  2  พบว่าการบริหารความเสี่ยง ( 4 Ts)  
ตามทฤษฎีอันได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)  
การควบคุมความเสี่ยง (Treat  risk) การถ่ายโอนความ
เสี่ยง (Transfer risk) และการก าจัดความเสี่ยง 
(Terminate risk)  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
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สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง( X̄ 
= 5.48,  S.D =0.88 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  การควบคุมความเสี่ยง  ( 
X̄ = 5.53, S.D = 0.94)  และการก าจัดความเสี่ยง  (X̄ = 
5.53, S.D = 0.99) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  
การถ่ายโอนความเสี่ยง  (X̄ = 5.36, S.D = 0.92) 
6.3  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ
ผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา   
     ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา  5  ขั้นตอน ได้แก่การก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objective setting)  การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification)  การประเมินความเสี่ยง (Risk  
Assessment) การจัดการและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง (Risk Response)  และการรายงานและติดตามผล 
(Reporting and Monitoring)   
     ตารางที่  3  แสดงค่าเฉลี่ย  ( X̄ )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)   และระดับการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน เป็นรายด้าน ดังนี้  
 

 รายการ        ( X̄ )          (S.D.)                   แปลผล 
การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  
การจัดการและจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 
การรายงานและติดตามผล 

5.54 
5.46 
5.42 
5.38 

 
       5.51 

1.03 
0.99 
1.08 
1.09 

 
1.10 

ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 

 
ระดับมักจะเป็นจริง       

รวม       5.46 1.00 ระดับมักจะเป็นจริง 

 
     จากตารางที่  3  พบว่ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  5  ขั้นตอน ได้แก่การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective setting)  การระบุความเสี่ยง (Risk 
Identification)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( Risk  
Assessment)  การจัดการและจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง (Risk Response)  และการรายงานและติดตามผล 
(Reporting and Monitoring)    พบว่าโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง ( X̄ = 5.46,  S.D = 1.00 
) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่  การก าหนดวัตถุประสงค์ ( X̄ = 5.54, S.D = 
1.03)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ  ได้แก่  การจัดการและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (X̄ = 5.38, S.D = 1.09) 
6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
     ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นรายด้าน พบว่าการบริหารความ
เสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาด้านการ
ยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการควบคุม
ความเสี่ยงสูงสุด  (r = .891)  และด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการถ่ายโอนความเสี่ยงต่ าสุด
(r = .804)  และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาด้านการจัดการและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการรายงานและติดตามผล
สูงสุด(r = .949)  และด้านการก าหนดวัตถุประสงค์มี
ความสัมพันธ์กับด้านการจัดการและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่ า  (r = .762)   
     ตารางที่  5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์
กันทางบวกรายด้านและรายข้อทุกข้ออย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  .01  พบว่า  โดยรวมและรายด้าน การ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาด้านการก าจัดความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาในด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ สูงสุด  (r = 
.880)  และการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาด้านการควบคุม
ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการ
รายงานและติดตามผล ต่ าสุด  (r = .665) 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง  เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี  และสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้   ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล  กิ่งจ าปา 
[8] ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
นโยบายหรือให้การสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู  และแหล่งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ
มากที่สุดคือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.2  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา   
     โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง เป็น
เพราะกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีขั้นตอนหรือมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิ่งกาญจน์  คงจุน [9]  ที่ได้กล่าวถึงขึ้นตอน
ของการบริหารความเสี่ยงคือ การจัดตั้งผู้บริหารงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงของ
องค์การที่จะต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การ และสามารถในการสร้าง
ทีมที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทุกด้าน     
แต่ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจงานด้านการบริหารความเสี่ยง
อย่างแท้จริง โดยผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงมี
หน้าที่ในการก าหนดของเขตและเป้าหมายงานบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การร่วมกับทีมงานบริหารด้านอื่นของ
องค์การ วางกรอบ แนวทางการคิด วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขององค์การ  สร้างทีมนักบริหารความเสี่ยงขององค์การ  
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านอื่นขององค์การในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงองค์การ เมื่อจัดตั้งทีมบริหารความ
เสี่ยงได้แล้วขั้นตอนที่ส าคัญต่อไปคือการวางขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยง 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1. การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีพบว่าด้านการ
ถ่ายโอนความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยอมถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
หน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน รับผิดชอบ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึงทางเลือกที่จะ
ถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบ
มากยิ่ งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
     8.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนั้น
ในการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้
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ความส าคัญกับการก ากับ ติดตามและประเมินผล เพราะ
จะส่งผลถึงการจัดท าแผนการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 2) ศึกษาคุณภาพผู้เรียน และ     
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 แห่ง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการ
จับสลากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน และครู จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล รองลงมา คือ วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมองค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 2) คุณภาพผู้เรียน อยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยมาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 2 รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 5 3) วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า และวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวม  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา, คุณภาพผู้เรียน      
 

Abstract 
               The purposes of this research were: 1) to study the schools’ organizational culture; 2) to study 
the quality of learners; and 3) to study the relationship between the organizational culture and the 
quality of learners. The samples were selected from 127 school administrators and 127 teachers from 127 
schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 by simple random 
sampling via drawing method. The research instrument was 5-scale questionnaire with the reliability at 
.96. The statisticsused for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that: 1) the clan culture had the highest average of an organizational 
culture, followed by achievement culture, whereas the adaptability culture had the lowest average ; 2) 
the quality of learners was found to be in excellent level, of which the standard 2 had the highest 
average, followed by the standard 1, but the standard 5 had the lowest average ; and 3) the hierarchy 
culture and the quality of learners had low positive relationship, and the adaptability culture, 
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achievement culture and clan culture were shown to have no relationship with the overall results of 
quality assurance in education in term of the quality of learners.  
Keywords : organizational culture, quality of learners   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกจิ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสังคม
ว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  หรือมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด [1] ซึ่งการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน
ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 
ดังนั้นถ้าสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมจะ
สามารถสนับสนุนผลการท างานขององค์การได้ [2] 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์  เมธานุภาพ [3] 
พบ ว่ า  วั ฒน ธ ร ร ม อ งค์ ก า ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละคร  เขียนชานาจ [4] 
พบว่า วัฒนธรรมองค์การกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 วัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางที่ได้ยึดถือปฏิบัติกัน
ในองค์การตามความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ที่บุคคลหรือ
สมาชิกในองค์การมีร่วมกัน เป็นการก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่ งวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษามี
อิทธิพลโดยท าให้ครู นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา 
เกิดแนวคิดความรู้สึก  และแนวทางการปฏิบัติ ใน
สถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
องค์การ ผู้ วิ จั ยจึ งท าการสัง เคราะห์ ประเภทของ
วัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญจากแนวคิดของ นาตยา     
เกตุสมบูรณ์ [5]; ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ [6] ; คาเมรอน 
และควิน (Cameron & Quinn) [7] และ ดาฟท์ (Daft) 
[8] ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) วัฒนธรรมแบบสายการ
บังคับบัญชา (Hierarchy culture) 2) วัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว (Adaptability culture) 3) วัฒนธรรมแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ (Achievement culture) และ 4) วัฒนธรรม

แบบสัมพันธ์เกื้อกูล หรือนักวิชาการบางท่านอาจใช้
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan culture)    
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
องค์การดังจะเห็นได้จากการก าหนดเป้าประสงค์ประการ
หนึ่งให้ “ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” ส่วนการประกันคุณภาพภายในนั้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนเป็นด้าน
ที่มีปัญหามากท่ีสุด [9]  
 จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็น ผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เนื่องจากมีปัญหามากกว่าด้านอื่น ๆ เพื่อน า
ผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร ในการปรับปรุง หรือพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การที่บุคลากรมีร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การ
บริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน 
เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง 
ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น 
และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้ เรียนของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 แห่ง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งละ 1 คน จ านวน 
127 คน และครูวิชาการสถานศึกษาละ 1 แห่ง จ านวน 
127 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน 
3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
     3 . 2 . 1  วัฒนธ ร ร มอ งค์ ก า ร ขอ ง สถ าน ศึ ก ษ า
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับ
บัญชา 2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 3) วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และ 4) วัฒนธรรมองค์การ
แบบสัมพันธ์เกื้อกูล   
     3.2.2 คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร คือ  1) 
ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้ เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร และ 6) ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต    

   

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย วัฒนธรรม
องค์การ ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์การแบบสาย
การบังคับบัญชา 2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว      
3 )  วั ฒน ธ ร ร ม อ งค์ ก า ร แ บ บ มุ่ ง ผ ล ส า เ ร็ จ  แ ล ะ              
4) วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล จากการ
สังเคราะห์แนวคิดของ นาตยา  เกตุสมบูรณ์ [5] ;     
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ [6] ; คาเมรอน และควิน 
(Cameron & Quinn) [7] และ ดาฟท์ (Daft) [8] และ 
กรอบแนวคิดคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้ เ รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร และ 6) ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต [10] แสดงดังรูปที่ 1  
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      ตัวแปรที่ศึกษา                             ตัวแปรที่ศึกษา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 แห่ง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ     
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
          ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 คน 
ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี ่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) [11] ใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่าง แบบง่าย (Simple random sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากจากลุ่มตัวอย่าง (Lottery method) โดย
การสุ่มแบบไม่แทนที่ เมื่อสุ่มหยิบสลากใบใดได้ไม่ต้องใส่
กลับลงไปท่ีเดิม จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งละ 1 คน จ านวน 
127 คน และครูวิชาการสถานศึกษาละ 1 แห่ง จ านวน 
127 คน รวมทั้งสิ้น 254 คน  
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 42 ข้อ 
ได้แก่ วัฒนธรรมแบบสายการบังคับบัญชา จ านวน 12 
ข้อ วัฒนธรรมแบบปรับตัว จ านวน 12 ข้อ วัฒนธรรม
แบบมุ่งผลส าเร็จ จ านวน 9 ข้อ และวัฒนธรรมแบบ
สัมพันธ์ เ กื้ อกู ล  จ านวน 9  ข้ อ  ซึ่ ง มี ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective congruence : 

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
1.  วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา 
2.  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
3.  วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ 
4.  วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล   

 

คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน  

1.  ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ  
2.  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที ่

พึงประสงค ์ 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสต ิ
สมเหตุสมผล  

5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร  
6.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน  

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดตีอ่ 
อาชีพสุจริต 
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IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
     แบบบันทึกผลการประกันคุณภาพภายใน ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 จ านวน 6 
ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 2 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 3 
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่  4 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 5 จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี และ มาตรฐานที่ 6 
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = 
ดีเยี่ยม 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ และ 1 = ปรับปรุง  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย
ตนเอง และ ข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยได้ขอข้อมูล
จากส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1    

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
และคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
     วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
7.1 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา   S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา   4.34 0.32 มาก 3 
2.  วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตวั 4.31 0.37 มาก 4 
3.  วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็ 4.45 0.31 มาก 2 
4.  วัฒนธรรมองค์การแบบสมัพันธ์เกื้อกูล 4.59 0.35 มากที่สุด 1 

 
     จากตารางที่  1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสัมพันธ์เกื้อกูล มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์การแบบ
มุ่งผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรม

องค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
7.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดง
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกเป็นรายมาตรฐาน  
  

คุณภาพผู้เรยีนที่เป็นผลการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา    S.D. ความหมาย ล าดับ 

มาตรฐาน 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 4.81 0.29 ดีเยี่ยม 2 
มาตรฐาน 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที ่
พึงประสงค ์ 4.86 0.28 

 
ดีเยี่ยม 

 
1 

มาตรฐาน 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.43 0.57 

 
ดีมาก 

 
4 

มาตรฐาน 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตสุมผล 4.39 0.54 

 
ดีมาก 

 
5 

มาตรฐาน 5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4.00 0.65 ดีมาก 6 
มาตรฐาน 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ  4.68 0.40 

 
ดีเยี่ยม 

 
3 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
7.3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 3 

 
 ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

วัฒนธรรมองค์การ 

คุณภาพผู้เรยีนที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 1 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 2 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 3 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 4 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 5 
  

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 6 
  

รว
ม 

1.  วัฒนธรรมแบบสายการบังคับบัญชา   .09 .02 .21* .16* .05 .07 .16* 
2.  วัฒนธรรมแบบปรับตัว .06 -.03 .22* .07 .01 .09 .12 
3.  วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ .05 -.03 .21* .11 -.04 .10 .11 
4.  วัฒนธรรมแบบสัมพันธเ์กื้อกูล .05 -.09 .14 .07 .08 .06 .10 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบสายการ
บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียน

ที่เป็นผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับต่ า และวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรม
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แบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประเภทวัฒนธรรมองค์การ
แบบสัมพันธ์เกื้อกูล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจาก บุคลากรในสถานศึกษามีการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ ชิด ดั งนั้นองค์การลักษณะนี้จึ งคล้ ายกับ
ครอบครัวขยายมากกว่าหน่วยทางธุรกิจ ลักษณะทั่วไป
ขององค์การที่มีวัฒนธรรมมุ่งสัมพันธ์เกื้อกูลคือ การ
ท างานเป็นทีม การมีแผนงานการมีส่วนร่วมให้กับ
บุคลากร ความผูกพันร่วมมือของบุคลากร ในองค์การที่มี
วัฒนธรรมองค์การแบบนี้ มักจะมีกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมมาก รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ท าให้
พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและจงรักภักดีต่อ
องค์การตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาพร  ภูวิจิตร [12] 
กล่าวว่า วัฒนธรรมสัมพันธ์เกื้อกูลหรือวัฒนธรรมเครือ
ญาติเป็นวัฒนธรรมที่ท างานแบบยืดหยุ่นและอุปถัมภ์ 
เอื้ออาทรต่อกันภายในองค์กรมีความรัก ความผูกพัน ท า
ให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานแบบเครือญาติ   
     8.2  คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มี โอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 
12 ประการ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต และเป็นโครงการที่ตอบสนอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มฐ. 2 : ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 - 2.4 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการท าความดี ประพฤติดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความหวัง 

และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ 
และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมหวัง  อาลัยญาติ [13] เรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
กับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายการจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
     8.3 วัฒนธรรมองค์การแบบสายการบังคับบัญชา    
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
ต่ า อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบ
สายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมระบบราชการ 
วัฒนธรรมการท างานของระบบราชการมีสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นคง
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
การท างานและความมั่นคงในการท างาน ซึ่งอาจมีผลต่อ
การปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา
ผู้เรียนได้ แต่ก็อยู่ในระดับต่ า เนื่องจากผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน อาจมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตัวผู้เรียนเอง ผู้ปกครอง 
ทรัพยากรในการบริหารอื่น ๆ งบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ชุมชน ฯลฯ ดังนั้นใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรบริหารงานแบบบูรณาการ
คือทุกภาคส่วนควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน        
     ส่วนวัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบมุ่ ง
ผลส าเร็จ และวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์ เกื้อกูล ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อาจเป็นเพราะ ตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นตัวแปรภายนอกที่ส่งผล
ทางอ้อมต่อคุณภาพผู้เรียนผ่านตัวแปรทางตรงอื่น ๆ เช่น 
การจัดการการเรียนรู้ของครู ความใส่ใจของนักเรียน   
เป็นต้น  
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9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เป็น
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา    เขต 1 
     9.2 ควรศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังคุณภาพผู้เรียน 
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รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จ านวน  8  แห่ง ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมในการเป็นกรณีศึกษา ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 24 คน และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
ลูกโซ่จ านวน 14 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย คือ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM-MODEL) ได้แก่ 1) การจัดการชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 2) การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 3) การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
และ5) การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการผสานการจัดการ
ทั้ง 5 รูปแบบเพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกร ะทบ
ทางสังคมสิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้สืบไป  
ค าส าคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม, การจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to create a cultural capital management model for 

creative tourism in Thailand. This qualitative research was conducted by collecting the data from 8 
creative tourism spots that had their own uniqueness and diversity that relating to the tourism. The 
samples were 24 key informants selected by purposive sampling and also 14 key informants chosen 
by snowball sampling. The in-depth interview was used as research tool for  collecting the data 
which were then analyzed by means of content analysis. The research findings revealed that the 
cultural capital management for creative tourism contained 5 aspects, including 1) creative 
community management, 2) creative story management, 3) creative activity management, 4) creative 
communication management, and 5) creative impact management. The model was generated by 
integration of these 5 creative management aspects that could lead to creative tourism and hence 
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economic benefits; meanwhile, this model also concurrently considered the impacts on social, 
environmental, and cultural sustainability of communities. 
Keywords: cultural capital, management, creative tourism 
 
1. บทน า 
 การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่ว
โลก ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจากรายงาน
สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไตรมาสที่ 3 ปี  พ.ศ. 
2559 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง เข้ามายัง
ประเทศไทย 8,228,278 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.09 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน [1] ในขณะที่
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกับชุมชน มรดก
ทางวัฒนธรรม มีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว อีกทั้งกระแส
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมก าลังได้รับความนิยม
มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล  
 แนวคิดใหม่ที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพได้ถูกเสนอขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ (New 
Travel Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันที่ ได้รับการส่งเสริมโดยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ 
(UNESCO - United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) เพื่อสนับสนุนการด ารง
อยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม [2] การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยเช่ือมั่นว่าการ
เข้ามาร่วมเรียนรู้ท ากิจกรรมอันมีคุณค่าของชุมชน ผ่าน
การเ ช้ือเชิญของชุมชนที่พร้อมส าหรับการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว จะช่วยให้เกิดการจดจ าและความประทับใจ
อย่างลึกซึ้งถึง “จิตวิญญาณ” ของพื้นที่ของการท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง [3]  
 การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ส่งผลต่อชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Raymond [4] ท่ีได้ท าการศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนด์โดยน าเอาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวที่เกาะใต้ โดยจัดให้มี
เครือข่ายของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อน าไปสู่การจัดอบรม 
(Workshop) เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมให้กับ
นักท่องเที่ ย ว เพื่ อ เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนโดย
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน  
 ด้วยความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใน
การน า ไปปรับใ ช้ ให้การพัฒนาการท่องเที่ ยว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ให้กระจายไปในหลายพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นหากแต่ยังเป็น
เครื่ องมือส าคัญที่ เปิด โอกาสให้ เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเข้าใจ
และการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอ
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย   
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของ Bourdieu 
(1986)  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ Dickman 
(1996) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวของ 
Throsby (2001) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
Eber (1993) แล้วจัดท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
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3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  ประกอบด้วยตัวแทนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ านวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาค คือ 
ภาคกลาง ได้แก่  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ และ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
สมุทรสงคราม ภาคเหนือ  ได้แก่ บ้านถวาย หมู่บ้าน
หัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และ บ้านหาดผาขน น่าน 
ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส และ ชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ เมืองเก่าเชียงคาน เลย และ 
ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา  
3.3 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อท าการ
สัมภาษณ์ระดับลึก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประสานงานการ
ท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง
รวมถึง ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique   
3.4 ขอบเขตด้านวิธีด าเนินงาน เป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ 
ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบสร้ า งสรรค์นิ ยม โดยใ ช้ 
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ (multiple case study) 
อาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายราย
มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้
อย่างกระจ่างชัดและครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา 
3.5 ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม  2560 รวมระยะเวลา  
12  เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ เพื่อท าการสัมภาษณ์ระดบัลึก ได้แกผู่้ประสานงาน 
การท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการท่องเที่ยว 
และนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีวิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวนแห่งละ 3  
คน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique 
จ านวน 14 คน โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี และการเลือกผู้ให้
ข้อมูลแบบลูกโซ่ ด าเนินการเก็บข้อมูลจนข้อมูลมีความ
อิ่มตัว (saturation of data) 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ าง ( semi-
structure Interview guide) สร้างโดย ศึกษา
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และก าหนดประเด็นที่
ต้องการถาม พิจารณาแต่ละข้อค าถามให้มีความชัดเจน
ทางภาษา จากนั้ นน า ไปทดลองสัมภาษณ์   และ

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาจน
ได้แบบสัมภาษณ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์  
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
     4.3.1 การวิจัยเอกสาร (documentary research)  
          โดยรวบรวมและเรียบเรียงเอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจนิยาม ค า
จ ากัดความ และ การให้ความหมายของทุนทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ รวมถึงสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 8 แห่ง  
     4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data)   
          เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดย
วิธีเลือกตามทฤษฎีแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 24 คน 
และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่จ านวน 14 คน ใน
ลักษณะการสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ โดยขออนุญาต
ในการจดบันทึกและบันทึกเสียง  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์
เนื้อหา ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล ก าหนดรหัสของข้อมูล 
(Coding) การจัดข้อมูลด้วยการเช่ือมโยงดัชนีค าหลักใน
ตัวอย่างเข้าด้วยกัน เพ่ืออธิบาย ตีความ สร้างข้อสรุปด้วย
วิธีอุปนัย [5] 
   
5. ผลการวิจัย 
     จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทั้ง 8 แห่ง พบว่า รูปแบบการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ 
(5CM-MODEL) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Community 
Creation Management) หมายถึง การจัดชุมชนให้มี
ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
     5.1.1 สร้างการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลทุนทางวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว “มีการจัดตั้งกลุ่มย่านเมืองเก่า เพราะเรา
ต้องการในเรื่องของอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมแล้วก็
พลิกฟื้นประเพณีต่าง ๆ ขึ้นมา” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) มี
การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให้



20                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561        
 

เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวร่วมกัน  
     5.1.2 ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ในชุมชนของตน “จะต้องให้คนได้เห็นความส าคัญของ
รากของตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรที่สวยงามให้ทุกคนรู้ว่า
ของดีบ้านฉันคืออะไร” (คนท่ี 20, สัมภาษณ์) เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว  
     5.1.3 สร้างความภาคภูมิใจ ให้สมาชิกในชุมชนรู้สึก
ภาคภูมิใจในรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ตน “ชุมชนพอได้ เรียนรู้มันก็จะเกิดความภูมิ ใจใน
วัฒนธรรมบ้านเกิด แล้วมันจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในมิติ
ของใจมันสร้างความสัมพันธ์และสร้างความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) เพื่อให้เกิดการ
รักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป 
     5.1.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน 
ด้วยการที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแล “ช่วยเหลือดูแล
กันคนในชุมชนของเรามีต้นทุน คือเราไม่มีเรื่องอบายมุข
และขโมยน้อยมาก นักท่องเที่ยวมาก็อยู่ได้กลมกลืนกับ
ชาวบ้าน” (คนท่ี 26, สัมภาษณ์) ให้ความช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ปรับความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี
ของชุมชน 
     5.1.5 แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม “มีนักท่องเที่ยวมันเป็นการ
กระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ออกวางอวนกุ้ง
อวนปลาไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางส่งร้านอาหารเลยก็
ได้ราคาเพิ่ม” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) โดยไม่เฉพาะ
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในแง่ของ
ความสุขความภูมิใจ “ประเด็นของชุมชนเนี่ยมันมีเรื่อง
ของก าลังใจ มีคนมาเยี่ยมมาชมเราก็มีความสุข” (คนท่ี 3, 
สัมภาษณ์) ท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนได้รับร่วมกัน 
     5.1.6 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร คือ การจัดให้
สมาชิกในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน “ก็ประชุมกันทั้งหมู่บ้าน มาตกลงกันว่าใคร
จะลงมาท าแพก็ให้มาสมัคร ถ้าใครสละสิทธิ์ก็สละไป เรา
จะมีประชุมใหญ่ประจ าปี” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความเคลือ่นไหวในเรื่องราว
ต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
5.2 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation 
management) คือ การน าเรื่องราวของท้องถิ่นมาเป็น

หัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวหรือสื่อสารให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ ผ่านสถานที่จริงผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อ
ราวกับการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
     5.2.1 ค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   
ที่ส าคัญในท้องถิ่นของตน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลสร้างความ
น่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว “การตามรอยพระธาตุและ
ประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีร่องรอยส าคัญ
ตั้งแต่ในสมัยทวารวดีที่ในดินแดนลุ่มภาคกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) ให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาได้เรียนรู ้
     5.2.2 น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน “เราได้เรียนรู้ หลวงปู่มั่นเคยมาถึงก่อน 
ยอดเคยหักลงมา ในหลวงเคยเสด็จมายกช่อฟ้า เราได้
เห็นเรื่องราวในมุมที่ต่างไป” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ที่มี
ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงต่อทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
“เราจะเข้าไปดูนาฬิกาที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 
6 เนื่องในงานพระราชพิธีพระศพของรัชกาลที่ 5” (คนที่ 
20, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดใจเพิ่มความส าคัญและความน่าสนใจให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 
     5.2.3 น าเสนอเรื่องเล่าต านานใน ที่เล่าขานสืบต่อกัน
มาตามความเช่ือของคนในท้องถิ่น “ภาพเขียนเป็นเรื่อง
เล่าปู่ม่านย่าม่านที่มาจากภาษาพม่า เรียกว่าปู่ม่าน ย่า
ม่านต านานรัก ถ้ามารอดซุ้มที่วัดภูมินทร์แล้วได้มาอีก
รอบหนึ่งก็เป็นคู่แท้กัน” (คนที่ 18, สัมภาษณ์) มาเป็น
ส่ วน เสริ ม ในการท่อง เที่ ยว  บรรยายเรื่ อ งราวให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบ “พญามังกรเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเก่าภูเก็ตเป็นมังกรแห่งท้องทะเล ถ้าตั้งอยู่ที่ใดใน
โลกนี้พื้นที่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง” (คนที่ 20, 
สัมภาษณ์) เพื่อเพิ่มอรรถรสในระหว่างการท ากิจกรรม
ท่องเที่ยว 
      5.2.4 เสนอเรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการน าเสนอขั้นต้อนรูปแบบหรือวิธีการที่
ท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น “เราพาไปดูการสาธิตการท ากะปิได้เห็นวิธีการ
ท า ของกลุ่มแม่บ้านท า มันสดสะอาดคนมาเห็นก็อยาก
ซื้อ” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่าในตัวสินค้า สร้างความเต็มใจ
ในการซื้อสินค้าด้วยการตัดสินเชิงคุณค่ามากกว่าราคา 
5.3 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Activity Creation 
Management) คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
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น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย สร้างความดึงดูดและความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว 
     5.3.1 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เน้นการน า
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นกิจกรรม “พาไป
เที่ยวรอบเกาะชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะ 7 หมู่บ้าน
ชมสวนยาง ทุ่งนา สวนมะพร้าว แล้วก็พักหนึ่งคืนรุ่งเช้า
อาหารเช้าจัดที่บ้านแล้วก็ลงเรือไปดูกระชังการเลี้ยงกุ้ง
มังกรเลี้ยงปลาในกระชังไปเล่นน้ า 4 เกาะแล้วก็กลับมา
พักผ่อน รุ่งเช้าอาหารเช้าอีกวันนึงก็จบโปรแกรม” (คนที่ 
26, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     5.3.2 จัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ในระหว่าง
การท่องเที่ยว “ตอนกลางคืนก็จะมีฟ้อนร า ท าบายศรีสู่
ขวัญมีเด็กท่ีเล่นดนตรีไทยของบ้านเรา ใช้คนในหมู่บ้านที่
เป็นชาวบ้านเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกท่ีดีจากการท่องเที่ยว “พาไป
ชมบ้านเก่าที่เจ้าของบ้านอยู่จริง ๆ อาม้า อาอี๊ ก็จะคอย
ต้อนรับพาชมบ้าน ร้องเพลงจีนให้นักท่องเที่ยวฟัง ได้
พูดคุยกันเจ้าของบ้านก็มีความสุขหายเหงา นักท่องเที่ยว
ก็รู้สึกประทับใจ” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) อยากที่จะ
กลับมาท่องเที่ยวในสถานท่ีอีก 
     5.3.3 จัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้หรือได้เห็นตัวอย่าง เพื่อน าไปสู่การ
สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติหรือการด าเนิน
ชีวิต “การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของสะสม มีการจ าลองคอก
โคคอกแรกที่มีการบุกเบิกท าฟาร์ม คุณโชคชัยผู้ก่อตั้ง
ฟาร์มโชคชัยจะมีค าพูดติดปาก ว่าผมฝันอยากเป็น
คาวบอย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้ท าตาม
ความฝันของตน” (คนท่ี 36, สัมภาษณ์)  
     5.3.4 จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาส
ได้รับในชีวิตปกติของตน “อย่างนักเรียนจากประเทศ
อังกฤษประเทศฮอลแลนด์มากันเป็นกลุ่มเราก็จะพาไปท า
นา ปลูกข้าว ท าบายศรีสู่ขวัญ ให้เขาได้ท ากิจกรรมที่ไม่
เคยท า” (คนท่ี 16, สัมภาษณ์) เพื่อสร้างความน่าสนใจให้
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว 
     5.3.5 จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แฝงด้วยสาระประโยชน์ “ได้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม 
ทุกกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมก็จะแฝงการเรียนรู้อยู่ใน
นั้นด้วย เช่น การขี่ม้า เด็ก ๆ ก็จะได้ฝึก และเรียนรู้เรื่อง

การขี่ม้า การอยู่ร่วมกับสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ การรู้จักให้ 
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยว
ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เห็นและได้สัมผัสในสถานที่จริง  
5.4 การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Communication 
Creation Management) คือ การน าเสนอเรื่องราวของ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่าง
ลึกซึ้ ง  ด้ วยการบอกเล่าจากเจ้าของพื้นที่  เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
     5.4.1 ส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการ
เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ าไปสัมผัสกับทุนทาง
วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในท้องถิ่น “จัดงานกิจกรรมย้อนอดีต
ขึ้นมา มีกิจกรรม เช่น การท าขนมครก ท าข้าวย าอร่อย 
เรื่องของการแต่งกายเราก็เอากลับมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น
ว่าจริงๆแล้วเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่น” (คนที่ 20,สัมภาษณ์) 
สร้างโอกาสในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นท่ี  
     5.4.2 สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม    
ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด 
“สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการเดินทางคือก็ได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกันคนเมืองคนไปก็ได้เรียนรู้ศรัทธาชาวบ้านเองก็ได้
เรียนรู้การจัดการในการต้อนรับคนนอก” (คนที่ 3, 
สัมภาษณ์ )  ได้ เ รียนรู้ วัฒนธรรมวิถี ชีวิตที่ แตกต่าง
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
     5.4.3 การสร้างผู้สื่อความหมายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นคน
ในพื้นที่หรือในชุมชน “ต้องไกด์ชุมชนด้วยเป็นตัวหลัก
เพราะว่าการอธิบายมันจะเป็นตัวหลักมากกว่าอย่างเช่น
ว่าคนเชียงใหม่มาพูดเรื่องเกาะยาวมันไม่มันไม่สมบูรณ์
ต้องคนเกาะยาวโดยตรงพูดดีกว่า” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
ที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่ อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ า ใจรวมถึ ง ได้ รับความ
เพลิดเพลินจากการท่องเที่ยว 
     5.4.4 สร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวความส าคัญของทุนทาง
วัฒนธรรม ระเบียบข้อปฏิบัติ รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง “เรามีศูนย์
ข้อมูลของชุมชน นักท่องเที่ยวก็มาที่นี่ก่อนมาฟังบรรยาย
สรุปข้อมูลทั่วไป กิจกรรม กฎระเบียบอะไรต่าง ๆ เรื่อง
ของชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกติกาของชุมชน” (คนที่ 
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26, สัมภาษณ์) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 
     5 . 4 . 5  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ใ ห้
บุ คคลภายนอกได้ รั บรู้ รั บทราบด้ วยการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ “ต่างชาติก็มีทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็ทาง
สื่อออนไลน์ บางทีพวกที่มาก่อนเขาก็คุยให้ฟัง” (คนที่ 
26, สัมภาษณ์) ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อต่าง ๆ 
รวมถึงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
“ต้องบอกว่าแขกร้อยละ 60 มาแบบปากต่อปากอีก 40 
ก็จะมาจากทางโซเชียล” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
5.5 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ( Impact 
Creation Management) ด้วยการค านึงถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังนี้ 
     5.5.1 ฟื้นฟูและรักษาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ให้คง
ความสมบูรณ์มากที่สุด “จุดประสงค์ของเราท ายังไงก็ได้
ให้ป่าของเราเพิ่มอันนี้คือจุดหลักของศูนย์ป่าชายเลน สิ่ง
ที่เหลือที่ตามมา คือความเข้มแข็งของชุมชนนี่จะเป็นผล
พลอยได้ เราก็มีอุดมการณ์ด้วยกัน สร้างป่าให้อุดม
สมบูรณ์ต่อไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เพื่อส่งต่อต้นทุน
ส าคัญและล้ าค่าเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์
จากต้นทุนที่สั่งสมไว้ต่อไป 
     5.5.2 กระจายรายได้ แบ่งปันผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจสู่สมาชิกในชุมชน สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ “ช่วยกันปรับปรุงให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องไป
รับจ้างอะไรในเมือง ให้คนมาเที่ยวรู้สึกสะดวกสวยขึ้น แต่
ไม่กระทบกับธรรมชาติ เราเน้นใช้คนให้มากที่สุดเพราะ
เรากระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้าน” (คนที่ 17 , 
สัมภาษณ์) ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
และแบ่งปันรายได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท่องเที่ยว 
     5.5.3 ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้
และความสะดวกในการท ากิจกรรม “เราจะไม่ได้เปิดเป็น
จ านวนมากให้คนได้เข้า การรับนักท่องเที่ยวจ ากัดเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติของเรา” (คนที่ 34 , 
สัมภาษณ์ )  ในขณะเดียวกันก็ค านึ งถึ งพื้นที่ ไ ม่ ให้
กระทบกระเทือนกับการด าเนินวิถีชีวิตปกติมากจนเกินไป 
     5.5.4 ยึดหลักความพอเพียง ด้วยการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม สร้างรายได้และ
ความสุขให้กับสมาชิกในชุมชน “ชาวบ้านเองเราก็พอใจ

กับแบบนี้พอเพียงเราอยู่ได้มีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็เป็น
รายได้เสริมคือนักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่กันได้” (คนที่ 
27, สัมภาษณ์) โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 
     5.5.5 ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรม ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการ
อนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม “ถ้าวิ่ งตามกระแสการ
ท่องเที่ยวยังไงมันก็ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวเชียงคานไว้ ผาสาด
ลอยเคราะห์มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา มาดื่มด่ าวิถีชีวิต
ความเงียบสงบมีชวีิตสบาย ๆ อยากให้เป็นแบบนี้” (คนที่ 
31, สัมภาษณ์) เมื่อนักท่องเที่ยวคนต่างถิ่นเข้าไปเยี่ยมชม
เห็นคุณค่า เจ้าของพื้นที่ก็จะเกิดความภาคภูมิใจอยากที่
จะสงวนรักษาทุนทางวัฒนธรรมของตนไว้ 
     5.5.6 เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างช้าแต่มั่นคง ไม่ให้การท่องเที่ยวเข้ามาปรับเปลีย่นวถิี
ชีวิตหรือสภาพแวดล้อมมากจนเกินไป “เราไม่เอาเงินมา
ทุ่มแต่นักท่องเที่ยว เพราะเขาไม่มาแล้วจะเอาเงินที่ไหน 
ก็เลยคิดกันว่าอยู่อย่างน้ีถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเป็น
แค่งานอดิเรก คนท่ีนี่ก็พยายามที่จะให้มันยั่งยืน เราไม่ให้
มันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจนมากไป” (คนที่ 16 , 
สัมภาษณ์)  ให้สมาชิกในชุมชนค่อย ได้เรียนรู้และพัฒนา
ไปพร้อมกันเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ าและการท าลาย
ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   
     5.5.7 สร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและ
วิถี ชีวิต ให้นักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่ด้ วยกันอย่าง
กลมกลืน “ทุกอย่างเจ้าของบ้านจะเป็นคนดูแลหมดการ
ท าอาหารที่พักกิจกรรมต่าง ๆเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดูแล
หมด ถ้าไม่มีใครมาเที่ยวก็กลับไปบ้านไปเลีย้งวัวเลี้ยงแพะ
กลางคืนก็กรีดยางเรือก็มีออกทะเลแล้วก็ไปนั่งคุยกันชีวิต
สบายนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไร” (คนท่ี 27, สัมภาษณ์) ได้
พักนอนโฮมสเตย์อยู่ร่วมท ากิจกรรมกับเจ้าของบ้าน สร้าง
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนมาเยี่ยมญาติ ให้การ
ท่องเที่ยวผสานสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน  
     จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เมื่อน ามาผนวกกับ
บริบทความส าคัญของแนวโน้มการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจัยจึง
น าเสนอ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ 
(5CM - Model) เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มา
จัดการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียด
ที่แสดงในภาพท่ี 5.1 
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ภาพ 5.1  รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค ์5 ประการ (5 CM-MODEL) 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย น ามาอภิปรายในประเด็นของ
รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5 CM-
MODEL) ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ 
6.1 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การจัดการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้โดยสะดวกและยั่งยืน 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ เพชรศรี นนท์ศิริ [6] ที่กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้ง ในการจัดตั้ ง
วางแผนและด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่มส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการท่องเที่ยว  
6.2 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ การน าเสนอ
เรื่องราวเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยว ดังที่ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
[7] ได้กล่าวว่า เรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) ของ
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่า หรือ
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนเพื่อ
สร้างจุดขาย 
6.3 การจัดกิ จกรรม เ ชิ งสร้ า งสรรค์  กิจกรรม เ ชิ ง
สร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเป็นส่วนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell [8] 
ที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือการน าเสนอกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ เดินทาง เ ช่น กิจกรรมด้าน
ศิลปะหัตถกรรม การท าอาหาร  พร้อมกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 
6.4 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ต้องมีการน าเสนอเรื่องราว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งสอดคล้อง
กับ Richard [9] ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่ม
ปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย 
6.5 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ต้องค านึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลภัส พงศกรรังศิลป์ 
[10] ที่พบว่าองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่ งยืน คือ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่ งยืนของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว 
 จากนโยบายและแนวโน้มการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมที่ผ่านการจัดการเชิงสร้างสรรคท์ัง้ 
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5 ประการนั้น น าไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
7. บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์
ในประเทศไทย โดยการศึกษาพื้นที่ท่องเที่ ยวเ ชิง
สร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่น 8 แห่งใน 4  ภูมิภาค พบว่า 
รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM - 
Model) ได้แก่ 1) การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2) 
การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 3) การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และ5) 
การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการ
จัดการที่เหมาะสม ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบทางสังคม
สิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว้ได้สืบไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปภาพรวมของ
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งหากน าไปใช้กับการจัดการ
ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน อาจต้องมีการประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาในเชิง
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

               การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่
สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 2) สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจ า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ญาติผู้ต้องขัง ผู้น าศาสนา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรม จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการจัดกลุ่มสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ผู้ต้องขังจ านวน 505 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลของการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา คือ สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัว การประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีงานรองรับหลังจากที่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ สื่อ 
ข่าวสารที่สังคมได้รับเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษเป็นไปในด้านลบ ตลอดจนปัญหาที่สังคมไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นของ
การมีส่วนร่วมในการคืนคนดี  2) รูปแบบที่เหมาะสมในการมีสว่นร่วมเพื่อคืนคนดีสูส่ังคมระหว่างศูนย์ยตุิธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทั กษะฝีมือแรงงาน การ
รับรองความประพฤติให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทั้งในระหว่างต้องโทษและหลัง
พ้นโทษ การประสานงานระหว่างเรือนจ าและศูนยย์ุติธรรมชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขัง  3) การ
ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา พบว่า 
รูปแบบดังกล่าวสามารถน าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราในการคืนคน
ดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: การคืนคนดีสู่สังคม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้พ้นโทษ 
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               The purposes of this research were to : 1) study the current circumstances and problems 
of participation between community justice centres and Chachoengsao Central Prison that aiming to 
return the good citizens back to their communities, 2) construct a model of participation between 
community justice centres and Chachoengsao Central Prison that aiming to return the good citizens 
back to their communities, 3) evaluate the model of participation between community justice centres 
and Chachoengsao Central Prison. This study used mixed methods of both quantitative and qualitative 
researches. The samples used for qualitative research included 43 of the academicians of the Ministry 
of Justice, administrators of the Ministry of the Interior working in Chachoengsao Province, government 
agencies working under the Ministry of Justice in Chachoengsao Province, and members of Community 
Justice Center Networks that were selected by purposive sampling. The research tools included in-
depth interviews and group discussion and the obtained data were analyzed by means of content 
analysis. Furthermore, the samples used for the quantitative research included 505 of the inmates, 
selected by simple random sampling. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. The results of the study revealed that: 1) present circumstances and problems of 
participation between community justice centres and Chachoengsao Central Prison were as follows: 
communities had negative attitudes towards the former inmates, the cooperation between related 
agencies were inefficient, there were no jobs available for the former inmates, communities had 
received the negative information about former inmates via the mass media, and communities did not 
have awareness of the importance of participation in the program for “Returning Good Citizens Back to 
Their Communities.”; 2) the appropriate model of participation between community justice centres and 
Chachoengsao Central Prison contained the factors as follows: providing the labor skills to the inmates, 
recommendations of good conduct for the freed inmates, teaching the morality and ethics to the 
inmates during both before and after their releases, cooperation between the central prison and 
community justice centres, andpromotion of good attitudes towards the inmates;3) the evaluation of 
the model of participation between community justice centres and Chachoengsao Central Prison 
suggested that the model could be applied to develop the effective participation between community 
justice centres and Chachoengsao Central Prison in the program of “Returning Good Citizens Back to 
Their Communities” 
Keywords: returning good citizen back to community, community justice centre, former inmate 
 
1. บทน า 
     การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่ละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของ
สังคม มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในอดีต
การลงโทษมุ่งเน้นตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เพื่อการแก้
แค้นทดแทน (retribution) ที่มีลักษณะ “ตาต่อตา ฟัน
ต่อฟัน” เพราะเช่ือว่าการลงโทษที่รุนแรง ถือเป็นข่มขู่
ยับยั้งการกระท าผิด (deterrence) ทั้งยับยั้งคนในสังคม
ไม่ให้กระท าตามอย่าง (general deterrence)  และยัง
เป็นการยับยั้งตัวผู้กระท าผิดไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า 

(specific deterrence) รูปแบบการลงโทษโดยใช้ระบบ
เรือนจ า (custodial treatment) เป็นวิธีการลงโทษที่
นิยมใช้กันหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะถือว่า
เป็นการตัดโอกาสในการกระท าผิด (incapacitation) ท า
ให้ผู้กระท าผิดต้องถูกจองจ า ขาดอิสรภาพและไม่สามารถ
ออกมาสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คนในสังคมได้ขณะ
ถูกควบคุมตัวในเรือนจ า แต่มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากที่
พบว่า การควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ าโดยไม่ได้มี
กระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย นอกจากจะท าให้
ผู้กระท าผิดไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วยังท าให้ผู้กระท า
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ผิดต้องมีสภาพ เสื่อมโทรมลงไปกว่าเดิมอีก และเกิดการ
รวมกลุ่มเรียนรู้ถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรซึ่งกันและ
กัน จึงอาจเสี่ยงต่อการกลับมากระท าผิดซ้ ามากยิ่งขึ้น 
(กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัย
และพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2552) [1] 
     ปรัชญาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์จึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนจากในอดีตที่เน้นการน าผู้กระท าผิด
มาลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน เป็นการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อ
พัฒนาพฤตินิสัย (rehabilitation) และการน ากลับคืนสู่
สังคม(reintegration) แต่สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ในปัจจุบัน
พบว่ามีสูงถึงจ านวน 302,339 คน สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์
ทั่วประเทศ รท. 102 (ก) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 
ในขณะที่ความจุมาตรฐานสามารถรองรับได้ เพียง 
160,000 คน ท าให้กระบวนการในการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังอาจไม่ทั่วถึง  นอกจากนั้น ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
กลับสู่สังคม (released prisoners) มักถูกตีตราและ
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการเนื่องจากมี
ประวัติเคยต้องโทษและผู้ประกอบการมักไม่ไว้วางใจใน
พฤติกรรม ส่งผลให้ผู้ต้องขังพ้นโทษที่ผ่านการแก้ไขฟื้นฟู
และตั้งใจกลับตนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถจ านวน
มาก ประสบปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
น าไปสู่การกระท าผิดซ้ า (recidivism) นโยบายของกรม
ราชทัณฑ์มีภารกิจหนึ่งคือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งภารกิจหนึ่งของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนคือ การคืนคนดีสู่สังคม โดยให้ความ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่
หวนกลับไปกระท าผิดอีก รวมทั้งให้บุคคลนั้น สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชน ได้อย่างปกติตามความ
เหมาะสม (กองพัฒนายุติธรรมชุมชน, 2558) [2] 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วน
ร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่
สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method 
research) ของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ 

 

     3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
          ขั้นตอนย่อยท่ี 1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (เพื่อให้
ได้ข้อมูลในมุมมองของนักวิชาการ) ที่เป็นข้อมูลในเชิง
คุณลักษณะเป็นหลัก ประชากรสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานเรือนจ า ประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ผู้น าศาสนาในชุมชน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และญาติผู้ต้องขัง  
          ขั้นตอนย่อยที่ 1.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (เพื่อให้
ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้ต้องขัง) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยจ านวน 505 คน 
     3.2 ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการ
มีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดสีู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ขอ้มูลของการด าเนินการ
วิจัยจากขั้นตอนท่ี 1.1 และขั้นตอนท่ี 1.2 มาท าการสร้าง
รูปแบบ  
          3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์

ขั้นตอน วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีวจิัย 
1 

 
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมี
ส่วนร่วมเพื่อ คืนคนดีสู่สั งคมของศูนย์
ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ เ รื อ น จ า ก ล า ง
ฉะเชิงเทรา 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

2 เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพือ่คืนคนดี
สู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทรา 

สนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

3 เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืน
คนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

สนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิ จัยจากขั้นตอนที่  2 และท าการ
ประเมินรูปแบบ 

4. ผลการวิจัย 
     เสนอผลการวิจัย โดยจ าแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
มีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  
          ขั้นตอนย่อยท่ี 1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
          ขั้นตอนย่อยท่ี 1.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
     ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการมีส่วนรว่มเพื่อคืนคนดสีู่
สั งคมของศูนย์ยุ ติ ธรรม ชุมชนและเรื อนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
     ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืน
คนดีสู่สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา   
     ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพื่อ
คืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทราข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล แบ่งเป็นจ านวน 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจ านวน 43 
คน ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและ
เสนอผลการวิเคราะห์โดยเสนอตัวอย่างค าตอบแล้วสรุป
ในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
1. สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. การประสานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธภิาพ 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไม่เอาจริงเอาจัง 
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง 
1. สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัว  
2. สื่อเผยแพร่ข้อมูลของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวใน 
ด้านลบ 
3. นโยบายของผู้บริหารขาดความต่อเนื่อง 
 
ญาติผู้ต้องขัง 
1. สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. ไม่มีงานรองรับหลังจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 

3. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ผู้น าศาสนาในชมุชน 
1. สังคมไม่ยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัว 
2. สังคมไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วม 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1. สังคมมีทัศนคติที่มองจากรูปลักษณ์ภายนอกของ
ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
2. สื่อเผยแพร่ข้อมูลของที่ไดร้ับการปล่อยตัวในด้านลบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมราชทัณฑ์และผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรมด้านพัฒนาพฤตินิสัย 
1. สังคมไทยมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัว 
2. สื่อข่าวสารที่สังคมได้รับมีต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย
ตัวไปด้านลบ 
3. ภารกิจของเรือนจ ามีมากจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้เต็มที่ 
4.  การประสานของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องยั งไม่มี
ประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 1.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
     การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่
สังคมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ดังรายละเอียดตามตารางดังนี ้
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราในภาพรวม
และรายด้าน 
การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

n = 505 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

   1.  ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

4.22 0.74 มาก 2 

   2.  ด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ 

4.24 0.73 มาก 1 

   3.ด้ านการมี ส่ วนร่ ว ม ใน
ผลประโยชน์ 

4.01 0.75 มาก 4 

   4.  ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

4.10 0.75 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.74 มาก  

 
จากตาราง 1 พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( X   = 4.14)  โดยเมื่อพิจารณารายด้าน 
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พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ ( X  = 4.24) รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X  = 4.22) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ( X  = 4.10)  และน้อยที่สุด คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( X  = 4.01) 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ใน
ภาพรวมและรายด้าน 
การคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา             

n = 505 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

   1.  ด้านสภาพปัจจุบัน
ปัญหา 

3.65 0.95 มาก 3 

   2.  ด้านทัศนคติ 3.82 0.96 มาก 2 
   3.  ด้านความต้องการ 4.26 0.73 มาก 1 
รวมเฉลี่ย 3.91 0.88 มาก  

 
จากตาราง 2 พบว่า การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( X   = 3.91)  โดยเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความ
ต้องการ ( X   = 4.26) รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ         
( X  = 3.82)  และน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพปัจจุบัน
ปัญหา (  X = 3.65) 
 
ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่
สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
     การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้  และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบการมี
ส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราภายใต้ข้อมูลของการ
ด าเนินการวิจัยจากขั้นตอนย่อยที่ 1.1 และขั้นตอนที่ 1.2 
สามารถน ามาสร้างรูปแบบได้ 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการมสี่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่
สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
     การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้  และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินรูปแบบการมี
ส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราภายใต้ข้อมูลของการ
ด าเนินการวิจัย สามารถน ามาสร้างรูปแบบฯ สรุปได้ว่า
จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเห็นด้วย ใน
การยืนยัน  2 ปัจจัยหลัก คือ การมีส่วนร่วม และการคืน
คนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทราคือ 
1. การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ า
กลางฉะเชิงเทรา 
     - ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 
     - ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติการ  
     - ด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์  
     - ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมินผล 
2. การคืนคนดีสูส่ังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
     - ด้านสภาพปัจจบุันปัญหา 
     - ด้านทัศนคติ  
      - ด้านความต้องการ 
     ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จึงเป็นการ
ยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่ สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการตีความและแปล
ตามข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) 
เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยได้รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดี
สู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา ดังภาพข้างล่างนี้ 
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ภาพที่ 4.2 COMMUNITY BASED “HAPPY HOMECOMING” MODEL 
 
5. อภิปรายผล 
     การมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์
ยุ ติ ธ ร รม ชุมชน  และ เ รื อนจ า กล า งฉะ เ ชิ ง เ ท ร า 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการคืนคนดีสู่สังคม
ระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
ในด้านสภาพปัจจุบันและปัญหา ด้านทัศนคติ ด้านความ
ต้องการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล สอดคล้องกับ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ [5] กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญที่กระทรวงยุติธรรมต้องพัฒนาให้ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเกิดการบูรณาการกับภาคประชาชนให้
มากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนใน
แต่ละพื้นที่  โดยนักวิชาการอย่าง  Stivers และ 
Camillam [6] มองว่าภาครัฐ เน้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหาร
ปกครองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าที่สุด ประชาชนทุก
คนได้ประโยชน์เพราะเป็นผู้ก าหนดนโยบายร่วมกับ

ผู้บริหารของภาครัฐ ความคิดของพลเมืองจึงเป็นสิ่งส าคญั
ที่จะต้องรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง รัฐบาลต้องสนับสนุน
และให้ความส าคัญถึงสิทธิส่วนบุคคลและความเป็น
ตัวแทนตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม โดยที่สังคมก็ต้องเรียนรู้คุณค่าความ
เป็นมนุษย์มากขึ้น อัมพร ภูแก้ว[7] ท าการวิจัย พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เทศบาลต าบลพลวง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับการมี
ส่วนร่วมจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา 
คือ ด้านการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อยและ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย 
เป็นอันดับสุดท้าย  
2) การคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ในด้านสภาพปัจจุบันปัญหา 
ด้านทัศนคติ ด้านความต้องการ  เนื่องจากมีหลากหลาย
วิธีการในการคืนคนดีสู่สังคม ดังเช่นงานวิจัยของ ศรี
สมบัติ โชคประจักษ์ชัด กล่าวถึงแนวทางการคืนคนดีสู่
สังคมว่า แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดของ
ประเทศไทยปัญหาที่กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ
เผชิญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิด รวมทั้งได้
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤตินิสัยแบบไร้รอยต่อ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การจ าแนก ประเภทของอาชญากร การ
จัดและประเมินผลกระทบของนโยบาย การเตรียม ความ
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พร้อมก่อนปล่อย การกลับคืนสู่สังคม และการติดตาม
ประเมินผล หรือแม้แต่งานวิจัยของบุญช่วย แจ้งเวชฉาย  
กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้งานนี้ประสบความส าเร็จคือ การ
วางแผนอย่างเป็นระบบและความชัดเจน ในขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม รวมทั้งการมีงบประมาณและก าลังคน
ด า เนินการอย่ า ง เพี ยงพอและคนที่ ท ามี จิตส านึ ก 
ประกอบด้วย ด้านความชัดเจนของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ด้านทรัพยากร ด้านการสื่อสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรมสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  ด้าน
ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ล้วนแล้วการจะคืนคนดีสู่
สังคมได้ก็ต้องรู้สภาพปัจจุบันปัญหา รู้ถึงทัศคติที่ตามมา 
และรู้ถึงความต้องการในแต่ละฝ่ายที่จะเอื้อให้การ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เพื่อที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้
อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
      1. เพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น า รูปแบบการมีส่วนร่วม
เพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เรือนจ ากลางฉะเชิงเทราไปเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ให้ก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือนโยบายอาจลดภาษี
ให้ผู้ประกอบการที่รับอดีตผู้ต้องขังเข้าท างาน 
     2. การสร้างแรงบันดานใจผ่านการเรยีนรู้จากต้นแบบ 
โดยน าผู้พ้นโทษที่ประสบความส าเร็จในการกลับสู่สังคม
มาเป็นกรณีตัวอย่าง ในการเข้ามาให้ความรู้และสร้าง
ขวัญก าลังใจกับผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจ าได้น าเป็น
แบบอย่าง และเผยแพร่ตัวอย่างเหล่านี้ให้สังคมทราบ 
     3. ช่วยให้ผู้กระท าผิดปรับตัวกลับเข้าสู่ชุมชนได้ เมื่อ
มีการกระท าผิดเกิดขึ้นในชุมชน การแก้ปัญหาจึงควร
เกิดขึ้นในชุมชนด้วย จึงไม่ควรต้องแยกตัวผู้กระท าผิด
ออกจากชุมชนโดยการจ าคุกเท่านั้น แต่ควรท าให้
ผู้กระท าผิดเข้าใจถึงสาเหตุของการกระท าผิด รวมทั้ง
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อชุมชน ผู้กระท าผิดต้องร่วม
รับผิดชอบและแก้ไขผลร้ายจากการกระท าผิดนั้น โดย
มองว่าผู้กระท าผิดก็คือคนในชุมชนที่ควรได้รับโอกาส

แก้ไขโดยชุมชนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือให้กลบัมาอยู่รว่มใน
สังคมได้โดยปกติสุข 
     4. ส่งเสริมการท างาน แบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่นสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสถาบันทางศาสนาใน
ชุมชน เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ หรือผู้น าศาสนาใน
การปรับพฤติกรรม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและเสริมพลังใน
ชุมชน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1. กระทรวงยุติธรรมควรก าหนดเป็นนโยบายด้าน
การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการคืนคนดีสู่สังคม สร้าง
การยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษของกระทรวงให้กับ
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนต่างๆ 
     2. กรมราชทัณฑ์ต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงานรวมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และก าหนดเป็น
นโยบายเน้นหนักให้เรือนจ า/ททัณฑสถานทั่วประเทศ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
6.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรท าวิจัยเชิงลึกและน ามาเป็นต้นแบบในการ
สร้างรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบการมีส่วน
ร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราไปใช้ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยต่อไปได้ 
     2. ควรมีการศึกษาเชิงกึ่งทดลองต่อยอดการวิจัย โดย
น ารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคืนคนดีสู่สังคมระหว่าง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณลักษณะของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21และ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 128 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 46 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรม ด้านความมุ่งมั่นและพากเพียร มีคุณลักษณะอยู่
ในระดับมากที่สุด  ด้านการมีวิสัยทัศน์  ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสร รค์  
และด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
บริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ คือ มีความสามารถในการน าความคิดที่
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และข้อ 4 ในด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี คือ มีความสามารถ
น าประชาชน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ในการด าเนินงานของโรงเรียน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  3)  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น ข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
คือ มีความสามารถในการน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และข้อ 7 ในด้านการมีวิสัยทัศน์ 
คือ มีผลส าเร็จของงานบริหารสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์  เช่น ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น  สถานศึกษาต้นแบบ 
ฯลฯ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะ,  ผู้บริหารสถานศึกษา,  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the characteristics of school administrators in the 
21st century  and to compare the characteristics of school administrators in the 21st century in regards of 
the experience in administration and school size. The research samples were 128 school administrators 
who working under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in the academic 
year of 2016. The sample size was determined by  Yamane’ s formula and the samples were selected by 
multi-stage random sampling method. The research instrument was 46 questions of 5-scale questionnaire 
with the reliability of .96. The data were analyzed by mean and standard deviation. One-way analysis of 
variance (one-way ANOVA) was also used for testing the hypothesis.  
               The results were as following:  1)  In overall, the characteristics of school administrators in the 
21st century were at high level, and, when considering each aspect, the highest levels were found in 
Loyalty and Moral, Commitment and Persistence, and the high levels were found in Visionary, Building of 
Community Network,  Critical and Creative Thinker, and Communication and Technology. 2)  The overall 
and each aspect of the characteristics of school administrators in the 21st century with various levels of 
experience were found to have no significant differences; however they were statistically different at the 
significance level of .05 in the question no. 3 that mentioned the Critical and Creative Thinker which 
referring to the capability of creative thinking for innovation development and the question no. 4 that 
mentioned the Communication and Technology which referring to the capability of community 
persuasion for schools’ participation and schools’ performance. 3) The overall and each aspect of the 
characteristics of school administrators in the 21st century with various levels of school sizes were found 
to have no significant differences; however they were statistically different at the significance level of .05 
in the question no. 3 that mentioned the Critical and Creative Thinker which referring to the capability of 
creative thinking for innovation development and question no. 7 that mentioned the Visionary which 
referring to the capability of procuring the obvious achievement in school administration such as receiving 
the certificate for excellent administration or being the school prototype etc.   
Keyword: characteristics,  administrators,  characteristics of school administrators in the 21st century 
 
1. บทน า 
     ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
หรือโลกไร้พรหมแดน (Border-lessWorld) ที่กระแส
ของของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง  
ต่อเนื่อง ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลสืบเนื่อง     
มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา เช่น
วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ โดยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ หรือแม้แต่การก้าวข้ามจากการ
ด าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยการติดต่อกันทางกายภาพ หรือใช้
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน มาเป็นการ
ด าเนินชีวิตในโลกของสารสนเทศ (Cyberspace) ความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-commerce)อีกทั้งความก้าวหน้าในสังคม ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้าน
ด้ วยกั น   ท า ให้ ทุ กคนต้ อ งปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นอาจจะถูกละทิ้งให้ล้าหลังจนไม่
สามารถจะตามได้ทัน [1] จึงกล่าวได้ว่า ศตวรรษที่ 21   
มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ 
ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ต่างก็ต้องมีการพัฒนา  
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน 
รวมทั้งระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน   
      โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญที่สุด 
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนเป็น
แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้  วัฒนธรรม  
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ฝึกทักษะอาชีพ  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และฝึกทักษะชีวิตอัน
จ า เป็นในการด ารง ชีพให้กับนักเรี ยน สรรค์สร้ าง
บุคลิกภาพทางสังคมให้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถปรับ
ตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าแก่สังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการ
ทางสังคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ 
คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินการของโรงเรียน 
อีกทั้ง พยายามทุกวิถีทางที่จะด าเนินการทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการศึกษาให้มีผลผลิตคือนักเรียนที่มีคุณภาพใน
ที่สุด [2]  และเพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึง
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารถานศึกษามีความส าคัญที่สุดต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะด าเนินงานจนประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือศูนย์กลางของ
องค์กรทั้งหมดในโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียนขึ้นอยู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ค ว า ม ตื่ น ตั ว  ค ว า ม มี ยุ ท ธ วิ ธี  
ประสบการณ์ ความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
อุทิศตัวเอง ความเสียสละ และความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งหมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาที่
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นครูให้น านโยบายการศึกษาออก
ปฏิบัติและด าเนินการเพื่อผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ในลกัษณะ
ของชีวิตในโรงเรียน   
     ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีคุณลักษณะหรือลักษณะ
เด่น เช่น บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ เจตคติ ความเป็นผู้น า  
ความสามารถในการตัดสินใจ ความทะเยอทะยาน  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ทักษะการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  
ความสามารถในการพูด เป็นต้น [3] คุณลักษณะเป็นสิ่งที ่
ช้ีวัดให้เห็นถึงความดีของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคน 
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ก็มีคุณลักษณะ
หลายประการ อาทิ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิด
สร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ภายนอก มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้  มีภาวะผู้น า
แบบจูงใจใฝ่บริการ มีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ [4] 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนคร 
ศรีอยุธยา เขต 1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน
หนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดพันธกิจไว้หลายประการ อาทิ ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส านึกในความเป็นชาติไทยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาประการหนึ่ งว่ า  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การที่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ก าหนดไว้  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในยุคศตวรรษที่ 
21 อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จะมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 มากน้อย
เพียงใด ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญที่จะศึกษาถึงคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี 
อยุธยา เขต 1 โดยมุ่งหวังว่าสารสนเทศที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ส่งผลให้การบริหารและจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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     2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดโรงเรียน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
188 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 128 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของยามาเน่ [5] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 
.05 กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage random sampling) เริ่มจากการสุ่ม
จ านวนโรงเรียนในแต่ละอ าเภอโดยคิดสัดส่วนตามขนาด
ของโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) จากนั้นสุ่มจ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละอ าเภอตามขนาดของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ     
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ขนาด
โรงเรียน และตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิดก าหนดค าตอบเป็น 5 
ระดับ จ านวน 46 ข้อ ทั้งนี้แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญด้วยคา่ดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 

0 . 80 -1 .00  และผ่ านการทดลอง ใ ช้กั บผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน  
30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง ซึ่งแบบสอบถามมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.96  
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นล าดับ โดยขอความอนุเคราะห์ 
จากส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แจ้งผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  จากนั้น ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาในสั งกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ตามที่สุ่มได้จาก
ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้อง 
และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า แบบสอบถามมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพื่อให้ได้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี ้
     3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้  ความถี่ และร้อยละ 
     3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้บริหาสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่  21  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดย
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลความหมาย   
     3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดโรงเรียน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน    
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  และหาก
ผลการทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)   
 
4. สรุปผลการวิจัย 
     4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
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ด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรม  ด้านความมุ่งมั่นและ
พากเพียร  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านการมี
วิสัยทัศน์  ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านการเป็นนัก
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  และด้านการสื่อสารและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก  
     4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน แต่รายข้อแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการเป็น
นักคิด วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถ
ในการน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษา 11-20 ปี มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา      
1-10 ปี และมากกว่า 20 ปี 
     4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
สื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี ข้อ 4 สามารถติดต่อ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 11-
20 ปี มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 1-10 ปี และ
มากกว่า 20 ปี 
     4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แต่มีบางข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
     4.6 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน

โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ด้ านการ เป็นนักคิด  
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  ข้อ 3 มีความสามารถใน
การน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดกลาง มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
     4.7 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ด้ านการเป็นนักคิด  
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  ข้อ 7 มีผลส าเร็จของงาน 
บริหารสถานศึกษาเป็นท่ีประจักษ์  เช่น ได้รับเกียรติบัตร
ผู้บริหารดีเด่น  สถานศึกษาต้นแบบ ฯลฯ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  มีคุณลักษณะสูงกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

5. อภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยที่ได้  มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี ้
     5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1   
มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทัย ภักดี
ประยูรวงศ์ (2556)  ที่ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะ
หลักในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก [6] และผลการวิจัยของกันดา กรึมสูงเนิน 
(2557) ที่ศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก [7] ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
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เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทราบ
และตระหนักดีว่า โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่ายุคก่อน ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุคของการก้าว
กระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา อันสืบเนื่อง      
มาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ของโลกเข้าด้วยกัน สังคมยุคก้าวกระโดดที่ก้าวได้
ไกลที่สุดครั้งนี้  ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคน
ทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจึงต้องมีความ
ตื่นตัว มีความเคลื่อนไหว และเตรียมพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษใหม่ ทั้งนี้ ทักษะที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต 
ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21  ก็คือ  ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกๆคน และจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศที่มี
ค่ายิ่ง โดยผ่านการเรียนรู้  สั่งสอน อบรม เพาะบ่มนิสัย 
สร้างเจตคติจากโรงเรียนผ่านครูผู้สอนเป็นหลักใหญ่ และ
ผ่านการบริหารจัดการจากผู้บริหารสถานศึกษาอีกทาง
หนึ่ง  ผลจากการทราบและตระหนักดีว่า โลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากของผู้บริหาร
สถานศึกษาดังได้กล่าวมา  จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคุณลักษณะที่พร้อมกับ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีคุณลักษณะของผู้น า       
การเปลี่ยนแปลงน่ันเอง   
     5.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีภูมิ     
สุขหมั่น (2552) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนา
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3 พบว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
แตกต่างกันมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน 
[8] ทั้ ง นี้ เ มื่ อพิ จ า รณ าคุณลั กษณะ ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่มีประสบการณ์การบริหาร

สถานศึกษาต่ า งกัน เป็ นรายข้อ  พบว่ า  ผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา
ต่างกันมีคุณลักษณะด้านการเป็นนักคิด วิเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถในการน าความคิดที่
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และ
คุณลักษณะด้านการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ข้อ 4 สามารถติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ที่ ผ ล ก า ร วิ จั ย เ ป็ น เ ช่ นนี้  อ า จ เป็ น เ พร าะ ว่ า 
ประสบการณ์การบรหิารสถานศึกษาในช่วงที่เหมาะสมจะ
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการน า
ความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ  
หากผู้บริหารสถานศึกษายังมีประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาไม่มากนัก ก็อาจจะมีความคิดที่ไม่กว้างไกล 
ไม่ลุ่มลึก ท าให้ไม่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดีเท่าที่ควร และเมื่อ
ประสบปัญหาต่างๆ ก็มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นได้อยู่ใน
ระดับต่ า  ในขณะที่ ผู้ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษามากเกินไป กอ็าจจะรู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย 
หรือท่ีเรียกว่า หมดไฟ เป็นเหตุให้ไม่สามารถน าความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้  
และเมื่อประสบปัญหาต่างๆ ก็มีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขอยู่ในระดับต่ า  เห็นได้จาก
ผลการวิจัยข้อนี้ที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระหว่าง 11-20 ปี  
มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระหว่าง 1-10 ปี  
และมากกว่า  20 ปี 
     5.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
ไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับผลวิจัยของจิราวรรณ  
โคทนา (2553)  ที่ศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
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พบว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ไม่แตกต่างกัน [9] ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกันเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะด้านการเป็นนักคิด 
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถในการ
น าความคิดที่สร้ างสรรค์ ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และคุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ ข้อ 7 มี
ผลส าเร็จของงานบริหารสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เช่น 
ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น สถานศึกษาต้นแบบฯลฯ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนแต่ละขนาดมีการบริหารงานโรงเรียนแตกต่าง
กันตามสภาพของโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  
สภาพแวดล้อมของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษา จ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียน การรับ
นโยบายหรือภาระงานจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มายึดถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานของลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน  ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ  
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน งบประมาณ เงินบริจาค  ฐานะ
ของผู้ปกครองของนักเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน การมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ หรือการได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชน  ผลจากความแตกต่างดังกล่าวท า
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
แตกต่างกันออกไป เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนต่างกันย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แตกต่างกัน
ออกไป ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และมีผลส าเร็จของงานบริหารสถานศกึษาเป็น
ที่ประจักษ์  เ ช่น ได้ รั บ เกี ยรติบัตรผู้บริ หารดี เด่ น  

สถานศึกษาต้นแบบ ฯลฯ แตกต่างกัน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ควรที่จะมีคุณลักษณะ
ทั้งสองข้อสูงกว่าผู้บริหารศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการวิจัยในข้อ
นี้ก็พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะดังกล่าวสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรก าหนดนโยบายให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการใช้การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน และใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของครู โดยอาจจะจัดให้มีการอบรม สัมมนา   
จัดท า Application ในการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ศตวรรษที่ 21 ยิ่งข้ึน  
     2. จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กตามล าดับ จึงควรให้ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องผ่านการ
บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมาก่อน  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากข้ึน 
     3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการส ารวจ และพัฒนาคุณลักษณะด้านการ
สื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีของตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21   
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    2. ค ว รมี ก า รศึ กษาคุณลั กษณะของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในลักษณะอื่นๆ หรือศึกษาถึงการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ในรูปแบบต่างๆ 
     3. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่  21 จากการรับรู้หรือมุมมองของบุคคล 
หลายๆฝ่าย เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานภาพและการใช้ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชนิด คือ บะข่างโว่ ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจักจั่น 2) ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การขาดความนิยม 3) แนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ นักเรียนและ
คุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือก
น ามาใช้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื ่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม และการลง
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านขาดผู้ส่งสารและผู้รับ
สารรุ่นใหม่ จ าเป็นต้องหาทางสืบทอด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดความนิยมของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน คือ 
ปัจจัยที่มาจากภายในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านเอง ปัจจัยจากภายในชุมชน และปัจจัยจากภายนอกชุมชน 3) 
แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน คือ ด้านผู้ส่งสารต้องพิจารณา
ศักยภาพ ตั้งแต่การพัฒนาด้านความรู้ การสั่งสมและเพิ่มพูนทุนความรู้ รวมทั้งต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร ด้านเนื้อหา
หรือสาร ควรใช้วิธีการผสมผสาน ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบในการถ่ายทอดอย่างการลงมือปฏิบัติผนวกกับการใช้สื่อ
สมัยใหม่ ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมในกระบวนการผลิตของเล่นพื้นบ้าน 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ ่น การเผยแพร่ผ่านสื ่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านผู ้ร ับสารใช้กลยุทธ์การ
เสริมสร้าง ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ความซาบซึ้ง/ทัศนคติที่ดี (Affection) การท ากิจกรรมต่างๆ (Practice) และ
การเปิดโอกาส หาเวที หรือพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ส าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมด้านอื่นๆ อั นได้แก่ 
ควรผลักดันให้กลายเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านควรท างานร่วมกันกับสถาบันต่างๆ และ
การสร้างเครือข่าย  
ค าส าคัญ: การส่งเสริม, ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน, ผู้รับสารเด็กและเยาวชน, จังหวัดเชียงใหม่ 

 
Abstract 

This research aimed to 1) study the status of traditional toy media that were divided into four types, 
including Ba Khang Wo, Kong-Kaeng, Bamboo-copter, and Jug-Jun, 2) study the internal and external 
factors that affecting the lack of popularity, and 3) set the guidelines for promoting the wisdom of folk toy 
media for the local children and youths in Fa-ham Sub-District, Muang District, Chiang Mai Province.The 
research samples were the village scholars, elderly people, Wat Kha Yao teachers and students, and Sa 
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Lee Ping Jai Kaew Kwang local youth culture center. This qualitative research used the interviews and 
discussion and participatory observation as methods for transferring the folk toy media. The results 
indicated that 1) the wisdoms of folk toy media was lacking the storytellers  and new generation receivers, 
and therefore requiring to identify the successors, 2) the factors that affecting the lack of popularity in folk 
toy media among the local children and groups of youths were from the internal factors of the wisdoms 
of folk toy media themselves, and also the internal and external factors of the local community. and 3) 
the guidelines to promote the wisdom of folk toy media for the local children and youths in the 
community were to promote the potential of storytellers by development of knowledge, accumulation 
and increase of the knowledge resources as well as analysis of the receivers in terms of contents and 
messages by integration approaches for both contents and formats of the knowledge transfer through the 
use of modern media.For communication channel, the community should provide the opportunities for 
children and youths to participate in the local toy production process, preparation of local curriculum, 
dissemination of local toys through various media and public relations. For the receivers, the community 
should use the reinforcement strategies that involving the knowledge, affection and practices as well as 
providing the opportunities, forum, or chanel for the learners to show their local wisdom. This also 
included the other promotion methods, including the application of the folk toy media to the local 
policies and the extension of the wisdom of folk toy media network and collaboration with the other 
institutions.  
Keywords: Promotion, Wisdom of Folk Toys Media, Children and Youth Spectators, Chiang Mai Province 
 
1. บทน า 
    หากจะกล่าวถึงเรื่องราวของสื่อของเล่นพื้นบ้าน ถือว่า
เป็นภูมิปัญญาแขนงหนึ่งที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไว้สื่อ
ความหมาย บ่งบอกตัวตน และใช้เป็นสัญลักษณ์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้ สื่อของ
เล่นพ้ืนบ้านจึงมีลักษณะออกแบบท ากันตามประเพณี มัก
ผลิตด้วยมือ ไม่ค านึงถึงตลาด มีลักษณะไม่เป็นสากล แต่
มีความยืนยาวในแง่ของกาลเวลาที่สามารถแสดงถึง     
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น [1] หรือแม้กระทั่งมีการยึดโยง
ระหว่างโลกวัตถุกับวิถีชีวิตชาวล้านนา เฉกเช่น กรณี
ของบะข่างโว่ที่ไม่เพียงแต่จะท าหน้าที่เป็นสื่อของเล่น
พื้นบ้านเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ สร้างความสนุกสนาน
ใหเ้ด็กเท่านั้น แต่ยังเช่ือมร้อยภูมิปัญญาที่เกิดจากการสั่ง
สมทุนความรู้ของคนในท้องถิ่นในการรู้จักและเข้าใจ
น าเอาวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หรือเศษไม้ที่เหลือใช้
มาท าของเล่น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมในการใช้ประโยชน์จาก
คุณค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างลงตัว 

แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อสภาพวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คน
สมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยน
จากการอยู่ร่วมกันหลายๆ รุ่น มาเหลือเพียงพ่อ-แม่-ลูก 
ศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอะไรเอง ท าใช้เองหายไป 
กลายมาเป็นผู้ต้องซื้อหาทั้งหมด เหลือแต่การเป็น 
“ผู้บริโภค” ประกอบกับความคาดหวังของพ่อแม่ก็
มุ่งหวังแต่จะให้เด็ก “เรียนมากกว่าเล่น” เพื่อไปแข่งขัน 
หรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าของวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ท าให้เกิดของเล่นสมัยใหม่มากมาย ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านเช่นนี้ท าให้คุณค่าของเล่น
พื้นบ้านเลือนหายไปจากใจของผู้คนและสังคม หรือ
ข้อจ ากัดของตัวสื่อพื้นบ้านเอง อย่างเช่นวัสดุที่ใช้ในการ
ท าของเล่นหายากในสังคมเมืองปัจจุบัน หรือแม้แต่ความ
ไม่คงทนถาวร สวยงาม เล่นได้ช่ัวคราว และเสียหายง่าย 
รวมทั้งสีสันของเล่นพ้ืนบ้านมักไม่ค่อยฉูดฉาด [2] 
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ภาพที่ 1 ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน บะข่างโว่  

ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจักจั่น  
ในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ส าหรับในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน อันได้แก่ บะข่างโว่ ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
และจักจั่น แต่เนื่องด้วยบริบทชุมชนที่เปลี่ยนไปสู่ลักษณะ
ความเป็นชุมชนเมือง ประกอบกับวิถีชีวิตและการเลี้ยงดู
บุตรของพ่อแม่ที่พึ่งพิงของเล่นสมัยใหม่มากขึ้น และ
รสนิยมของเด็กๆ ที่เปลี่ยนไป ก็ส่งผลท าให้การสืบทอด
และความนิยมในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
ดังกล่าวเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานภาพ การใช้ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านว่าเป็นอย่างไร และมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความนิยมในการเล่นของ
เล่นพื้นบ้านของผู้รับสาร (เด็กและเยาวชน) รวมทั้ง
แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตัวสื่อยังคงสามารถท า
หน้าที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันการด ารงอยู่ของ
ตัวสื่อต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพของภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน และการใช้สื่อของเล่นพื้นบ้านของกลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชน ในต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่
    2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การขาดความนิยมในภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านของ

กลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ในต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ่
    2.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของ
เล่นพื้นบ้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังต่อไปนี้ 
     3.1.1 ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประเภทของภูมิปัญญาสื่ อของเล่นพื้นบ้ าน ความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน 12 คน  
      3.1.2 เด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยนักเรียน
โรงเรียนวัดขะจาว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน 
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่สามารถสอนและฝึกปฏิบัติสื่อของเล่น
พื้นบ้านได้จริง และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่ม 
สลีปิงจัยแก้วกว้าง จ านวน 17 คน ที่คลุกคลีและฝึกฝน
สื่อของเล่นพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง  
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือก
น า ม า ใ ช้  คื อ  ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การ
สนทนากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ นักเรียนและ
คุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง และการลงสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Observation) จากกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านแก่เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนวัดขะจาวและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มส
ลีปิงจัยแก้วกว้าง การจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลชุมชน 
และการจัดการแข่งขันภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเชิงคุณภาพ อันได้แก่
การจัดหมวดหมู่  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความ
เช่ือมโยง และการวิเคราะห์ขั้นตอน ในลักษณะของ
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ข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก ดังต่อไปนี้ 
      3.3.1 การใช้แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและ
ผู้สูงอายุ นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และ
เยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง 
เพื่อประเมินการรับรู้สถานภาพของสื่อ การใช้สื่อ และ
ระดับความนิยมในภูมิปัญญาสื่อของเลน่พ้ืนบ้าน อีกทั้งยัง
เป็นการเตรียมตัวและสร้างความมั่นใจให้ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้สูงอายุท่ีผลิตของเล่นพ้ืนบ้าน 
     3.3.2 การจัดการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือวิเคราะห์บรบิท และปัญหา
ชุมชน รวมทั้งคุณลักษณะของตัวสื่อ 
     3.3.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากกิจกรรม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านแก่เด็กและ
เยาวชน (โรงเรียนวัดขะจาว และศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
กลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง) เพื่อศึกษาสถานภาพการรับรู้ 
การใช้สื่อ ปฏิกิริยาโต้ตอบ และระดับความนิยมในภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน 
      3.3.4 การจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลชุมชน โดยให้
เด็กและเยาวชนลงพ้ืนท่ีสืบค้นในเรื่องบริบท ความเป็นมา 
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และคุณลักษณะของภูมิปัญญา
สื่อของเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ หารือร่วมกันในกลุ่ม และสรุปผลเพื่อเป็น
การติดตั้งและสืบทอดความรู้เรื่องภูมิปัญญาของเล่น
พื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน 
     3.3.5 การจัดการแข่งขันภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน เพื่อประเมินการถ่ายทอด และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา                   
     3.3.6 การเปิดเวทีเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และร่วม
ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ในต าบล  
ฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

     จากการเก็บข้อมูลต่างๆ จะน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย 
ด้วยการพรรณนา และเผยแพร่ผลการวิจัย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สถานภาพและการใช้ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน 
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบดังน้ี      
     4.1.1 ผู้ส่งสาร/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้สูงอายุ/ผู้ผลิตของ
เล่นพื้นบ้าน (Sender) ในยุคอดีตมีบทบาทเป็นเพียง
ผู้ผลิตของเล่น และมีการสอนให้เด็กๆ ท าของเล่นบ้าง 
รวมทั้งท าหน้าที่ในการท าของเล่นให้กับเด็กๆ เพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น ในปัจจุบันผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมี
บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วย  
     4.1.2 เนื้อหาและชนิดของเล่นพื้นบ้าน (Message) 
ในยุคอดีตมีของเล่นหลากหลายชนิด อันได้แก่ บะข่าง
ป๊อก บะข่างโว่ ก๋ง ว่าว ก๋งเมือง (ก๋งแม่) กังหัน โยนลูก 
จักจั่น ไม้โกงเกง เดินกะลา คอปเตอร์ไม้ไผ่ ก้องถ๋อบ 
และเดือยไก่ แต่ในปัจจุบันหลงเหลืออยู่ไม่กี่ชนิด คือ บะ
ข่างโว่ จักจั่น ไม้โกงเกง เดินกะลา และคอปเตอร์ไม้ไผ่ 
     4.1.3 ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ในอดีตมักจะ
จ ากัดอยู่ในแต่ละบ้านให้กับลูกหลานของตนเองเล่น หรือ
ใช้พื้นที่วัดน าของเล่นมาเล่นด้วยกันระหว่างเพื่อนฝูง ใน
ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น เช่น 
การขยายไปสู่วัดในรูปแบบสื่อกิจกรรมใหม่ๆ สื่อสมัยใหม่ 
เป็นต้น 
     4.1.4 ผู้รับสาร/ผู้เล่น (Receiver) ในอดีตจะเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ เพราะต้องเล่นของเล่นที่พ่อแม่ท าให้ 
แต่ในปัจจุบันเนื่องจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายไม่ได้ท าให้เล่น 
และมีของเล่นสมัยใหม่เข้ามาอย่างมากมาย ท าให้ผู้รับ
สาร/ผู้เล่นลดลง และเริ่มจ าเป็นต้องสร้างผู้รับสาร/ผู้เล่น
แบบวางแผน และแสวงหาผู้รับสารขึ้นมาใหม่  
4.2 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการขาดความ
นิยมในภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านของกลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชน 
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     4.2.1 ปัจจัยที่มาจากภายในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
กระบวนการสื่อสารของตัวสื่อ อันได้แก่ 
          1) องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ
บทบาทและสถานภาพของผู้ส่งสารลดลง  
          2) องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาร (Message) คือ 
การเป็นสื่อวัตถุพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็น “สื่อเงียบ”ไม่มีการ
สื่อสารผ่านภาษาพูด/ภาษาเขียน จึงอาจท าให้เห็นแต่ 
“รูป/สื่อ” แต่ “ไม่รู้สาร/เนื้อหา”  
          3) องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ 
(Channel) คือ ช่องทาง/พื้นที่/วาระโอกาสในการเข้าถึง
ตัวสื่อหดลง  
          4) องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ
รสนิยมของผู้รับสารเปลี่ยนไป  
          5) บทบาทหน้าที่ของตัวสื่อบางประการหายไป 
พร้อมกับมีสื่ออื่นๆ (อาทิ สื่อสมัยใหม่ หรือสถาบันใหม่) 
ในสังคมเข้ามาท าหน้าท่ีแทน  
           6) คุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะพื้นถิ่น 
(Area-Based) แม้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านได้แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมของแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นก็ตาม แต่ทว่าความเฉพาะที่/เฉพาะพื้นถิ่น
อาจท าให้การสืบทอดไปยังผู้รับสารรุ่นใหม่ค่อนข้างยาก  
     4.2.2 ปัจจัยจากภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการ
ขาดความนิยมของผู้รับสารเด็กและเยาวชน อันได้แก่  
           1) สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน เช่น ความเป็นชุมชน
เมือง มีห้างสรรพสินค้าเข้ามา เป็นต้น  
           2) ลักษณะชุมชนเปิด/ปิด ยิ่งชุมชนมีลักษณะ
เป็นสั งคมที่ เปิดต่อโลกภายนอก อาจท า ให้ความ
เจริญก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเข้ามาได้ง่าย 
ท าให้เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสนใจ หรือ
รสนิยมเปลี่ยนไปหันมาสนใจของเล่นสมัยใหม่ที่สามารถ
เข้าถึงรวดเร็ว  
           3) ความเช่ือของชุมชน เมื่อมิติความทันสมัย
และความเจริญก้าวหน้าเข้ามา ท าให้สื่อพื้นบ้านหลาย
ชนิดได้รับการตีความหมายใหม่ (Redefined) ว่าเป็น

ผลิตผลที่ “โบร่ าโบราณ” หรือ “พ้นยุคพ้นสมัย” และมี
แนวโน้มสูญหายไปแล้วจากชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างสื่อของเล่นพื้นบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติกับ
ของเล่นสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงรวดเร็ว และเรียกร้อง
ความสนใจได้ง่ายกว่า  
     4.2.3 ปัจจัยจากภายนอกชุมชนต่างๆ ที่มีอิทธิพลเข้า
มากระทบกับชุมชน สื่อชุมชน และส่งผลกระทบต่อการ
ขาดความนิยมของผู้รับสารเด็กและเยาวชน อันได้แก่  
          1) มิติทางการเมือง เช่น นโยบายของภาครัฐ/
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้การจัดสรรอุดหนุน
งบประมาณที่จะมาสนับสนุนมีลักษณะไม่แน่นอน 
          2) มิติทางสังคม ทุกวันนี้ในระบบทุนนิยมไม่ว่า
จะเป็นวัฒนธรรมแบบใดล้วนเป็นสินค้าที่ได้รับการผลิต
ขึ้นโดยนายทุนอุตสาหกรรมแล้วป้อนกลับสู่มวลชน หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัฒนธรรมมวลชน” ที่เกิดจากการ
ผลิตแบบระบบสายพานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
แพร่กระจายไปในวงกว้างและมีการบริโภคกันอย่างเป็น
ล่ าเป็นสัน จนท าให้คุณค่าความหมายได้ถูกลิดรอนลง 
เช่น การมองสื่อของเล่นพื้นบ้านเป็นเพียงของเล่นเพื่อ
สร้างความสนุกสนานช่ัวคราว เป็นสินค้าไว้ซื้อขาย แต่
หลงลืมว่ามีบทบาทหน้าท่ีมากกว่านั้น เช่น การเป็นสื่อใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก เป็นต้น 
          3) มิติทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ประเทศไทย
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อสร้าง
ค ว า มทั น สมั ย หล า ยปร ะกา ร ให้ ทั ด เ ที ย ม นาน า
อารยประเทศ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาง
สังคมหลายประการด้วยกัน เนื่องจากนโยบายวัฒนธรรม
ใดๆ หรือภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านก็จะถูกตีความเสีย
ใหม่ว่าเชย ล้าหลัง และถ่วงรั้งความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของชาติ  
          4) มิติทางเทคโนโลยี/สื่อมวลชน/สื่อสมัยใหม่ 
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี/สื่อตัวใหม่ๆ เช่น 
สื่อมวลชน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น คงจะไม่
ข้อกังขาใดๆ ในแง่ของศักยภาพอนัวิเศษของสื่อเหล่านี้ใน
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แง่มุมเชิงเทคนิค และด้วยลีลาเกือบตรงกันข้ามกับสือ่ของ
เล่นพ้ืนบ้านท าให้เบียดแทรกได้ไม่ยาก  
          5) มิติการเข้ามาของหน่วยงานภายนอกเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อท้องถิ่นตามนโยบาย
ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขาดความ
เข้าใจในตัวของภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  
          6) มิติความเจริญและความทันสมัยที่ได้รุกคืบเข้า
ภายในชุมชน ดังนั้น เมื่อภูมิปัญญาสื่อท้องถิ่นต้อง
เผชิญหน้ากับความเจริญและความทันสมัย จึงอาจมีภูมิ
ปัญญาสื่อท้องถิ่นหลายๆ ชนิดที่ถูกกลืน หรือแม้กระทั่ง
ล้มหายตายจากไป  
          7) มิติความเร็วช้า/ความรุนแรงของการเข้ามา
ของปัจจัยภายนอก ในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การถาโถมเข้ามาของสื่อสมัยใหม่  
          8) มิติคู่แข่ง ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเภท
ของเล่นเด็กมีอย่างมากมาย และหลากหลายยี่ห้อให้เลือก
บริโภค ท าให้เป็นคู่แข่งที่เบียดขับของเล่นพ้ืนบ้านได้อย่าง
ง่ายดาย  
          9) มิติโครงสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตของเด็ก
และผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจาก “หาอยู่หากินเอง” มาเป็น 
“หาเงินแล้วก็ไปใช้เงิน” แทน ท าให้ของเล่นส่วนใหญ่
มักจะซื้อแทนที่ท าขึ้นเอง 
4.3 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
ส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ต าบลฟ้าฮ่าม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     4.3.1 แนวทางการส่งเสริมด้านกระบวนการสื่อสาร 
(S-M-C-R)   
          1) แนวทางการส่งเสริมด้านผู้ส่งสาร (Sender) ผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญา/ปราชญ์ผู้ท าของเล่นพื้นบ้านในฐานะ
ผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการถ่ายทอด
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ สู่ผู้เล่นหรือผู้รับสาร อันได้แก่ การ
พัฒนาด้านความรู้ การสั่งสม และเพิ่มพูนทุนทางความรู้ 
และต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร  

          2) แนวทางการส่งเสริมด้านเนื้อหาหรือสาร 
(Message) การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหาและรูปแบบใน
การถ่ายทอดสื่อของเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
ซึ่งจะสามารถดึงผู้รับสารกลุ่มนี้ให้มาสนใจได้ อันได้แก่ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดจากการถือเอาผู้สอนเป็น
ตัวตั้ง (Teacher-Oriented) มาสู่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตั้งค าถามกับสิ่ งที่ต้องการเรียนรู้  การถ่ายทอด
รูปแบบและเนื้อหาแบบการผสมผสาน (Hybridization) 
ระหว่างกิจกรรมบอกเล่าเรือ่งราวและคุณคา่ความหมายที่
ซ่อนไว้ในวัสดุท าของเล่นพื้นบ้าน (ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้
เข้าใจคุณค่าของวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นดังเช่นใน
อดีต) เสมือนเป็นการเสริม “ราก” แห่งคุณค่าในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังได้ผนวกให้มีกิจกรรม
การตกแต่งระบายสีเมจิกตัวของเล่นตามความสนใจและ
จินตนาการของเด็กเอง  
          3) แนวทางการส่งเสริมด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) การสรรหาช่องทางให้กลุ่มผู้รับสารเด็กและ
เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม คลุกคลีกับของเล่นพื้นบ้าน 
และสร้างความผูกพันระหว่างของเล่นพ้ืนบ้านกับกลุ่มเด็ก
และเยาวชนให้มากขึ้น อันได้แก่ การจัดโอกาสให้ผู้รับสาร
ได้เข้าร่วมในกระบวนการและขั้นตอนของ “การผลิตสื่อ” 
การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน การปรับประสานโดยน า
สื่ออื่นๆ มาเป็นองค์ประกอบเสริม (Articulation) การ
โยกย้ ายพื้นที่  การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  การตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การจัดท าฐานข้อมูล และการเผยแพร่
ผ่านการจัดท าของที่ระลึก/ของฝาก 
          4) แนวทางการส่งเสริมด้านผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ 
(Receiver) แม้กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านจ าเป็นต้องท าให้ครบทุกองค์ประกอบการสื่อสาร 
ตั้งแต่การสืบทอดตัวผู้ผลิต (Sender) ผู้เล่น/ผู้ใช้ 
(Receiver) รูปแบบและเนื้อหา (Message) อีกทั้งการหา
ช่องทางใหม่ๆ (Channel) ก็จริง แต่องค์ประกอบการ
สื่อสารที่ส าคัญอีกประการที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้เล่น/ผู้ใช้ 
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ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมผู้รับสาร อันได้แก่ การทดลอง
ให้เป็นผู้ผลิต กลยุทธ์การเสริมสร้าง K-A-P ให้กับผู้รับ
สาร และการเปิดโอกาสและการหาเวทีหรือพื้นที่ให้
ผู้เรียนได้ส าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.3.2 แนวทางการส่งเสริมด้านอื่นๆ ภายนอกตัวภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน 
          1) ควรผลักดันให้กลายเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น
ที่มีความส าคัญและมีการก าหนดนโยบายอย่างเด่นชัดจาก
ภาครัฐ จะได้เป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังขึ้นได้  
          2) ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านควรท างาน
ร่วมกันกับสถาบันต่างๆ และสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อสืบทอดตัวภูมิปัญญาโดย
เช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่เยาวชน สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรชุมชน 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การเสริมหรือขยายช่องทางสื่อสารเพื่อเปิดพื้นที่และ
หาโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเด็กเยาวชนได้โคจร
มาพบกัน (Channel) 
     ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือ ในขณะที่ผู้ส่งสาร
ยังด ารงอยู่ และตัวสื่อพื้นบ้านเองก็มีปริมาณผู้รับสารที่
ช่ืนชอบอยู่ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้วิจัยได้
ทดลองจัดกิจกรรมสอนภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านที่
โรงเรียนวัดขะจาว แต่ทว่าช่องทางที่จะเช่ือมต่อระหว่าง
คนสองกลุ่มนี้  เริ่ มถูกลิดรอนหรือหดตัวลง ซึ่ งนั่ น
หมายความว่า เมื่อช่องทางการสื่อสารดังกล่าวขาดหาย 
วาระโอกาสที่จะเกิดการสื่อสารระหว่างคนสองกลุ่ม (ผู้ส่ง
สาร/ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านกับผู้รับสารเด็ก
และเยาวชน/ผู้เล่น/ผู้ใช้) นี้ก็เป็นได้ยากยิ่งนัก  
      ดังนั้นการท างานหรือแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญา
ของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน จึง
ต้องอาศัยกลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

1) กลยุทธ์การเสริมหรือขยายช่องทางการสื่อสารให้มาก
ไปกว่าวาระโอกาสแบบเดิมๆ ที่เคยมีมา เช่น การโยกย้าย
และขยายไปสู่พื้นที่ โรงเรียนต่างๆ เสมือนเป็นการ
มอบหมายภา รกิ จก า รสื บทอดภู มิ ปั ญญา ให้ กั บ
สถาบันการศึกษา  
2) กลยุทธ์การจัดหาโอกาสให้ผู้รับสารได้เข้าร่วมใน
กระบวนการและขั้นตอนของ “การผลิตสื่อ” นอกจาก
การฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นของเล่นพื้นบ้านเป็น
แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้กระบวนการผลิตของเล่น
พื้นบ้านเสียก่อน เมื่อเข้าใจแล้วก็จะท าให้เกิดความยั่งยืน
มากกว่า และที่ส าคัญคือ ท าให้ภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้าน
สามารถด ารงอยู่ไปพร้อมๆ กัน ดังเช่นพ่อหลวงอานนท์ 
ไชยรัตน์ที่พยายามเข้าไปสอนของเล่นพื้นบ้านตาม
โรงเรียนต่างๆ หรือการเปิดพื้นที่สื่อกิจกรรมใหม่ๆ อย่าง
การแข่งขันของเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน 
รวมทั้งการเปิดพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น   
3) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน การสรรหา
ช่องทางใหม่ในการน าเสนอของเล่นพื้นบ้านสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน สามารถสร้างโอกาสในการทดลองท าและ
ทดลองเล่นของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชนให้มีมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ เวลาในการ
ถ่ายทอด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของเล่น
พื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่อย่าง
เฟสบุ๊ค หรืออินสตาแกรม  
       อย่างไรก็ดี จากข้อค้นงานวิจัยช้ินนี้เป็นบทพิสูจน์ให้
เห็นว่าไม่ใช่เพราะผู้ส่งสาร/ปราชญ์ชาวบ้านผู้ถ่ายทอด 
หรือตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านมีลักษณะเชย ไม่
ทันสมัย ล้าหลัง รวมทั้งอคติในการมองว่ากลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชนไม่สนใจภมูิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน แต่
เพียงเพราะคนสองกลุ่มไม่มีพื้นที่ และวาระโอกาสที่จะ
พบกันมากกว่า ดังนั้น การเสริมหรือขยายช่องทางสื่อสาร 
(Channel) ให้กับภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านเสมือนเป็น
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การเปิดพื้นที่และหาโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
เด็กเยาวชนได้โคจรมาพบกันอีกครั้ง 
5.2 การสืบทอดผู้รับสาร (Receiver) แม้กระบวนการสืบ
ทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านจ าเป็นต้องท าให้ครบทุก
องค์ประกอบการสื่อสาร ตั้งแต่การสืบทอดตัวศิลปิน 
(Sender) ผู้ชม (Receiver) รูปแบบและเนื้อหา 
(Message) อีกทั้งการหาช่องทางใหม่ ๆ (Channel) ก็
จริง แต่เมื่อเปรียบเทียบความกังวลใจในเรื่องการสืบทอด
ศิลปินหรือผู้ส่งสาร ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยวิตกกังวลเรื่อง
การสืบทอดผู้ชมเท่าใดนัก [3] 
     ทว่าตามหลักของกระบวนการสื่อสารแล้ว การสืบ
ทอดผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ดูจะเป็นหัวใจและเป็นภารกิจที่
ยากยิ่งกว่าการสืบทอดฝ่ายผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเสียอีก 
โดยเฉพาะหากตั้งความคาดหวังที่จะมี “ผู้รับสารที่ใช้/
เล่นเป็น” (Smart Audience) ประกอบกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันที่การสืบทอดผู้รับสารดูเหมือนจะเป็นปัญหา
ใหญ่ของภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน เพราะในอดีตกลุ่ม
ผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ของเล่นพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่ใช้เวลา
ยาวนานในการค่อยๆ ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์การ
เล่น/การผลิต จึงท าให้ผู้รับสารในอดีตส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ (By Nature) [4] 
     ในทัศนะของผู้ วิ จัยที่ประเมินจากข้อค้นพบใน
งานวิจัยช้ินนี้พบว่า กลุ่มผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ของเล่น
พื้นบ้านในยุคปัจจุบันนี้มีทุนความรู้ เกี่ยวกับของเล่น
พื้นบ้านลดน้อยลง ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่น
พื้นบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว 
จึงได้มีกระบวนการสร้างและพัฒนาตลาดผู้เล่น/ผู้ใช้ โดย
ขยายช่องทางการสืบทอดเข้าสู่สถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียนหลายแห่งในชุมชนเพื่อที่จะติดตั้งภารกิจการสืบ
ทอดให้กับผู้รับสารโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่  
     ดังนั้น งานส าคัญที่โรงเรียนในชุมชนจะเข้ามาร่วม
เป็นแรงหนุนเสริม น่าจะเป็น “การช่วยสืบทอดผู้เล่น/
ผู้ใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน” เพราะเป็นสถาบันที่รวมเด็กๆ ไว้ได้
มากที่สุด และยังได้มีโอกาสใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆ 
อย่างยาวนานกว่าสถาบันอื่นๆ ในสังคม ประกอบกับการ

ที่กลุ่มผู้รับสารรุ่นใหม่อย่างเด็กและเยาวชนมีศักยภาพใน
การสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน เพราะมีความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความพร้อมด้านกายภาพ ความพร้อม
ด้านความรู้และการจดจ า รวมทั้งถือเป็นกลุ่มใหญ่ของ
สังคม จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่แปลกนักที่ผู้ถ่ายทอดจะ
มอบหมายภารกิจการสร้างและพัฒนาตลาดผู้รับสารให้
เป็นภารกิจหลักของ “โรงเรียน” [5] นอกจากน้ีการขยาย
ช่องทางการสื่อสารผ่านการสานเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่งในกระบวนการสร้าง
ผู้รับสารเช่นกัน  
     อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียนในชุมชน นอกจากจะเป็นการสืบทอดผู้รับสารที่
มีประสิทธิภาพแล้ว อีกด้านเป็นการเข้าไปในโครงสร้าง
ของสถาบันสังคมเพื่อ “ความยั่งยืน” ของวัฒนธรรมสื่อ
ของเล่นพ้ืนบ้านในอนาคต 
     ส าหรับทางผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
หรือปราชญ์ชาวบ้านในช่วงแรกๆ อาจเอารสนิยมของ
กลุ่มเด็ก หรือวัยรุ่นเป็นตัวตั้งโดยให้เขาสัมผัสกับการท า
และการเล่นของเล่นพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวไปก่อน แม้
อาจจะไม่สร้างความรู้สึกช่ืนชมและดื่มด่ าในสุนทรียะ แต่
เมื่อพวกเขาได้รับการฝึกฝนเรียนรู้บวกกับการสั่งสม
ประสบการณ์ในการเล่นและการใช้อย่างเหมาะสมก็จะ
เริ่มไปสู่ระดับของการเป็น “ผู้รับสารที่เล่นเป็น/ท าเป็น” 
(Smart Audience) ก็จะถอดความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
ตัวสื่อที่มีลักษณะสื่อเงียบให้มีโอกาสได้ส่งเสียงออกมา 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาและเป็นพลัง
ผลักดันวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
6.1.1 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แนว
ทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน ทว่ายัง
ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการสืบทอด การปรับ
ประยุกต์ หรือการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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6.1.2 การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของ
เล่นพื้นบ้านในครั้งนี้ สามารถน าไปปรับใช้ได้กับงานวิจัย
สื่อพื้นบ้านประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่หลากหลายในประเทศ
ไทยเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานต่อไป 
6.1.3 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แนว
ทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับกลุ่ม
ผู้สารเด็กและเยาวชน ดังนั้นควรมีการศึกษาผ่านตัวแปร
อื่นๆ เช่น รสนิยมของผู้รับสาร ความแตกต่างของการ
บริโภคสื่อของกลุ่มผู้รับสาร เป็นต้น                   
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.2.1 ส าหรับสถาบันการศึกษาในชุมชนควรส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน โดยจัดตั้งชมรม
หรือพิพิธภัณฑ์สื่อของเล่นพื้นบ้าน หรือน าภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพ้ืนบ้านเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
แต่ละวิชาเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้ซึมซับและปลูกฝังคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
อีกด้วย  
6.2.2 ส าหรับผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้ผลิตสื่อของเล่นพื้นบ้าน ควรค านึงถึงมิติการสืบทอด
ผู้ รั บสาร  ทั้ ง ใน เ ชิ งปริ ม าณ เ ช่น  การขยาย ไปสู่
สถาบันการศึกษาในชุมชน หรือการแสวงหาเครือข่าย
ใหม่ๆ พร้อมทั้ งพัฒนาในเ ชิงคุณภาพสู่การ เข้ าใจ
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ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจ าเป็นต้องมุ่งเน้น
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื ่อสุขภาพและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กและเยาวชนในช่วง
อายุ 10-14 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโรงเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบวัดทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น JASA สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีทัศนคติต่อ
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลอง 2. กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีสมรรถภาพทางกายสูงกว่าการทดลอง  
ค าส าคัญ: การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ, ทัศนคติ, สมรรถภาพทางกาย   
 

Abstract 
               The purposes of this research were to develop the children’s attitudes toward aerobic 
exercise and to develop their physical fitness and capacity for those living in Ronglao community, 
Phranakhon Si Ayutthaya Province. The participants were 30 children at the age of 10-14 years old 
that living in Ronglao community, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The research instruments 
were the questionnaire for surveying the children’s attitudes toward aerobic exercise  and the 
physical fitness test created by Japan Amateur Sport Association (JASA). The statistics used for 
analyzing the data were mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The results 
showed that: 1) After the program, the participants’ attitudes toward aerobic exercise were found 
to significantly increase (p < .01); 2) กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีสมรรถภาพทางกายสูงกว่าการทดลอง2. After the 
program, their physical fitness and capacity were also shown to signif icantly improve (p < .01). 
Keywords: Aerobic Exercise, Attitude, Physical Fitness 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยจะมีการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและ
ยั่งยืนได้นั้น รากฐานของการพัฒนาเป็นสิ่งที่ส าคัญ คนซึ่ง
เป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ฉะนั้น
จึงต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และวิสัยทัศน์มอง
การณ์ไกลในการน าเอาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างระบบบริการ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึงนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้น าที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้ทันเหตุการณ์ 
เพราะผู้น ามีบทบาทส าคัญที่จะให้การด าเนินการด้าน
นันทนาการและ 
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
การพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดี น่ันหมายถึงประชากรทุกคนในประเทศจะต้องมีภาวะ
สุขภาพอยู่ในระดับดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ 
และสังคม สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน สิ่งส าคัญประการ
หนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน คือ การออก
ก าลังกายหรือการเล่นกีฬาทุกชนิด ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่ง และต้องปฏิบัติโดยสม่ าเสมอต่อเนื่อง ท าให้
มีสมรรถภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด การปลูกฝังให้
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ให้รู้วิธีการออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการออกก าลังกาย และรู้จักเล่นกีฬาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ จูงใจเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะสุขภาพดี เป็นพ้ืนฐานของ 
การพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการด าเนินการแก้ 
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน และในระยะยาว
จ าเป็นจะต้องปรับทิศทาง โดยใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาวะทั่วทั้งสังคม ลดการเจ็บป่วย 
การพิการ และการตายที่ไม่สมควร (อ าพล จินดาวัฒนะ) 
[7]  โดยคนไทยต้องปรับแนวคิดเรื่องสุขภาพ จาก 
การ “ซ่อมแซมรักษา” มาสู่ “การป้องกันส่งเสริม
สุขภาพ” (อารี วัลยะเสรีและคณะ) [6] ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้เสนอแนะให้ประเทศสมา ชิก รวมทั้ง

ประเทศไทยด าเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริมสุขภาพ 5 
ประการที่เรียกว่า “กฎบัตรออตตาวา” คือ 1. การสร้าง
นโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรม
ชุมชน  4 .  การพัฒนาทั กษะส่ วนบุคคล  5 .  การ
ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข ดังนั้นการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ควรเน้นในการส่งเสริม
สุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในอนาคต 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นรูปแบบวิถีชีวิต รูปแบบการบริโภคอาหาร รูปแบบ
การออกก าลังกาย รูปแบบการเล่นของเด็กและเยาวชน
จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมเช่นกัน และ
เมื่อความเจริญเข้ามามากขึ้น ชีวิตของคนในสังคมก็มี
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพราะมีเครื่องทุ่นแรงที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมตา่งๆ การขยับ
หรือการเคลื่อนไหวร่างกายของคนในสังคมจึงน้อยลง   
ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรค
ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งปัญหาทางสุขภาพนี้เกิด
ขึ้นกับคนในทุกระดับของสังคม แต่จะเป็นปัญหาใหญ่
และรุนแรงมากที่สุด หากปัญหานี้เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนที่ก าลังจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ พบว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยาก าลังประสบปัญหาสุขภาพ มีภาวะอ้วนและ 
มีโรคประจ าตัวอันเนื่องจากโรคอ้วนอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการขาดการออกก าลังกาย   
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเหตุผลส าคัญที่จะต้อง
ค านึงถึงการปรับทัศนคติและการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในแหล่งชุมชนทุกพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ดังนั้นการ
แก้ปัญหาโดยใช้การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแบบแอ
โรบิคให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนคนในชุมชนทุกคน 
ทั้งในด้านการออกก าลังกายเพื่อความสนุกสนาน ร่าเริง 
การออกก าลังกายในเวลาว่างจากกิจกรรมงานประจ า 
และด้านการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ความผูกพัน
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ภายในครอบครัว รวมทั้งด้านการพักผ่อนหย่อนใจในทาง
ที่ถูกต้อง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยัง
เป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมไปในตัว
อีกทางหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัด 
การความรู้เชิงบูรณาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ได้
เกิดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วของสังคม รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน
ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ข้ึน เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อ 
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  
1) พัฒนาทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของ 
เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และ 2) พัฒนา
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
     2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัย คือ เด็กและ
เยาวชนในชุมชนโรงเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย 
การรับสมัครและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของการรับ
สมัคร โดยพิจารณาจากเพศ ช่วงอายุ 10-14 ปี และ
ความสามารถในการปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงของ
การวจิัย 
     2.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
          2.2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิค 
          2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติต่อการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
     2.3 สมมติฐานของการวิจัย 
          2.3.1 เด็กและเยาวชนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
ทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้น 
          2.3.2 เด็กและเยาวชนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
สมรรถภาพทางกายที่สูงข้ึน 
      2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัด
ทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองและผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว และ 2)
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬา

สมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น JASA ซึ่งประกอบด้วย 5 
รายการ คือ ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง (30 วินาที) ดันพื้น 
วิ่งกลับตัว และวิ่ง 5 นาที (กรมพลศึกษา) [1] 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ที่ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผน 
การทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนสอบหลัง (One group 
pretest – posttest design)  
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการวิจัย รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย 
และบทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 2. ทดสอบสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายและทัศนคติ
ต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนเริ่มท ากิจกรรม 
 3. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
แบบแอโรบิคให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 4. ทดสอบสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายและทัศนคติต่อ
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

 5.  ตรวจผลการทดสอบแล้วน าคะแนนที่ ได้ม า
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลัง 
การทดลอง 
 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t P 
x S.D. x S.D. 

2.27 0.33 2.73 0.15 -8.714** .000 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนและหลังการทดลองกลุ่ม 
เป้าหมายมีทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย 
หลังการทดลองมีทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลอง 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลอง  
 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t P 
x S.D. x S.D. 

18.8 5.24 24.4 5.92 -13.708** .000 
 

จากตารางที่  2 พบว่า ก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมี
สมรรถภาพทางกายสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังรูปที่ 2 

 

 
 
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลอง 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทัศนคติ
และสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนชุมชน 
โรงเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การออกก าลัง
กายแบบแอโรบิค ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1. ก่อนและหลังการทดลองกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
ต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมี
ทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพสูงกว่าก่อน 
การทดลอง ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอด้วยความสนุกสนาน และรู้สึกว่า 
การออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
มองเห็นถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ท าให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ
ต่อการออกก าลังกายที่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
สอดคล้องกับที่ธงชัย สันติวงษ์ [2] กล่าวว่า ทัศนคติ 
ก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัย
หลายประการด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ การจูงใจทาง
ร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังด าเนินการตอบสนองตามความ
ต้องการ หรือแรงผลักดันทางร่างกาย ตัวบุคคลจะสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขามี
โอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับที่วีระพล สุทธิพรพลางกูร และเฉลียว 
แก่นจันทร์ [4]  กล่าวว่า การที่บุคคลได้พบเห็น คุ้นเคย 
หรือทดลองสิ่งใดนับเป็นประสบการณ์โดยตรง (Direct 
experience) และการที่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน 
เกี่ยวกับเรื่องใดนับเป็นประสบการณ์ทางอ้อม ( Indirect 
experience) ท าให้แต่ละบุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แตกต่างกันไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
     2. ก่อนและหลังการทดลองกลุ่มเป้าหมายมี
สมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีสมรรถภาพทางกายสูง
กว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้ 
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีมากขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
ประกอบกับกิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิค 
เป็นกิจกรรมที่ท าให้การท างานของระบบไหลเวียนเลือด 
และระบบหายใจมีการท างานที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้าง 
ความแข็งแรงและความอดทนของระบบกล้ามเนื้อ 
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความอ่อนตัวและความคล่องแคล่ว
ว่องไวดังที่ปิติ พูนไชยศรี [3] กล่าวไว้ว่า การออกก าลัง
กายแบบแอโรบิค เป็นการออกก าลังกายที่มีระยะ
เวลานานพอสมควร เป็นกิจกรรมที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ให้ได้ต่อเนื่องและเน้นจังหวะอย่างสม่ าเสมอ เป็น
วิธีการออกก าลังกายที่ท าให้หัวใจและปอดของมนุษย์มี
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การท างานมากขึ้นมากกว่าการท างานในขณะพัก ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวของการออกก าลังกายแบบแอโรบิคนั้น 
ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางกาย ดังที่สุมิตร สมาหิโต 
[5] ได้สรุปไว้ว่าสมรรถภาพทางกายมีองค์ประกอบส าคัญ
ประกอบไปด้วยความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความอดทน
ของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
และการหายใจ จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท า
ให้เด็กและเยาวชนมีสมรรถภาพทางกายหลังการทดลอง 
สูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทัศนคติและ
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน ชุมชนโรงเหล้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การออกก าลังกายแบบ
แอโรบิค สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติ
ต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมี
ทัศนคติต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพสูงกว่าก่อน 
การทดลอง 

2. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมายมี
สมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีสมรรถภาพทางกายสูง
กว่าก่อนการทดลอง 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
    1. กิจกรรมที่น ามาใช้ในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
แบบแอโรบิคให้กับกลุ่มเป้าหมายควรจัดกิจกรรมให้มี
ความหลากหลาย 
     2. กิจกรรมที่น ามาใช้ในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพแบบแอโรบิคให้กับกลุ่มเป้าหมายควรเพิ่มเติม
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพด้านอื่นๆ ด้วย เช่น 
ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดคอร์รัปชันในเทศบาลนคร 2) 
รูปแบบการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร และ 3) แนวทางในการควบคุมการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ จ านวน 16 ราย ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยที่ท าให้เกิด
คอร์รัปชันในเทศบาลนคร มีอย่างหลากหลาย ในเบื้องต้น เกิดจากปัจจัยในฐานะตัวบุคคล และช่องว่างของกฎหมาย 
นอกจากนั้น ปัจจัยทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เป็นปัจจัยส าคัญในปัจจุบันที่ท าให้ระดับความรุนแรงของการคอร์รัป
ชันในเทศบาลนครมีความรุนแรงมากขึ้น  โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ ความร่วมมือกันของฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า กลไกภาครัฐอ่อนแอโดยเฉพาะการตรวจสอบจากกลไกภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึง 
ค่านิยมของคนในสังคม ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ความอ่อนแอของภาคประชาชน ภาคประชาสั งคมในการต่อต้าน
คอร์รัปชันในภาพรวม 2) รูปแบบการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร ได้แก่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ
ออกใบอนุญาต การทุจริตในการบริหารงานบุคคล การทุจริตด้านการเงินการบัญชี โดยมีสาเหตุ ปัจจัย และเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน ทั้งนี ้ ในปัจจุบัน รูปแบบการทุจริตมีแนวโน้มสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีปัจจัยในทางการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดรูปแบบการทุจริตในเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น 3) แนวทางใน
การควบคุมการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม การบริหารจัดการโดยยึดห ลักธรรมา    
ภิบาล และการสร้างจิตส านึก ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้การควบคุมการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างยั่งยืน   
ค าส าคัญ :  การคอร์รัปชันในท้องถิ่น  เทศบาลนคร  ธรรมาภิบาล ปัจจัยของการคอร์รัปชัน  แนวทางการควบคุม      
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the factors and conditions that led to the 
corruption in city municipality, 2) the patterns of corruption in the city municipality, and 3) the guidelines 
for controlling the corruption in city municipality. This study is a qualitative research with 16 key 
informants participating in in-depth interviews. Firstly, the research showed that there were many factors, 
especially personal behaviors and gap in the law, that leading to the corruption in city municipality. Apart 
from that, the political issues in local government were also currently considered as major reasons that 
increasing the severity of corruption in city municipality. From this view, the key factors, including the tight 
cooperation between local politicians and civil servants, the inefficiency of internal and external audits, 
social values of Thai patronage system, and especially the weakness of civil society. Secondly, the 
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patterns of corruption in city municipality were found to be in various forms, starting from corruption in 
procurement, licensing, personnel management and financial and accounting fraud, all of which 
depended on different factors and conditions. At present, the pattern of fraud has been more 
complicated because of involvement with political factors, and this resulted in a form of policy corruption 
and conflict of interest in local politicians. Finally, the approaches for controlling the corruption should be 
identified by basing on the legal and institutional frameworks and encompassing the dimensions of 
preventing, suppressing, making a social consciousness, and mobilizing a managerial scheme of good 
governance. All of these were the key issues for building the sustainable solutions for controlling the 
corruption.    
Key words:  Corruption in Local, City Municipality, Good Governance, Factor of Corruption, Controlling 
approach       
 
1. บทน า 
     การคอร์รัปชันหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน ส่งผลให้
เกิดความเสียหายทั้งในเชิงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาทางการเมือง คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่งผลกระทบถึงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย  ในขณะที่ดัชนี
ช้ี วั ด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั น  ( Corruption 
Perception Index - CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวัดความโปร่งใสและการทุจริตในระดับ
โลกและระดับประเทศ 150 ประเทศ พบว่า ประเทศ 
 ประเทศไทยยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ซึ่งจากการจัดอันดับ
ในปี 2557 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จากทั้งหมด 
175 ประเทศ ได้คะแนนโปร่งใส 3.8 คะแนน เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาการทุจริตใน
ระดับที่สูงมาก (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2559 : 31) [1]  
  ในขณะที่ ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินได้ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและการพัฒนาการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความ
เป็นประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและธรร
มาภิบาล เข้มแข็ง มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยบทบาท
ความส าคัญของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ทวี
ความส าคัญมากขึ้นใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ จ านวน
หน่ วยขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  สั ดส่ วน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
ขยายมากขึ้น 

     ดังนั้น การวิจัยเพื่อหาความรู้ที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ
สถานการณ์คอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     การศึกษาถึงปัจจัยและเง่ือนไข รูปแบบการคอร์รัป
ชัน ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าเสนอ
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมกับการต่อต้านการคอร์
รัปชัน จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขที่ท าให้เกิดการคอร์
รัปชันในเทศบาลนคร 
     2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร  
     2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมการ  คอร์รัปชัน
ในเทศบาลนคร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     ในการศึกษานี้  ใช้รูปแบบการวิจัยเ ชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ประกอบด้วย  
     3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document 
Analysis) โดยข้อมูลประกอบด้วย 2 แหล่งเป็นส าคัญ 
ได้แก่ ข้อมูลช้ันปฐมภูมิ จากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลักในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัป
ชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) (2) ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (3) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) (4) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ฐานข้อมูลการด าเนินคดีของ ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้
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ด าเนินการตัดสินช้ีมูลความผิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปด าเนินการแล้ว ข้อมูลช้ันทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษา
รวบรวมรายงานการศึกษา ผลการวิจัย คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อมูลจาก
เอกสารราชการ ข้อมูลผลการสอบสวน เอกสารการ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ข่าวสารหนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วย 
     3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้และผู้เช่ียวชาญ (Key 
Informants) จ านวน 16 คน เพื่อตอบโจทก์การวิจัย โดย
ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย เง่ือนไข รูปแบบการทุจริต
คอร์รัปชันของเทศบาลนคร รวมถึงแนวทางการควบคุม
การคอร์รัปชัน ลักษณะการตั้งค าถามเป็นค าถามกึ่ง
โครงสร้าง (Semi - structural interview guide) คือ มี
การก าหนดกรอบของข้อมูลที่ต้องการไว้ในใจในแบบ
กว้างๆ มีการส่งประเด็นค าถามและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้สัมภาษณ์ก่อน  
     กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย เง่ือนไข สาเหตุ รูปแบบ 
ของการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลนคร ผู้ศึกษาได้ใช้
กรอบการวิเคราะห์การคอร์รัปชันเชิงสหวิทยาการ 
เนื่องจากการทุจริต คอร์รัปชันเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2551; 2553) [2] 
 
4. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     4.1 การศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขที่ท าให้เกิดการคอร์
รัปชันในเทศบาลนคร พบว่า  
          4.1.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดคอร์รัปชันในเทศบาล
นคร ได้แก่   
       (1) ปัจจัยในฐานะตัวบุคคล ซึ่งมุ่งช้ีเป้าไปที่ตัว
บุคคล ซึ่งมีพฤติกรรมบกพร่องในจริยธรรม คุณธรรม 
และไม่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ มีการ เอื้ อ
ประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ ในการกระท าผิดกฎหมาย 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2550) [3]       
           (2) ปัจจัยในเ ชิงช่องว่างทางกฎหมาย ซึ่ ง
หมายถึง การใช้ระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่ในการคอร์รัปชัน
ของนักการเมืองและข้าราชการในระดับต่างๆ ใช้ช่องว่าง
ในการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ การไม่รู้ข้อมูลของ

ประชาชน ท าให้เจ้าหน้าที่มีการทุจริต ยักยอกเงินเข้าสู่
ตนเอง (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2555) [4]    
       (3) การไม่มี“ค่านิยมร่วม” (Shared Values) ใน
การท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยหลักทั่วไปผู้อาสาเข้า
มาท าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่น ควรมีค่านิยมมุ่งมั่น
แข่งขันกันพัฒนาท้องถิ่น แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันการ
เข้าสู่ต าแหน่งของฝ่ายการเมืองยังมีการลงทุนซื้อเสียง ที่
น าไปสู่การถอนทุนภายหลัง  
       (4) ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทาง การเมือง
ที่ ส่ งผลให้ เกิดการทุจริต  ได้แก่  การ เลือกตั้ งของ 
นักการเมืองที่ใช้เงินจ านวนมากในการซื้อเสียงท าให้เมื่อ
ได้รับต าแหน่งแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอุปถัมภ์แก่ชาวบ้านใน
พื้นที่  ซึ่งท าให้นักการเมืองต้องถอนทุนคืน ซึ่งท้ายที่สุด
น าไปสู่ปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์  (Conflict of 
interest)  
         (5) ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กรใหญ่ มีงบประมาณมาก มีความ
คล่องตัวสูง ผู้บริหารมีเครือข่ายทั้งนักธุรกิจผู้เข้ามาเป็น
ผู้ขายผู้รับจ้าง และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ที่สามารถให้คุณ
ให้โทษได้ หรือผู้ทุจริตสามารถแทรกแซงกระบวนการ
ตรวจสอบได้  
          4.1.2 เง่ือนไขที่ท าให้เกิดคอร์รัปชันในเทศบาล
นคร 
          (1) ความร่วมมือกันของฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ข้าราชการประจ า  และภาคเอกชน โดยการทุจริต  คอร์
รัปชัน ต้องอาศัยการสมยอม และความร่วมมือกันของ
ฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจ า และภาคเอกชน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559 [5] ; โกวิทย์ 
พวงงาม, 2550 [3] ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2555 
[4]) 
     (2) กลไกภาครัฐอ่อนแอ โดยเฉพาะการตรวจสอบ
จากกลไกภายในและภายนอกหน่วยงาน พบว่า เป็น
เง่ือนไขส าคัญที่ท าให้เกิดคอร์รัปชัน ในกรณี ระบบการ
ตรวจสอบภายในของเทศบาลนคร ซึ่งประกอบด้วย 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” และ “สภาเทศบาล”  
นอกจากน้ีกลไกการก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอกยัง
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ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาล
นครตามกฎหมาย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กร
อิสระที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2559 [6] ; โกวิทย์ พวงงาม, 2550 [3] ) 
      (3) ภาคประชาชน สังคมไทยมีความอ่อนแอ 
เพิกเฉย ไม่สนใจ เป็นแรงส่งให้ผู้ทุจริตมีพฤติกรรมที่
รุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน 
ประกอบกับ วัฒนธรรมทางสังคม ระบบอุปถัมภ์ จาก
การศึกษาเห็นได้อย่างชัดเจนถึงโครงสร้างของระบบ
อุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย และน าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2559 [7] ; อคิน 
รพีพัฒน์, 2550 [8)  
 4.2 การศึกษารูปแบบการคอร์รัปชันในเทศบาลนคร 
พบรูปแบบการคอร์รัปชัน ดังนี้   
          4.2.1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่เกิดการทุจริตมากที่สุด 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีนี้ คือ การตรวจรับ
สิ่งของที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
[3] ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2555 [4]) สาเหตุของ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่   
             (1) กฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีช่องว่าง ได้แก่ กรณีของการลดวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรืออีก
กรณี คือ การใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ประกอบการที่มี
ความสัมพันธ์หรือให้ประโยชน์กับตนในการเข้าเป็น
คู่สัญญา เป็นต้น 
         (2) การก าหนดราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง คือ สูงเกินจริงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
จากส่วนต่างจากราคากลางที่ก าหนด 
         (3) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ แบ่งเป็น 3 
กรณี คือ 1) การทุจริตในรูปแบบของการสมยอมในการ
เสนอราคาหรือฮั้วประมูล 2) ผู้ประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างมีการแบ่งเปอร์เซ็นของรายได้ที่ตนจะได้รับให้
กรรมการตรวจรับงาน และ 3) ผู้บริหารท้องถิ่นจะท าการ

แบ่งผลประโยชน์ให้แก่นักการเมืองในระดับชาติหรือ 
ข้าราชการจากส่วนกลางท่ีมีอ านาจในการก ากับดูแล  
       (4) สภาพปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาด
กลไกการตรวจสอบที่มี ประสิทธิภาพ ระบบการ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ส่วนกลไกการ
ตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถน ามาใช้ตรวจสอบได้
เนื่องจากสมาชิกสภาส่วนใหญ่กลายเป็นพวกเดียวกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   4.2.2 การทุ จ ริ ต ในการออกใบอนุญาต  จาก
การศึกษาพบว่า การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบการทุจริตมากที่สุดส าหรับ
วิธีการทุจริต ในการออกใบอนุญาต สาเหตุ ประการแรก 
คือ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ผู้ขอใบอนุญาตและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและอนุมัติค าขอ
อนุญาตมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน และ ประการที่
สอง คือ ระบบในการบริหารจัดการภายใน ความล่าช้า
ของกระบวนการ ในการพิจารณาที่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์
การพิจารณาที่ซับซ้อน ท าให้ผู้ขอใบอนุญาตไม่ต้องการที่
จะรอคอยให้กระบวนการในการพิจารณาเป็นไปตาม
กระบวนการปกติ   
    4.2.3 การทุจริตในการบริหารงานบุคคล สาเหตุ
ของการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ประการแรก  
กฎหมายในการบริหารงานบุคคลมีข้อบกพร่อง ได้แก่ 
กฎหมายให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากเกินไป และ 
ประการที่สอง คือ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ปัญหานี้
เกิดขึ้นเนื่องจากอ านาจในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีมาก ประกอบกับความต้องของ
พนักงานหรือข้าราชการท้องถิ่นที่ต้องการได้รับประโยชน์
จากการใช้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น (สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ และคณะ, 2555 [4] ; กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2559 [6])  
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          4.2.4 การทุจริตด้านการเงินการบัญชีสาเหตุ
ส าคัญ  ประการแรก เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่
ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ให้จัดท า ประการที่สอง  เกิดจากตัว
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขาดจิตส านึก ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม  รวมถึงผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ซึ่ง
อาจมี ปัญหาด้านการเงิน รวมถึงการถือเงินสด ก็เป็นเหตุ
จูงใจท าให้เกิดการทุจริตยักยอกได้ง่าย ประการสุดท้าย 
คือ  ช่องว่างของกฎหมาย และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
เปิดช่อง จะเห็นได้ชัดเจนว่ากรณีศึกษาเรื่อง เจ้าหน้าที่
เก็บเงินค่าขยะจากครัวเรือน ที่ไม่ก าหนดค่าเก็บขยะที่
ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ถือโอกาส แจ้งค่าธรรมเนียมใน
อัตราที่สูง (ครัวเรือนไม่ทราบอัตราขั้นต่ า) หรือเกินอัตรา
ที่ก าหนด แต่ท าหลักฐานรับเงินน้อยกว่าความเป็นจริง 
           4.2.5 การทุจริต เ ชิ งนโยบาย เกิ ดขึ้ นจาก 
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แส วงหา
ผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์จากการใช้อ านาจบริหาร
ในการออกระเบียบหรือข้อบังคับ หรือการก าหนด
นโยบาย เสนอโครงการหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมี
เจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจ 
เครือญาติและพวกพ้อง (คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558) [9]       
  4.3 การศึกษาแนวทางในการควบคุมการคอร์รัปชัน
ในเทศบาลนคร พบว่า  
        4.3.1 แนวทางในการป้องกัน 
        (1) การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายจัดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ประกอบด้วย การก ากับดูแลองค์กร เป็นการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการหรือ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบัญญัติท้องถิ่น และ การก ากับดูแลตัว
บุคคล ได้แก่ การสอบสวนและมีค าสั่งให้ผู้บริหาร/รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา/รองประธาน สภาท้องถิ่น 
พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่บุคคลดังกล่าวละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบ (กรม

ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น, 2559 [6] ; โกวิทย์ พวง
งาม, 2550 [3] ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2555 [4])          
   
       (2) การใช้กลไกของสภาท้องถิ่นในการก ากับ 
ดูแลตรวจสอบ สภาท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรหลักใน
เบื้องต้นที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง  (กรมส่งเสริม
การ ปกครองท้องถิ่น., 2559 [6])         
      (3) การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจสอบทางการเงิน 
(financial audit) มุ่งควบคุมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบการคลังและงบประมาณ ระบบบัญชีและ
ทรัพย์สิน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้   
       (4) การใช้กลไกองค์กรอิสระ ในการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ ได้แก่ ศาลปกครอง คณะกรรมการ ป้องกัน
แล ะ ป ร า บป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ  ( ป . ป . ช . )  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)   
       (5) มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ การลดอ านาจการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารท้องถิ่น การปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น 
การปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (7) การป้องกันการทุจริตในการออกใบอนุญาต 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การด าเนินการออกใบอนุญาตแก่ประชาชนทราบ การ
ปรับปรุ งรูปแบบหรือขั้นตอนการด า เนินงานของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีให้มีความคล่องตัวมากขึ้น  
       (8) การป้องกันการทุจริตในกรณีที่มีการจัดเก็บ
รายได้ ในกรณีที่มีการเก็บรายได้ต่าง ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้
มีหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง  
    4.3.2 แนวทางในการปราบปราม  
       (1) การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการ
ปราบปรามการทุจริต สร้างเครือข่ายประชาชนในการ
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ตรวจสอบด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการ
ทุจริตในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งท้ังนี้ ได้มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกลางขึน้แล้ว ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไก
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   (2) การให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็น พยาน 
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน        แก่
ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยค า ใน
การด าเนินคดีกับผู้กระท าการทุจริต   
  (3) การปรับปรุงระบบร้องเรียนการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกภาค
ประชาชน ประชาสังคม และช่องทางการร้องเรียนที่
หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย 
  (4) การปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4.3.3 แนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
  (1) การน าหลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหรือ
กระบวนการบริหาร โดยให้มีการน าพระราชกฎษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 น ามาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกรอบส าคัญใน
การยึ ดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร ราชการ 
(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
, 2560 [10]; สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2559 [8] ; สัญญา 
เคณาภูมิ, 2559 [11])         
  (2) มาตรการส่งเสริมการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment ITA) เสนอให้ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4.3.4 แนวทางในการสร้างจิตส านึก 

 (1) แนวทางการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่ง
เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการ
ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในช่วงทุก
วัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝั งความพอเพียง มี วินัย  ซื่ อสัตย์  สุจริต 
(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
, 2560 [10]; สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2559 [8])  
  (2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
(Civil Society) ในปัจจุบัน ภาคประชาสังคมมีความ
อ่อนแอ ขาดพลังในการรวมกลุ่มกันต่อต้านการทุจริตใน
ทุกระดับ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญ คือ การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร  
  (3) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น แนวทางนี้มุ่งหมายให้
ภาคประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของท้องถิ่นโดยประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการป้องกัน
การฉ้อฉลหรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ในระดับหนึ่งและจะท าให้การบริหารงานมีความ
โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 
2550 [3]) 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
     5.1 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
          5.1.1  การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยตรวจสอบ 
และหน่วยก ากับดูแล เราสามารถแบ่งเพื่อความเข้าใจได้ 
2 ประเภท คือ หน่วยตรวจสอบและการก ากับดูแล 
ภายใน อันได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน และ กลไกของ
สภาเทศบาล หน่วยตรวจสอบและการก ากับดูแล 
ภายนอก ได้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมถึง ผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นต้น  
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          5.1.2 การบริหารงานของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  เพื่อให้การควบคุมการคอร์รัปชันของ
ท้องถิ่นมีความยั่งยืน จ าเป็นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์กร  
     ตารางแสดง: แนวทางการบริหารงานของเทศบาล 

 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปัจจัยทางการ

บริหาร 
วิธีการหรือ
กระบวนการ

บริหาร 

ผลของการ
บริหาร 

ผลลัพธ์
ทางการ
บริหาร 

1.หลักคุณธรรม   
2.หลักจริยธรรม   
3.หลักนิติธรรม 
4.หลักนิติรัฐ  
 

1.หลักมีส่วนร่วม 
2.หลักตรวจสอบ
ถ่วงดุล 
3.หลักภาระ
รับผิดชอบ 
4.หลักกระจาย
อ านาจ 
 

1.หลักความมี
ประสิทธิภาพ 
2.หลักความมี
ประสิทธิผล 
3.หลักความ
โปร่งใส 
4.หลักความ
คุ้มค่า 
5.หลักการ
ตอบสนอง 

1.เกิด
ประโยชน์สุข
ของประชาชน 
2.เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ 
 

     นอกจากการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานเต็มรูปแบบแล้ว ในระยะต่อไป  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับกลไกการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment ITA) มา
ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง เพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          5.1.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจของภาคประชาชน
และประชาสังคม พบว่า การคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีที่มาจาก ภาคประชาชน และสังคมไทยของ
เรามีความอ่อนแอ เพิกเฉย ไม่สนใจ ท าให้เป็นเง่ือนไขให้
ฝ่ายกระท าความผิดมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นเป็น
ล าดับ ดังนั้น การเสริมสร้างพลังอ านาจของภาค
ประชาชนและประชาสังคม จึงเป็นรากฐานส าคัญและ
เป็นการสร้างความยั่งยืนในการควบคุมการคอร์รัปชัน   
     5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ จากการศึกษา 
พบว่า พลังอ านาจของภาคประชาชนและประชาสังคม 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญในการควบคุมการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อกล่าวถึงการต่อต้านการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชนและประชาสังคมของไทย 
เราพบกรณีความส าเร็จของชาวคลองด่านที่ต่อสู้กับ
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่ต าบลคลองด่าน 

จังหวัดสมุทรปราการ  จึงควรมีการศึกษาในเชิงวิชาการ
เพิ่มเติมว่า การต่อสู้ของภาคประชาชนและประชาสังคมที่
ประสบความส าเร็จในประเทศไทยยังมีกรณีใดอีกบ้าง และ 
ภาคประชาชนและประชาสังคมดังกล่าวมีกลยุทธ์การต่อสู้
กับการคอร์รัปชันอย่างไร ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ต่อสู้ในครั้งนั้นคือปัจจัยใด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูวิชาการในโรงเรียน จ านวน 116 คน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ค่าที และเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด และ 
2) สภาพและปัญหาการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ จ าแนกตาม เพศ ครูวิชาการเพศชาย มีการรับรู ้สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สูงกว่าครูวิชาการเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ขนาดของโรงเรียน และการได้การรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.) ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : การบริหารงานการจัดการเรียนรู้, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the conditions and problems on 
administrative learning management task school of the administrators according  to the opinions of 
academic teachers. The samples were 116 academic teachers selected by simple random sampling. The 
research instrument was  5-scale questionnaire with the reliability of .98. The statistical tools used for data 
analysis were mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA. The results indicated that: 1) in 
overall, the conditions of administration on learning management task of the school administrators 
according to the opinions of academic teachers were at high level, and the problems were at low level; 
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and 2) when considering by different genders of academic teachers upon the conditions and problems of 
administration on learning management task of the school administrators,  the male teachers were found 
to have higher perception than the females at the significant level of .05, and, when considering the 
different levels of education background, work experience, school size and accreditation of standards and 
quality of education, they had no differences in perception towards the conditions and problems on 
administrative  learning management task school of the administrators.  
Keywords : The administration on learning management, School administrators 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้ง
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจึงต่างมีอุดมการณ์และ
มีหลักในการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้
ความส าคัญกับนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนต้องได้รับการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหาความรู้ ไ ด้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด ชีวิ ต  
นอกจากนั้นยังต้องเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน      
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และคนมีความสุข โดยคนดีคือคนที่ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่
แสดงออก [1] ส าหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ที่ผ่านมาตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้
เห็นว่าก าลังประสบความล้มเหลวแม้จะมีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูป
การศึกษารอบแรกปี  พ.ศ.2542 จนถึงการปฏิรูป
การศึกษารอบที่สองปี พ.ศ.2552 ซึ่งยังไม่สามารถท าให้
คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
[2]  การบริหารงานวิชาการเป็นหัว ใจส าคัญของ
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง [3] เมื่อ
พิจารณาผลสอบมาตรฐานหรือผลการประเมินของ
สถาบันต่างๆที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า 
ผลการศึกษาของไทยมีระดับต่ าลง ดังเช่น ผลสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ใน 5 รายวิชาหลัก 
ไ ด้ แ ก่  ภ าษา ไทย  สั ง คม ศึ กษ าฯ  ภ าษ าอั ง กฤษ 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ าไม่ถึงร้อยละ 50 [4] และผลการประเมินการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยขององค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการอ่าน
พบว่า เด็กไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน 
วิเคราะห์ความหมายหรือใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาวิชาอื่น ๆ ไม่ได้ [5] ข้อมูลเหล่านี้ล้วนแสดงให้
เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการศึกษาชาติซึ่งหากไม่
เร่งแก้ไขย่อมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยด้อยลง
และไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
[6] รัฐบาลได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษา
เรื่อยมา ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มี
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน แต่การ
พัฒนาในมิติของคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนับเป็นสิ่งท่ี
มีความส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถในการ
อ่าน เขียน คิดค านวณและทักษะการคิดวิเคราะห์ น าไปสู่
ความจ าเป็นต้องพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษา การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการ
และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุง การ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดโอกาสในการ
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการ
เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณา
การในทุกระดับการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [7] 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) โดยให้ด าเนินการ
พัฒนาใน 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย  
ให้มีนิสัย ใฝ่ เรี ยนรู้  2 )  พัฒนาคุณภาพครู ให้ เป็นผู้
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆส าหรับการศึกษา  
และเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา   
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน 
และทุกภาคส่วน [8] แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559 จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559 และสอดคล้อง
เ ช่ือมโยงกับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ที่มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมความรู้ และความสามารถขั้นพื้นฐาน จากการ
จัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะ
ที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่ยังอยู่ใน  ระดับต่ า ตลอดจนสภาพการ
บริหารและจัดการศึกษาที่ ยั งต้อง เพิ่ม เติมในด้าน
ประสิทธิภาพ [9] 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปัจจุบันประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ [10] ด้วยเหตุผลและความส าคัญ
ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น  ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
      2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน 
และการได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต  2  จ านวน 164 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  ครูวิชาการ จ านวน  164  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน  116  แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  ครูวิชาการ จ านวน  116  คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 
1973, p. 919) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดขึ้นได้เท่ากับ  .05 
3.2 เนื้อหา 
     3.2.1 ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ด้ า น  เ พ ศ  วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน การได้รับการ
รับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     3.2.2 สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านการวางแผนและเตรียมการจดัการเรียนรู้ 2) ด้านการ
สร้างการเรียนรู้  3) ด้านการสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้  4)  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
3.3  ตัวแปร  
      ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ใน
การท างาน  ขนาดของโรงเรียน  การได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก สมศ.  
     ตัวแปรตาม  ได้แก่ การวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรู้  การสร้างการเรียนรู้   การสร้าง
กระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้ วิ จั ยก าหนดกรอบแนวคิดการวิ จัย  จากการ
สังเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการ ตามแนวคิดของ 
ไพโรจน์  หลวงพิทักษ์  และคณะ  (2553, หน้า 56-57) 
ได้กล่าวถึง การวางแผน ; วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2550, หน้า 
43) ได้กล่าวถึง การสร้างการเรียนรู้  ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555, หน้า 9 - 12) 
ได้กล่าวถึง การประเมินผล และวรภัทร์ ภู่เจริญ (2552 , 

หน้า 27)  ได้กล่าวถึง กระบวนการใช้สื่อการจัดการ
เรียนรู้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับของ
นักการศึกษา จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้  2) ด้านการ
สร้างการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้ 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้   

 
  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม  

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ
แตกต่างกันตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดของโรงเรียน และการรับรอง สมศ.  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน 164  แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 116 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่  และ       
มอร์แกน [11] โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ใน

ระดับความเช่ือมั่น 95 %  α .05 และท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน 
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนศึกษาขอบเขต เนื้อของการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดขึ้นโดยเป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) จ านวน 1 ชุด มี 2 ตอนที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม ระหว่าง 0.60 -1.00 และได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงาน
คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

1.  เพศ 
2.  วุฒิการศึกษา 
3.  ประสบการณ์ในการท างาน 
4.  ขนาดของโรงเรียน 
5.  การรับรอง สมศ.  

 

สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  การวางแผนและเตรยีมการจัดการเรยีนรู้   
2.  การสร้างการเรียนรู ้
3.  การสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรยีนรู้   
4.  การประเมินผลการเรียนรู ้
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พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 จ านวน  116 แห่ง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูวิชาการ จ านวน 116 
คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา ร้อยละ100    
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
     6.4.2 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สถิติทดสอบ ค่าที ส าหรับ เพศ 
วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และได้รับรองคุณภาพ
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ส่วนประสบการณ์ในการท างานใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
7.1  สภาพและปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ดังตาราง 1.2 

 
 

การบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู

วิชาการ 

เล็ก ( n = 104 ) ใหญ่ ( n = 12 ) 

t Sig 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านการวางแผนและ
การเตรียมการจัดการ

เรียนรู ้
3.79 0.55 4.04 0.58 -1.42 .15 

2. ด้านสร้างการเรียนรู ้ 3.97 0.57 4.45 0.33 -2.83 .005* 

3. ด้านสร้างกระบวนการ
ใช้สื่อการจัดการเรียนรู ้

3.95 0.62 4.25 0.33 -1.59 .11 

4. ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.82 0.67 4.37 0.43 -2.73 .007* 

โดยรวม 3.81 0.54 4.20 0.35 -2.44 .016* 

 
     จากตาราง 1.2 พบว่า  สภาพการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการ
ปฏิบัติมากสุดคือ ด้านสร้างการเรียนรู้  ส่วนด้านท่ีมีการ
ปฏิบัติต่ าสุดคอื ด้านการวางแผนการเตรียมการจัดการเรยีนรู ้ 
     ปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาสงูสุดคือ ด้านการวางแผนและ
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ส่วนด้านท่ีมีปัญหาต่ าสุดคือ  
ด้านสร้างการเรียนรู้และ ด้านสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
7.2  เปรียบเทียบสภาพและปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ าแนกตาม เพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยครูวิชาการเพศชายมี
การรับรู้สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สูงกว่าครูวิชาการ
เพศหญิง (t=2.56)  
 
 
 
 

การบริหารงาน
การจัดการเรยีนรู้

ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ

ครูวิชาการ 

ระดับการบรหิารงาน 
การจัดการเรยีนรู ้

อัน 
ดับ 

ระดับปัญหาการบริหารงาน
การจัดการเรยีนรู ้

อัน 
ดับ 

  S.D. 
ความ 
หมาย  S.D. 

ความ 
หมาย 

1.  ด้านการ
วางแผนและการ
เตรียมการจัดการ
เรยีนรู ้

3.82 0.56 มาก 4 1.14 0.43 
น้อย
ที่สุด 

1 

2. ด้านสร้างการ
เรยีนรู ้

4.02 0.57 มาก 1 1.02 0.15 
น้อย
ที่สุด 

3 

3. ด้านสร้าง
กระบวนการใช้สือ่
การจดัการเรียนรู ้

3.98 0.60 มาก 2 1.02 0.19 
น้อย
ที่สุด 

3 

4. ด้านการ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

3.88 0..67 มาก 3 1.04 0.22 
น้อย
ที่สุด 

2 

รวมเฉลีย่ 3.85 0.54 มาก  1.09 0.23 
น้อย
ท่ีสุด 

 





68                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561        
 

 
การบริหารงานการจัดการเรยีนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูวิชาการ 

ชาย 
 ( n = 22 ) 

หญิง 
 ( n = 94 ) t Sig 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านการวางแผนและการเตรยีมการ
จัดการเรียนรู ้

4.15 0.58 3.74 0.53 3.22 .00* 

2. ด้านสร้างการเรียนรู ้ 4.06 0.60 4.01 0.57 0.38 .70 
3. ด้านสร้างกระบวนการใช้สือ่การจัดการ

เรยีนรู ้
4.18 0.54 3.94 0.61 1.68 .09 

4. ด้านการประเมนิผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4.06 0.54 3.84 0.70 1.67 .10 

โดยรวม 4.11 0.46 3.79 0.54 2.56 .01* 

 
     จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม ขนาด
ของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
     เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันคือ 
ด้านการวางแผนการเตรียมการจัดการเรียนรู้และด้าน
การสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  ส่วนด้าน
สร้างการเรียนรู้และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
จ าแนกตาม ได้การรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
8. อภิปรายผล 
8.1 จากผลการศึกษาการปฏิบัติการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาจัดประชุม
ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยความ
ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และครู ซึ่งสอดคล้องกับ พร
ทิพย์  อ่วมทร [13] พบว่า ข้ันการวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีการจัดประชุมศึกษาวิเคราะห์
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับชุมชน 
ท้องถิ่นและครู ด้านสร้างการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาจัดระบบโครงสร้าง เกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาตามหลัก เกณฑ์และวิธี การประเมิน ซึ่ ง
สอดคล้องกับกชนันท์ ศรีสุข[14] ได้ศึกษาการศึกษา
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้านสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน ในการพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นซึ่ง
สอดคล้องกับ  ทรงศักดิ์  ฝักทอง [15] ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษา
จัดระบบโครงสร้าง เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินซึ่งสอดคล้องกับปราโมทย์ คุ้มรักษา[16]ได้
ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8.2 การเปรียบเทียบการรับรู้ของครูวิชาการในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ที่มีต่อการปฏิบัติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ ชายและหญิง 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูเพศชาย และเพศหญิงได้รับการ
มอบหมายงานให้ท าแตกต่างกัน จึงรับรู้ต่อการปฏิบัติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต่างกัน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ปริญญาตรีและสูงกว่าปรญิญาตรี โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 0-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน เล็กและใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ส่วนด้านสร้างการเรียนรู้
และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูวิชาการที่ท างานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีหน้าที่การรับผิดชอบงานที่ต่างกัน จึงมีมุมมอง
ความคิดเห็นที่ต่างกัน จ าแนกตามได้รับการรับรอง
คุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
9.1.1 ครูควรน าผลการศึกษาการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการตามสภาพความ
พร้อมและบริบทของโรงเรียน 
9.1.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการตาม
สภาพความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับประชากรวิจัยครั้งนี้ 
9.1.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผลการศึกษาการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูวิชาการไปประยุกต์ใ ช้ในการ
จัดท าแผนการนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัด  
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
9.2.1 ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น หรือภูมิภาคอื่น 
9.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัยเพื่อ
การปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมด้วย 
9.2.3 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ คื อ 
แบบสอบถามอย่างเดียว จึงให้มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มน้ าหนักความส าคัญของสิ่งที่
ค้นพบ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2)  
ระดับความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 329 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ แบบสอบถามภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .953 และแบบสอบถามความศรัทธาต่อผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .928 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านร่วมกันก าหนดความผันแปรของ
ค่าความศรัทธาที่มีได้ร้อยละ 70.70 (R2=0.707) และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีอิทธิพลก าหนดค่าความผันแปรของความศรัทธาที่ได้ โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้บริหารมากที่สุดคือด้านความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาได้แก่ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น   
ทางปัญญาและด้านการสร้างแรงบัลดาลใจตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the level of transformational leadership of school  
administrators; 2) to study the levels of teachers’ trust in school administrators; and 3) to study the 
relationship between transformational leadership and teachers’ trust in school administrators. The 
samples were 329 teachers working the under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 2 that were selected by simple random sampling. The research instruments were  5-scale 
questionnaires for transformational leadership with the reliability at .953 and for teachers’ trust in school 
administrators with the reliability at .928. The statistical tools used for data analysis were mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis, and stepwise regression analysis. 
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The results indicated that: 1) in overall and every aspects, the transformational leadership was at a high 
level; 2) teachers’ trust in school administrators was also at a high level; and 3) the overall 
transformational leadership of the school administrators as perceived by the teachers were found to 
associate with the teachers’ trust in school administrators, whereby transformational leadership could 
determine the variation of trust at 71 % (R2=0.707). The aspect of transformational leadership that most 
influenced to the teachers’ trust  was the individualized consideration, followed by idealized influence, 
the intellectual stimulation, and inspiration motivation. 
Keywords : Transformation leadership, Teacher trust in school administrators 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคใหม่หรือยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะผู้น าที่ดี
และเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีการติดต่อสื่อสาร
ในองค์กรที่ดี โดยเฉพาะเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลง หรือ เ รี ยกว่ า  ภาวะผู้ น า เ ชิ งปฏิ รู ป
(Transformational leadership) [1] ได้อธิบายว่า 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformational leadership) หมายถึง กลุ่ม
พฤติกรรมของผู้น าซึ่งแสดงออกถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ 
ในการยกระดับและกระบวนการซึ่งผู้น าและผู้ตามต่าง
ยกระดับซึ่งกันและกันในด้านศีลธรรม และแรงจูงใจให้
สูงขึ้น โดยผู้น าจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระท ามากกว่าท่ีผู้
ตามคาดหวังไว้ว่าจะกระท า และผู้ตามจะสร้างความ
ผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์กร โดยผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตาม
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ 
กลยุทธ์ ขององค์การและผู้น าแสดงคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่างหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตามตลอดจน
การเพิ่มอ านาจและช่วยเหลือผู้ตาม ภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
สร้างความผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรและภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่
มีผลต่อผู้ตามแต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้
กลับกลายเป็นผู้น า  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือการเป็นผู้น าที่ท าให้ผู้
ตามอยู่เหนือความสนใจในตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้น า
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน

และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ จูงใจผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง ของ
พรรคพวกให้เขามองเห็นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์การและ
สังคม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่
ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลและความส าเร็จของ
โรงเรียนซึ่ งก็ขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร 
ผู้บริหารยุคใหม่ที่จะสามารถน าพาองค์กรไปสูค่วามส าเรจ็
ได้ดี นอกจากจะมีภาวะผู้น าดังกล่าวแล้ว ความศรัทธาก็
ย่อมมีผลต่อการน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 
เช่นกัน [2]  
 ความศรัทธาเป็นการมีความเช่ือในบุคคลอื่นโดยไม่มี
การบังคับไม่มีเหตุผลที่จะท าให้เช่ือในสิ่งนั้นแต่ความ
ศรัทธาเป็นการคิดความคาดหวังจากค าพูด ค าสัญญา 
และการเขียนจากบุคคลกลุ่มหรือองค์กรที่สามารถเช่ือถือ
ไว้วางใจได้การให้ค านิยามความศรัทธาจึงแสดงออกมาใน
ลักษณะความเช่ือถือความไว้วางใจความมั่นใจในการ
กระท าของบุคคล [3] ความศรัทธาเป็นเรื่องซับซ้อน หาก
ครูมีความศรัทธาต่อผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมท าให้เกิด
ความเช่ือมั่น ไว้วางใจในตัวผู้บริหารสถานศึกษา จึงจะมี
แรงผลักดันให้ครูนั้นร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
น าพาสถานศึกษา นั้น ๆ ให้น าไปสู่ผลส าเร็จสืบไป [4]   
 ผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้น าที่ดี ต้องมีการสร้าง
แรงบันดาลใจ ให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ มีการกระตุ้นทางปัญญาให้ผู้ร่วมงาน
รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ต้องมีการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล คือ ต้องมีการยอมรับในความสามารถดูแล
เอาใจใส่ผู้ร่วมงานแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้งานที่
ตรงตามความถนัดนอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องมี ความ
เช่ือมั่นต่อผู้บริหารว่าจะสามารถพึ่งพาหรือขอความ
ช่วยเหลือได้ จัดการศึกษาให้นักเรียนได้อย่างดีที่สุด 
ไว้วางใจว่าผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี  จากข้อมูลที่
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ท าการศึกษาจึงสังเกตเห็นว่า ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะผู้น า
แล้วผู้ร่วมงานก็จะเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร จึงเห็น
ได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครู
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ต่อกัน  ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ในประเด็นระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิด เห็นของครู  จึ งท า ให้มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ อย่างไรโดยจะใช้ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ บริหาร
สถานศึกษา สืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
2.2 เพื่อศึกษาระดับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งมีจ านวนครูทั้งสิ้น 1,477 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งมีจ านวนครูทั้งสิ้น 329 คน 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ตามทฤษฏีของ แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) 
[5] และกรอบแนวคิดความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ตามแนวคิดของฮอย 
และคูเปอร์สมิธ (Hoy & Kupersmith) [3] แสดงดัง   
รูปที ่1  

  ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

 
 
 

  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

ความศรัทธาของครูที่มตี่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 
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5.  สมมุติฐานการวิจัย 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา     
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 1,467 คน  
     6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 329 คน ด้วยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางยามาเน่ (Yamane) 
[6] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ และใช้การสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลากรายชื่อของครูในโรงเรียนแต่ละ
อ าเภอ  
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจยัสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้ 
          6.2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามจ านวน 56 ข้อ 
ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ 13 ข้อ  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
12 ข้อ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 17 ข้อ และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 14 ข้อ  
          6.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธาของครู
ที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม
จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่น 18 ข้อ 
ด้านความไว้วางใจ 14 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จ่ า
หน้าซองถึ งผู้ วิ จั ย  เพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ง

แบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่วันที่         
1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมู ลจากจานวนแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ
คืนกลับมา จานวน 329 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     6.4.1วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
     6 . 4 . 2  ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งภ าวะผู้ น า กา ร
เปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ใช้
สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product - moment correlation coefficient), การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple regression analysis) 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
     7.1  ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก   
     7.2 ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูปรากฏว่าตัวแปรทุกตัว สามารถร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา
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ตามความคิดเห็นของครูโดยมีอิทธิพลทางบวกทั้ง 4 ตัว 
คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพล
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถ
ร่วมกันก าหนดความผันแปรของความศรัทธาของครูที่มี
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูได้
ประมาณร้อยละ 70.70 จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวแปร
ทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1  ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล  สอดคล้องกับงายวิจัยของ สุมาลี ละม่อม 
[7] ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลเป็นล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรชัย ไชยมงค์ [8] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่3 -4 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 
พบว่า ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
กัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม
อยู่ระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพา

สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงให้
ความส าคัญกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพราะเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ปัจจุบัน  
     8.2 ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สิงหะ 
บุตรดี [9] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่ า  ระดับภาวะผู้น าของผู้บริ หาร ในโรงเ รี ยน
ประถมศึกษาสังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้น าจะต้องมีความสามารถท่ีจะ
น าผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สมาชิก
ในองค์กรจะต้องมีความศรัทธา ศรัทธาเป็นนวัตกรรม
อย่างหนึ่งขององค์กรซึ่งประกอบด้วยความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้บริหารความศรัทธาที่มีต่อเพื่อนสมาชิกในองค์กร ความ
ศรัทธาที่มีต่อองค์กรความศรัทธา เป็นสิ่งจ าเป็นต่อสิทธิ
ประโยชน์ขององค์กรเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มที่มี
ประสิทธิผล จึงท าให้ ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมและราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏว่าตัวแปรทุกตัว สามารถร่วมกันมีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามได้ทั้ง 
4 ตัว คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
อิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก รองลงมา คือ 
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ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ มี
อิทธิพลทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหะ 
บุตรดี [9] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่ า  ระดับภาวะผู้น าของผู้บริ หาร ในโรงเ รี ยน
ประถมศึกษาสังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ระดับความศรัทธาของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดงานการประถมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร และความศรัทธาของครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดงานการประถมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไผท แถบเงิน [10] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนครเขต1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  0.69 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนรายด้านแล้วพิจารณาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรายได้กับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกด้านเช่นเดียวกัน 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ท าให้ครูในสถานศึกษามีความยึดมั่นในความศรัทธาที่มี
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นย่อมท าให้ครูรู้สึกมีความสุขและ
เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 
เมื่อมีแรงบันดาลใจในการท างานแล้วย่อมมีท าหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถมีความกระตือรือร้นและ
ขยันหมั่นเพียรส่วนประเด็นที่ส าคัญ คือ เมื่อคัดเลือกตัว
แปรที่ร่วมมีอิทธิพลต่อต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา มากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 4 ตัว คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก 
รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ มีอิทธิพลทางบวก หมายความว่า ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ มากหรือน้อยจะส่งผลให้ความความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา มากหรือน้อย
ตามไปด้วยในทิศทางเดียวกัน และหากผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแล้วย่อมมี
ความสัมพันธ์กับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในทิศทางตรงกันข้าม 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือ ผู้บริหารเน้นย้ าให้
ผู้ร่วมงานเกิดจิตส านึกในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นส่วนส าคัญในการ
เป็นผู้น า การมีอุดมการณ์ที่ดีให้กับครูผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษาของท่านเอง ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้อง
คอยเน้นและย้ าให้ครูผู้ร่วมงานแต่ละท่านทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานต่างๆที่เป็นส่วนรวมร่วมกัน 
โดยการจัดประชุมช้ีแนะสร้างจิตส านึกให้ครูทุ่มเทในการ
ท างาน 
     9.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานได้เสมอในทุกโอกาส 
ในการร่วมงานในองค์กรต่างๆสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งคือมนุษย์
สั มพั นธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อนร่ วม งาน  ส าหรั บ ในองค์ ก ร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้กับครูผู้ร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุก ๆ 
โอกาส เช่น ร่วมพูดคุยสนทนากับครูในสถานศึกษาเพื่อ
แสดงถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
     9.1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือ ผู้บริหารมีแรงจูงใจและ
สนับสนุ นความคิด ใหม่ ๆของครู  ดั งนั้ นผู้ บริ หาร
สถานศึกษาต้องคอยจูงใจครูให้คิดและท าในสิ่งใหม่ๆ 
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และสนับสนุนความคิดใหม่ๆที่ ครู เสนอแนะ เ ช่น 
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมความรู้ใหม่ๆเมื่อมีโอกาส 
     9.1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครูเป็นรายบุคคล 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการ
แนะน าสิ่ งดีดีหรือสิ่ งต่างๆที่ เกิดประโยชน์ต่อความ
เจริญก้าวหน้าของครูแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เมื่อ
มีข่ าวสารการเลื่ อนขั้นวิทยฐานะ การสอบบรรจุ
ข้าราชการต่างๆ ต้องคอยแนะน าและบอกข่าวสารกับครู
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
     9.1.5 ตัวแปรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ครูเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดย
ใช้ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม เพื่อท าให้ครูเกิดความศรัทธาใน
ตัวผู้บริหาร ความศรัทธาในเพื่อนครู และความศรัทธาใน
โรงเรียน  
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของผู้บริหาร
หน่วยงานอ่ืนๆ 
     9.2.2 ควรศึกษาความศรัทธาของครูและผู้บริหารที่
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานบริหารการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
               บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนน าเสนอแนวปฏิบัติทางการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่
ครอบคลุมจริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ
อันได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย เช่น การเลือกหัวข้อวิจัยโดยค านึงถึงบริบทของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม เป็นต้น 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย เช่น การเลือกรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย เป็นต้น 3) ขั้นการเก็บข้อมูล เช่น การขออนุญาตในการ
เข้าพื้นที่วิจัย เป็นต้น 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ เช่น การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์มี
การค านึงถึงการเก็บรักษาความลับและการเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 5) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีการให้ผู้ให้
ข้อมูลมีส่วนร่วมในการตีความข้อมูลด้วย เป็นต้น 6) ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีการ
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล เป็นต้น และ 7) ขั้นการรายงานผลการวิจัย เช่น ผล
การศึกษามีธงปักไว้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้พึงยึดถือและพึง
ปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมต่อไป  
ค าส าคัญ: จริยธรรมการวิจัย, การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

Abstract 
               The main purposes of this article were to reflect the importance of research ethics in 
qualitative research and also to provide the guidelines for research’s ethical analysis in qualitative 
research. This covered the research ethics in  processes for conducting qualitative research that 
consisting of 7 main steps; 1) Determining the Research Topic, for example, the selection of research 
topics by considering the context of local community and society, 2) Designing of the Research, for 
example, the selection of models, methods and tools for research should be based on the suitability 
with research topics and target groups for such research, 3) Data Collection, for example, permission 
to enter the research area, 4) Recording and Transcription, for example, recording and transcription of 
the interviews by considering the confidentiality and respect to the key informants, 5) Data Analysis, 
for example, information providers should be able to involve in the interpretation of information, 6) 
Validation of Data Analysis, for example, the accuracy and reliability of information should be 
carefully examined,  
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and 7) Reporting of Research Results Analysis, for example, the results of the study was clearly 
identified. These steps should be used as guidelines for those who conducting the qualitative 
research to comply and to conduct their research properly and acceptably to the society. 
Keywords: Research Ethics, Qualitative Research 

 
1. บทน า 
     ปัจจุบันท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทยต่างก็ได้
ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ความเคารพในบุคคล ความรับผิดชอบในการวิจัย รวมถึง
จริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น[1] ดังที่เห็นได้จากการที่
หน่วยงานต่างๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจมีนโยบายที่เข้มงวดใน
การก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน โดยโครงการวิจัยในคน
ทุกโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาทบทวน และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ก่อนที่ จะมี การ เริ่ มด า เนินการ ซึ่ งนักวิ จั ยจะต้อง
ด าเนินงานวิจัยตามโครงร่างที่ได้รับการรับรองดังกล่าว  
  กรณีตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น เมื่อปี ค.ศ. 2000 
มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami) ได้มีการ
พัฒนาโปรแกรม The Collaborative Institutional 
Training Initiative (CITI Program) อันเป็นโปรแกรมที่
เ กิ ดขึ้ นจ ากความร่ วมมื อของ  10  สถาบั นวิ จั ย /
สถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้สามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ทราบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการวิจัย โดยเมื่อแรกเริ่มของการ
พัฒนานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทย์
แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปีค.ศ. 2004 จึงได้เพิ่มเติม
เนื้อหาให้เหมาะกับผู้ด าเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ด้วย (Human Subjects Research 
Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR 
course) ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการนับล้านคนจาก
หลากหลายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก[2] 
 ส าห รั บกรณี ขอ งประ เทศ ไทย  ตั ว อย่ า ง เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็น
มนุษย์ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยใน
คน (Center of Ethical Reinforcement for Human 

Research–MU CERif) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน และให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคนก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่
ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิจัย รวมตลอดทั้งการ
พัฒนานโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์สากล
[3] นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจ านวนมากที่ให้ความส าคัญกับ
จริยธรรมการวิจัยอันได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธร รมการวิ จั ย ในคน วิทยาลั ย วิทยาศาสตร์
ส า ธ า ร ณ สุ ข  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย ในคนด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบัน
การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
 ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรธุรกิจหลายแห่งจะมีนโยบายที่เข้มงวดต่อประเด็น
เรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย ความเคารพในบุคคล 
ความรับผิดชอบในการวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยใน
คนแล้วก็ตาม แต่ก็กลับพบเห็นถึงการกระท าผิดประเด็น
จริยธรรมในการวิจัยที่มักเกิดขึ้นอยู่ เสมอ เช่น การ
คัดลอกผลงาน ข้อความ หรือความคิดเห็นของผู้อื่น 
(บางส่วนหรือท้ังหมด) โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา การขโมย
ค ว า ม คิ ด ห รื อ ค า พู ด ข อ ง ผู้ อื่ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ อ้ า ง อิ ง 
(plagiarism) การแก้ไขผลการวิจัย ตัวเลข หรือข้อมูล
บางอย่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การเปิดเผยหรือไม่
เก็บความลับของผู้ ให้ข้อมูล รวมทั้งการขาดความ
รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูล การเขียนข้อเสนอแนะจาก
แนวคิดของผู้อื่น แต่ไม่อ้างถึงเจ้าของแนวคิดนั้น การจ้าง
วานผู้อื่นท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ให้บางส่วนหรือ
ทั้งหมด และการขาดความรับผิดชอบในการท าวิจัยหรือ
การด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา เป็นต้น[4]     
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  จากกรณีตัวอย่างของการกระท าผิดประเดน็จริยธรรม
ในการวิจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของจริยธรรมการวิจัย และเหตุผลที่ว่าท าไม
จึงต้องมีประเด็นเรื่องจริยธรรมในการวิจัยทั้งในการท า
การวิจัยเชิงปริมาณและการท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นเป็นเรือ่งที่อยู่ใกล้ตัว และมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนักวิจัย รวมทั้งอาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่งานวิจัย หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลได้ และหากยิ่งเป็นการด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ถ้าหากนักวิจัยไม่ได้ด าเนินการอย่าง
ระมัดระวังเท่าที่ควรแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลได้
ค่อนข้างมาก ดังนั้น ประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความส าคัญ เพื่อให้นักวิจัยที่
ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้ยึดถือและพึงปฏิบัติในการ
ด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมต่อไป 
 ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมการ
วิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนน าเสนอแนวปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ครอบคลุมจริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ
ของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 
ขั้นตอนที่ส าคัญอันได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่
จะท าวิจัย 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย 3) ขั้นการเก็บ
ข้อมูล 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 5) 
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวิ เคราะห์ข้อมูล และ 7)  ขั้นการรายงาน
ผลการวิจัย โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทาง
ให้กับนักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้ยึดถือและพึง
ปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับในสังคมต่อไป 
 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ และกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 กระบวนการในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
มิได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ในยุคสมัยอดีตเท่านั้น หากแต่ได้มี
การด าเนินเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงในยุคสมัย
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้นพบแนวทางหรือวิธีการ
แสวงหาความรู้รูปแบบใหม่ที่มีความสมเหตุสมผลและ

ได้รับค าตอบที่มีความถูกต้องแม่นย า ตลอดจนมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น วิธีการแสวงหาความรู้ดังกล่าว เรียกว่า 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ขั้นปัญหา ขั้น
ตั้งสมมติฐาน ขั้นการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล และขั้นสรุปผลข้อมูล ในปัจจุบันวิธีการแสวงหา
ความรู้ที่กระท าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรแ์ละเป็น
ที่นิยมไปท่ัวทุกวงการก็คือ การวิจัย (Research)  ซึ่งเป็น
การแสวงหาค าตอบที่เป็นความจริงอย่างละเอียดให้กับ
ปัญหาหรือ ปรากฏการณ์ต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาใคร่หา
ค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับนั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 โดยทั่ วไป การวิจัยมักจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆคือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นทดสอบหรือยืนยัน
แนวคิดและทฤษฎี เพื่ออธิบายหรือพยากรณ์ข้อมูล หรือ
การอนุมานแบบนิรนัย (Deduction) โดยใช้การวิเคราะห์
ท า ง ส ถิ ติ เ ป็ น ส า คั ญ  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งในเชิงหลักการ การออกแบบ 
และระเบียบวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่
มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ โดยการพิจารณาปรากฏการณ์
สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ 
สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือ
คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของ
บุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์
โดยตรง มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่
เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกต
และการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อการสร้างรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีจากประสบการณ์
จริง หรือการอนุมานแบบอุปนัย (Induction) โดยมีผู้วิจัย
เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ส าคัญ  
  อย่างไรก็ตาม การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีหลกัการ
พื้นฐานที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ใน
ภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมา
ท าการศึกษา นักวิจัยจะต้องเข้าไปอยู่ในสนาม และ
สังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด
กระท าใหม่เพื่อศึกษา การรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือเป็นไปอย่างเป็นจริงที่สุดคือ “การวัด” ที่
ต้องการในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นใดๆ สามารถล้มล้าง
หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุปที่ค้นพบ
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ใหม่ และปรากฏการณ์ ก็คือรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ที่
มีความยืดหยุ่นในการท านายไม่เฉพาะตายตัว[5] 
  นอกจากนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพยังมีจุดเด่น
ประการส าคัญคือ เป็นผลการวิจัยจากตัวอย่างที่เลือกว่า
จะสามารถให้ข้อมูลได้โดยตรง ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนน้อย อธิบายประกฎการณ์ที่ซับซ้อนได้ 
ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแม่นย า
มากขึ้น ก าหนดบริบทหรือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
เหตุ การณ์ที่ สนใจได้  ศึ กษากระบวนก ารที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ สามารถน าเสนอกรณีศึกษาที่
มีความส าคัญ เพื่อสนับสนุนความส าคัญหรือแสดงความ
สมจริงได้ ตอบสนองสถานการณ์เฉพาะพื้นที่ เหตุการณ์
เฉพาะ และมีจุดประสงค์การวิจัยเฉพาะเจาะจงของผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ ในทางตรงกันข้าม การวิจัยเชิงคุณภาพก็มี
จุดอ่อนประการส าคัญคือ ไม่สามารถน าผลที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานท่ีต่างออกไปได้ ไม่สามารถน าตัวเลข
ไปพยากรณ์เชิงปริมาณได้ อาจมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่า 
เพราะผลขึ้นอยู่กับผู้วิจัยและผู้ตรวจสอบ การวิเคราะห์
ข้อมูลอาจใช้เวลามาก และผลแปรผันไปตามอคติของ
ผู้วิจัยแต่ละคน[6] 
 การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภท อย่างน้อย 6 ประเภทคือการวิจัยเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา (Ethnographic Study) การวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) การ
วิจัยแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Study) การศึกษา
เฉพาะกรณี (Case study Method) การวิจัยแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory Study) และการ
วิจัยชีวประวัติบุคคล (Biographical Study) 
  ในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็นที่ผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ
อย่างรอบคอบรัดกุม และเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
ค้นหาค าตอบได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
จะต้องอาศัยระเบียบวิธีวิจัย โดยที่ระเบียบวิธีวิจัยจะเป็น
การแสวงหาค าตอบที่เป็นความจริงอย่างละเอียดให้กับ
ปัญหาหรือ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนมีแบบแผนท่ีชัดเจน โดยกระบวนการหรือข้ันตอน
ในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามจุดเน้นของนักวิชาการแต่ละคน อย่างไรก็ตาม 
ในบทความฉบับนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพมีอยู่ 7 ขั้นตอนที่
ส าคัญประกอบด้วยขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย 
ขั้นการออกแบบการวิจัย ขั้นการเก็บข้อมูล ขั้นการจด

บันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 
และขั้นการรายงานผลการวิจัย 
 
3. จริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 พื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจจริยธรรมใน
การวิจัยมี 2 ประการคือ ประการแรกคือ จริยธรรมเป็น
เรื่องความถูกต้อง ซึ่งแม้จะใกลเ้คยีงกับค าว่า คุณธรรม 
(morality) แต่ก็ต่างกัน ในขณะที ่คุณธรรมเป็นเรื่องของ
ค่านิยม (values) จริยธรรมเป็นเรือ่งของการกระท า เป็น
การกระท าท่ีมิใช่เป็นแบบช่ัวครั้งคราว หากเป็นการ
กระท าท่ีแทรกอยู่ในตัวบุคคล เป็นลักษณะนสิัย และ
บุคคลจะต้อง “รู้” ว่า อะไรคือหรอืจัดว่าเป็นความถูก
ต้อง อย่างไรก็ดี จรยิธรรม หรือการกระท าท่ีถูกต้องนั้น มี
พื้นฐานมาจากคุณธรรมคือ ค่านิยมหรือการให้คณุค่าใน
การกระท าว่าการกระท าใดเป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง ดังนั้น 
ถึงแม้ว่า จริยธรรมจะเป็นเรื่องของการกระท า แต่ก็มี
ส่วนประกอบส าคัญคือ “การให้คณุค่าในสิ่งต่างๆ” แทรก
อยู่ ส่วนอีกประการคือ การพิจารณาว่า อะไรคือความ
ถูกต้อง มีความต่างกันในแต่ละกลุม่นักคิดและนักปรัชญา
ทางสังคม ซึ่งความต่างของความคดิเหลา่นี้ได้น าไปสู่
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “ความถูกต้อง” ในการวิจัยได้
ต่างๆ กัน และความเห็นท่ีต่างกัน ในเกณฑ์พิจารณานีไ้ด้
น ามาสู่ข้อถกเถียงในการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน[7] 
 ก่อนการอธิบายถึงประเด็นจรยิธรรมการวิจยั 
ควรท าความเข้าใจความหมายของค า 3 ค าคือ ค าว่า 
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) จริยธรรมการวิจยั 
(Research Ethics) หรือจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งเป็นค าที่
มีความหมายซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร 
กล่าวคือ จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง 
หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพท่ีกลุ่มบุคคลแตล่ะสาขา
วิชาชีพประมวลขึ้นไวเ้ป็นหลัก เพือ่ให้สมาชิกในสาชา
วิชาชีพน้ันๆยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริม
เกียรติคณุของสาขาวิชาชีพของตน ส่วนจริยธรรมการ
วิจัย (Research Ethics) หรืออาจเรียกว่า จรรยาบรรณ
นักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของ
นักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวินิจฉัยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
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ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิของนักวิจัย[8] 
 คณะกรรมการบรหิารสภาวิจยัแหง่ชาติ เมื่อ
คราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2541 ได้มีการ
ก าหนดจรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนว
หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจยัทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชา
การใดๆ โดยให้มลีักษณะเป็นข้อพึงสังวรคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท างานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรตภิูมิของ
นักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้[9] 
  1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคณุธรรมในทาง
วิชาการ และการจัดการ นักวิจัยตอ้งมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเปน็ของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอา้งถึงบุคคล หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการ
ท างานวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุน
การวิจัย และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติ
ตามพันธกรณี และข้อตกลงการวจิัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวจิัยให้ไดผ้ลดีที่สดุ และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรบัผิดชอบ ไมล่ะทิ้งงาน
ระหว่างด าเนินการ 
 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการ
ที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่
ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความช านาญ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่
งานวจิัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวเิคราะห์
การตีความ หรือการสรุปทีผ่ิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่องานวิจัย 
  4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ี
ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไมม่ีชีวิต นักวิจัย
ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
เที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกีย่วข้องกับคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจติส านึก 
และมีปณิธานท่ีจะอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

  5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของ
มนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีที่จะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแกบุ่คคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล 
  6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคดิ โดย
ปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักวา่ อคติส่วนตน หรือ
ความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือน
ข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกดิผล
เสียหายต่องานวิจัย 
  7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
  8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการ
ของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมลู 
และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตผุล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมทีจ่ะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
  9. นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุก
ระดับ นักวิจัยพึงมีจติส านึกท่ีจะอทุิศก าลังสติปญัญาใน
การท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 ส าหรับประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีดังนี้[10] 
 1. ข้ันการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย 
หมายถึง การก าหนดหัวข้อวิจัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประเด็นส าคญัของมนุษย์ในแง่ที่ถ้าหากได้ความรูม้าแล้ว
จะเปน็ประโยชน์แกส่ังคมโดยส่วนรวม ไม่ควรเป็นเรื่องที่
มุ่งหาความรูเ้พื่อสนองความอยากรู้ของนักวิจัย หรือเพื่อ
ความก้าวหน้าของศาสตร์เพียงอยา่งเดียว ซึ่งนั่นก็คือ 
ต้องสามารถบอกได้ว่าเรื่องที่จะศกึษาจะเป็นประโยชน์แก่
มนุษย์และสังคมอย่างไร 
 2. ข้ันการออกแบบการวิจัย หมายถึง การ
ด าเนินงานท่ีผู้วิจัยค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือกมาใช้
ท าการศึกษา โดยจะต้องขอความยินยอมเพื่อให้ร่วมมือ
ในการศึกษา รวมถึงจะรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจะป้องกันไม่ให้เกดิผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่
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เขาให้ความร่วมมือในการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ 
และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย 
นอกจากน้ี การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องไมล่ะเลยเรือ่งการอ้างอิงทาง
วิชาการ รวมทั้งการมีจดุยืนท่ีชัดเจนและเขม้แข็งไม่
อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ถูกต้องเพื่อฝ่ายใดกต็าม 
 3. ข้ันการเก็บข้อมูล หมายถึง ในระหว่างเก็บ
ข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ หรือการสังเกต นักวิจัยมีแผนท่ี
จะไม่ใหเ้ป็นการรบกวนชีวิตและการงานตามปกติของ
แหล่งข้อมูลหรือรบกวนน้อยที่สดุได้อย่างไร โดยควร
หลีกเลี่ยงวิธีการที่จะก่อให้เกดิความเครียดหรือความวิตก
กังวลแก่ผู้ให้ข้อมูล รวมตลอดทั้งควรค านึงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 
 4. ข้ันการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 
หมายถึง การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์
ต้องค านึงถึงการเก็บรักษาความลบั การเคารพในตัวผู้ให้
ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบท
บันทึกหรือบทสัมภาษณ์ในระหว่างการถอดเทป  
 5. ข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถงึ การที่
นักวิจัยจ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 
ลึกซึ้ง และเพื่อไม่ให้การตีความห่างไกลจากความเป็นจริง
เกินไป จึงควรจะให้ผู้ให้ข้อมลูมสี่วนร่วมในการตีความ
ข้อมูลด้วยหรือไมม่ากน้อยเพียงใด 
 6. ข้ันการตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ความรับผิดชอบของนักวิจัยที่
จะเผยแพร่เฉพาะความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือแล้วเทา่นั้น ผลการศึกษาใดท่ี
ยังคลุมเครือหรือยังไมไ่ด้ตรวจสอบอย่างรอบคอบไม่ควร
เปิดเผย เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่แหล่งข้อมูล 
 7. ข้ันการรายงานผลการวิจยั หมายถึง การ
พิจารณาในแง่ที่ว่าในรายงานผลการวิจัยจะเปิดเผยข้อมลู
ที่ท าให้ผู้อ่านรู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการวจิัยนั้น
หรือไม่ โดยที่การตัดสินใจในเรื่องนี้ ควรยึดผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ให้ความร่วมมือเปน็ส าคัญ   
 การให้ความส าคัญต่อประเด็นจริยธรรมการ
วิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อให้เกิดผลดีอยู่หลาย
ประการทั้งต่อตัวนักวิจัย ผู้ให้ข้อมลูการวิจัย รวมตลอด
ทั้งประชาชนและชุมชนท่ีเป็นแหลง่ข้อมูล ดังตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นได้จากงานวิจัยของสมศักดิ์ อมรสริิพงศ์ 

และภัทร์ พลอยแหวน[11] ท่ีพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกรอบการ
อ้างอิงทางความคิดใหม่ของนักศึกษา 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) นักศึกษาต้องระมัดระวังพฤติกรรมการวิจัยของตนเอง
ในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้น 2) กระบวนการเรียนรู้
ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวจิัยเชิงคุณภาพสอนให้
นักศึกษามีความละเอียดรอบคอบและตระหนักมากยิ่งข้ึน
ในการท าวิจัย 3) กระบวนการเรียนรู้สอนให้นักศึกษามี
ความรู้ในประเด็นจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และลึกซึ้งขึ้น 4) 
กระบวนการเรียนรู้สอนให้นักศึกษามีความรู้ในการท า
วิจัยเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพไดอ้ย่างเข้าใจและลึกซึ้ง
มากขึ้น และ 5) นักศึกษาเห็นว่า ตัวเองจะมีความเป็น
นักวิชาการมากข้ึนและท างานวิจยัที่มีคุณภาพมากข้ึน
ด้วย 
 
4. กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าว 
ท าให้ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิด
และแนวปฏิบัติส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
จริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆของการด าเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 4.1 ขั้นการก าหนดหัวข้อเร่ืองที่จะท าวิจัย หมายถึง 
การก าหนดหัวข้อวิจัยโดยการพิจารณาถึงองค์ความรู้ที่
คาดว่าจะได้รับจากการลงมือท าวิจัย ซึ่งสามารถที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเลือก
หัวข้อวิจัยโดยค านึงถึงบริบทของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น  
 4.2 ขั้นการออกแบบการวิจัย หมายถึง การ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือกมาใช้
ท าการศึกษา โดยจะต้องขอความยินยอมเพื่อให้ร่วมมือ
ในการศึกษา รวมถึงจะรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่
เขาให้ความร่วมมือในการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ 
และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
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หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย การ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม
ล่ะเลยเรื่องการอ้างอิงทางวิชาการ รวมทั้งการมีจุดยืนที่
ชัดเจนและเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการ
ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงประเด็นที่ถูกต้องเพื่อฝ่ายใดก็ตาม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญไดแ้ก่ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือก
มาใช้ท าการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ และ
เครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย การ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่
ละเลยเรื่องการอ้างอิงทางวิชาการ การมีจุดยืนที่ชัดเจน
และเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการร้อง
ขอให้เปลี่ยนแปลงประเด็นท่ีถูกต้องเพื่อฝ่ายใดก็ตาม 
 4.3 ขั้นการเก็บข้อมูล หมายถึง ในระหว่างเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต นักวิจัยมีแผนที่จะ
ไม่ให้เป็นการรบกวนชีวิตและการงานตามปกติของ
แหล่งข้อมูลหรือรบกวนน้อยที่สุดได้อย่างไร โดยควร
หลีกเลี่ยงวิธีการที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือความวิตก
กังวลแก่ผู้ ให้ข้อมูล รวมตลอดทั้งควรค านึงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ การขออนุญาตในการ
เข้าพื้นที่วิจัย การเปิดเผย-ปกปิดตัวตนของนักวิจัย (และ
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย) ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การนัด
หมายผู้ให้ข้อมูลวิจัยต้องไม่สร้างความล าบากใจ การ
ค านึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลการวิจัย
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เหตุผลทางวิชาการของ
การเลือกพื้นที่ในการวิจัย ด าเนินการต่อหรือหยุดเก็บ
ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลวิจัยรู้สึกสะเทือนใจ  การใช้
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้วิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลวิจัยเข้า
ร่วมกระบวนการวิจัย การปรับลดขั้นตอนการท างานลง 
เมื่อนักวิจัยไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการวิจัย
ที่วางไว ้
 4.4 ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 
หมายถึง การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์
ต้องค านึงถึงการเก็บรักษาความลับ การเคารพในตัวผู้ให้
ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบท
บันทึกหรือบทสัมภาษณ์ ในระหว่ างการถอดเทป 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ การจดบันทึกและการ
ถอดเทปการสัมภาษณ์มีการค านึงถึงการเก็บรักษา
ความลับและการเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่

ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบทบันทึกหรือบทสัมภาษณ์
ในระหว่างการถอดเทป 
 4.5 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การที่นักวิจัย
จ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ลึกซึ้ง 
และเพื่อไม่ให้การตีความห่างไกลจากความเป็นจริงเกินไป 
จึงควรจะให้ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการตีความข้อมูลด้วย
หรือไม่มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ 
การกล่าวอ้างผลการวิจัยเกินจริง (over claim) อคติ 
(bias) ของนักวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่วิจัย การ
ถอดบทเรียนต้องให้เกียรติและระบุตัวผู้ท าหน้าที่ในการ
ถอดบทเรียน และมีการให้ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการ
ตีความข้อมูลด้วย 
 4.6 ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ความรับผิดชอบของนักวิจัยที่
จะเผยแพร่เฉพาะความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือแล้วเท่านั้น ผลการศึกษาใดที่
ยังคลุมเครือหรือยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบไม่ควร
เปิดเผย เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่แหล่งข้อมูล 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ มีการกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
และการไม่เปิดเผยผลการศึกษาใดที่ยังมีความคลุมเครือ
หรือยังไม่ได้รับตรวจสอบอย่างรอบคอบ  
 4.7 ขั้นการรายงานผลการวิจัย หมายถึง การ
พิจารณาในแง่ที่ว่าในรายงานผลการวิจัยจะเปิดเผยข้อมูล
ที่ท าให้ผู้อ่านรู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการวิจัยนั้น
หรือไม่ โดยที่การตัดสินใจในเรื่องนี้ ควรยึดผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ให้ความร่วมมือเป็นส าคัญ ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ มีการท าลายเอกสารและแฟ้มบันทึก
ข้อมูล (files) การน าผลการวิจัยของผู้อื่น/นักศึกษามา
เป็นผลการวิจัยของตนเอง ข้อค้นพบ “พูดได้” “พูด
ไม่ได้” “ควรพูด” “ไม่ควรพูด” กับความกล้าหาญของ
นักวิจัยในการเปิดเผยข้อค้นพบ ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย และการระบุรายช่ือต าแหน่งหน้าที่
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ในภาคผนวก ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย และการระบุรายช่ือต าแหน่งหน้าที่
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ในภาคผนวก การประกาศผล
การศึกษาโดยใช้เพียงข้อมูลดิบที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยซ้ าซ้อน การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่น และผลการศึกษามีธงปักไว้แล้ว   
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์

ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวจิัยเชิงคุณภาพ 
 

5. บทสรุป 
     การวิจัยเชิงคุณภาพถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งทาง
สังคมศาสตร์ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานวิจัยดังกล่าวอาจสร้าง
ความเสียหายหรือมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
ชีวิตมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ดังนั้น นักวิจัยจึงจ าเป็นจะต้องด าเนินงานวิจัยด้วยความ
ระมัดระวัง และด้วยความรอบคอบ ตลอดจนจะต้องถือ
เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะท าวิจัย 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย 3) ขั้นการ
เก็บข้อมูล 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ ์
5) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) ขั้นการรายงาน
ผลการวิจัย โดยกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิง
คุณภาพดังกล่าวนี้ จะช่วยให้นักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิง
คุณภาพสามารถยึดถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
อันจะก่อให้เกิดผลดีทั้งทั้งต่อตัวนักวิจัย ผู้ให้ข้อมูลการ
วิจัย และประชาชน ตลอดจนชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูล จน
ในที่สุดแล้วเกิดเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมต่อไป 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] แสงพิกุล, จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics), 

สื บ ค้ น เ มื่ อ  12 มี น า ค ม  2 5 60, สื บ ค้ น จ า ก 

www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-
2558-proactive-recruitment-case-study.pdf 

[2] ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงาน
อ ธิ ก า ร บ ดี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ,
“Collaborative  Institutional Training Initiativ
e (CITI Program), สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2560, 
สืบค้นจาก https://sp.mahidol.ac.th /citi-
mu.html. 

[3] ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, การก ากับดูแล
โครงการวิจัยในคน, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2560, 
สื บค้ นจาก  https://sp.mahidol.ac.th/ 
management. html. 

[4] อัศวิน แสงพิกุล, จริยธรรมการวิจัย (Research 
Ethics), สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2560, สืบค้นจาก 
www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-
2558-proactive-recruitment-case-study.pdf. 

[5] Wiersma, W, “Research method in 
education: an Introduction” (5th ed.), USA: 
Allyn and Bacon, 1991. 

[6] Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. 
“Mixed Methods Research: A Research 
Paradigm Whose time has come. ,” 
Educational Researcher, 33(7), 14-26., 2004. 

[7] เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, “จริยธรรมในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์การแพทย์ ,” วารสารสังคมศาสตร์ , 
2(2549), หน้า 205-223, 2549. 

[8] สินธะวา คามดิษฐ์, วิธีวิจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว, 
กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. 

[9] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,จรรยาบรรณ
นักวิจัย, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2560, สืบค้นจาก 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ethic.htm 

[10] ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพ, พิมพ์ครั้งท่ี 5, กรุงเทพฯ, อมรินทร์พริ้นติ้ง
, 2554. 

[11] สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และภัทร์ พลอยแหวน, “การ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัย
เชิงคุณภาพของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,” วารสาร
ปัญญาภิวัฒน,์ 8(1), 150-162, 2559. 

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-2558-proactive-recruitment-case-study.pdf
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-2558-proactive-recruitment-case-study.pdf
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-2558-proactive-recruitment-case-study.pdf
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/.../ocsc-2558-proactive-recruitment-case-study.pdf


 
 

ภาพสะท้อนชีวิตรักและการแต่งงานของชาวจีนผ่านค าสแลงในแตล่ะยุค 
 The Reflection of Love and Marriage among Chinese People 

through Buzzwords in Different Era 
 

ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์  และ  Huang Guomei  
 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email : afternoon18@hotmail.com,  Email : 810240279@qq.com 

 
บทคัดย่อ 

 ค าสแลงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมในรูปแบบที่ส่ง
อิทธิพลซึ่งกันและกัน เนื่องจากค าสแลงเป็นค าที่คนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนิยมใช้ในช่วงระยเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
เวลาผ่านไปก็จะเกิดค าใหม่ขึ้นมาแทนที่ ด้วยเหตุนี้ค าสแลงจึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของบริบท
ของสังคม รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งได้  
               ในบทความนี้ได้รวบรวมเอาค าสแลงจีนที่เกี่ยวข้องกับความรักและการแต่งงานตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึง
ยุคปัจจุบันมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อความรักและ
การแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค 
ค าส าคัญ: ค าสแลงจีน, ภาษากับสังคม, ความรัก, การแต่งงาน, ราชวงค์ชิง 
 

Abstract 
 Buzzword is one of the phenomena that shows the relationship between language and society 
in a way that influences each other. Because buzzword is a term used by people in one region over a 
certain period, new words will always occur over time. For this reason, buzzword is a reflection of the 
overall context of society that includes the thoughts, attitudes and behavior of people in one society 
during a certain period of time.. 
 This article compiles Chinese buzzword terms relating to love and marriage from the Qing 
dynasty to the present in order to illustrate the change of mindset, attitude and behavior toward the 
Chinese love and marriage in each period  
Keywords: Chinese buzzwords, language and society, love, marriage, Qing dynasty 
 
บทน า 
 “流行语” (liuxing yu) ซึ่งภาษาไทยแปลว่า 
“ค าสแลง” ประกอบด้วยค าว่า “流行”(liuxing) มี
หมายความว่า “เป็นที่นิยม” และค าว่า “语” (yu) ซึ่ง
แปลว่า “ภาษา” เมื่อรวมกันแล้วจะแปลว่าภาษาที่เป็นที่
ความนิยม โดย “ภาษา” ในที่นี้หมายถืง ค า วลี หรือ
ประโยคในภาษาใดภาษาหนึ่งที่คนในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่งใช้สื่อสาร และ“นิยม” หมายถึง ความถี่ในการใช้

ภาษานั้นมากกว่าภาษาอื่นๆ ที่ใช้โดยทั่วไป แต่ความถี่
ของการใช้ภาษาดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยถาวร Hu Mingyang และ 
Zhang Ying [1] ได้ให้ค านิยามของ流行语 (liuxing 
yu) ไว้ว่า 流行语 (liuxing yu) หมายถึง ค า วลี หรือ
ประโยคที่เป็นท่ีนิยมในคนกลุ่มหนึ่ง ในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่ง และในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่าน
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ไปก็จะมีค าใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ส่วนค าสแลงที่เกิดขึ้นก่อน
หน้านี้ก็จะใช้กันน้อยลงจนเลือนหายไปในท่ีสุด 
 ค าสแลง เป็นปรากฏการณ์ที่ แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์ของภาษาและสังคม Xu Chen [2] ได้เคย
กล่ า ว ไ ว้ ใน วิ ทย านิพนธ์ ข อ ง เ ข าว่ า  “หากภาษา
เปรียบเสมือนกระจกบานหนึ่ง ค าสแลง (流行语 
liuxing yu) ก็เปรียบเสมือนสิ่งสะท้อนรวบยอดที่ตรงที่
สุดของสังคมในสมัยนั้นๆ ดังน้ันเมื่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมต้องอาศัยภาษาใน
การถ่ายทอดออกมา แน่นอนว่าค าสแลงย่อมเป็นสิ่งที่
สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาได้อย่างชัดเจนท่ีสุด”      
 บทความนี้มุ่งท่ีจะศึกษาชีวิตความรักและการแต่งงาน
ของชาวจีนตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึงยุคปัจจุบันผ่านการ
วิเคราะห์ค าสแลงของจีนในแต่ละยุค ท้ังหมด 51 ค า โดย
แบ่ ง ออก เป็ น  5  ยุ ค ต าม กา ร เป ลี่ ย นแป ล งขอ ง
ประวัติศาสตร์จีน อันได้แก่ 1) ยุคราชวงค์ชิง 2) ยุค
สาธารณรัฐ  3) ต้นยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน 4) ช่วง
ปฏิวัติวัฒนธรรม และ 5) หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอมุมมอง
ใหม่ๆ ของสภาพชีวิตความรักและการแต่งงานของชาว
จี น ใ นแต่ ล ะยุ ค  อี กทั้ ง ต้ อ งก า รแส ด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสแลงและสังคมจีนที่มีมาแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 
เนื้อหา 
     ชีวิตความรักและการแต่งงานของชาวจีนในยุค
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากวัฒนธรรมการแต่งงานจีน
ตั้งแต่ยุคโบราณ ย้อนหลังไปตั้งแต่วัฒนธรรมหยางเซา
ตอนกลางและตอนปลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการ
แต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว (一夫一妻制 yifu 
yiqi zhi) ค่อยๆ วิวัฒนาการผ่านยุคสังคมทาส (奴隶
社会 nuli shehui) สังคมศักดินา (封建社会 
fengjian shehui) ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (父权 fuquan) 
ตามล าดับ เรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบันที่ผู้ชายและผู้หญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกัน (男女平等 nannv pingdeng) 
[3] ชีวิตความรักและการแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค
ล้วนได้รับอิทธิพลหลักๆ จากการเปลี่ยนแปลงการเมือง 
การปกครอง และความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของ

สังคมในแต่ละยุค และถูกสะท้อนผ่านค าสแลงที่คนในแต่
ละยุคสมัย   
 
1. ค าสแลงเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานของชาว
จีนในยุคราชวงค์ชิงผ่านค าสแลง 
     ราชวงค์ชิงเป็นราชวงค์สุดท้ายของระบบการปกครอง
แบบจักรพรรดิราชและเป็นช่วงปลายของระบบสังคม
ศักดินาของจีนที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของขงจื้อ โดย
แนวคิดของขงจื้อมีอิทธิพลโดยตรงต่อความคิด ทัศนคติ
และธรรมเนียมการแต่งงานและความรักของชาวจีนใน
สมัยนั้น 
     1.1 การแต่งงานเป็นหน้าท่ี มิใช่ความรัก 
          ในสมัยราชวงค์ชิงซึ่งเป็นยังเป็นยุคศักดินาที่
สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ครอบครัว
และวงศ์ตระกูลถือเป็นศูนย์กลางของชีวิตและมีสิทธิพิเศษ
ในการตัดสินใจ ดังนั้นการแต่งงานในยุคนั้นจึงเป็นการ
แต่งงานแบบคลุมถุงชน โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อผลิต
ทายาทไว้สืบสกุล และแสดงความเคารพและความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษในตระกูลเท่านั้น พ่อแม่เป็นผู้มี
สิทธ์ิขาดในการจัดงานแต่งงานให้แก่ลูก ดังค ากล่าวที่เป็น
ที่นิยมในสมัยนั้นว่า “父母之命，媒妁之言
” (fumuzhiming, meishuo zhiyan) ซึ่งหมายถึง การ
แต่งงานตามค าบัญชาของพ่อแม่และการแนะน าของแม่
สื่อ ดังนั้นการแต่งงานในยุคดังกล่าวจึงเป็นเสมือน 
“หน้าที่” ที่ลูกหลานของตระกูลพึงกระท า มิใช่การ
แต่งงานท่ีเกิดขึ้นจากความรัก 
     1.2 ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง 
          สังคมศักดินาของจีนเป็นสังคมที่ผู้ชายมีสิทธิและ
สถานภาพทางสังคมเหนือผู้หญิง สถานะของลูกสาวใน
ครอบครัวเป็นเพียงแค่สมาชิกช่ัวคราว เมื่อแต่งงาน
ออกไปแล้วก็จะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวอื่น แต่ลูก
ชายจะเป็นสมาชิกถาวรของตระกูล มีหน้าที่สืบสกุลและ
ดูแลพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆ ในตระกูลในยามแก่
เฒ่า ดังนั้นลูกชายจะได้รับอภิสิทธ์ิ และการสนับสนุนจาก
พ่อแม่ในด้านต่างๆ ในขณะที่ลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ออกไปนอกจากจะไม่ได้รับสิทธิ์และการสนับสนุน
เทียบเท่าลูกชายแล้ว ยังจะต้องท าหน้าเป็นผู้ให้ด้วยการ
ใช้แรงงานของตนเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ของตระกูลอีก
ด้วย [4] และเมื่อลูกสาวแต่งงานออกไปเป็นสมาชิกของ
ตระกูลอื่นแล้ว นอกจากจะต้องท าหน้าที่ผลิตทายาท
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ให้แก่ตระกูลของสามีแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อสามี หรือที่เรียกว่า “贞节” 
(zhenjie) ไม่สามารถแต่งงานกับชายอื่นได้อีก แม้ว่าคู่มั่น
ฝ่ายชายหรือสามีจะเสียชีวิตไปแล้ว ก็จะต้องด ารงตนเป็น
ม่ายต่อไปตลอดชีวิต โดยหญิงสาวที่คู่มั่นเสียชีวิตก่อน
แต่งงานแล้วกลายเป็นม่ายนั้นจะเรียกว่า “望门寡” 
(wangmengua) แต่ในขณะเดียวกันสามีที่ครอบครัวมี
ฐานะดี ก็ยังสามารถขอผู้หญิงมาเป็นอนุภรรยา (妾 qie) 
อีกกี่คนก็ได้ตามสภาพของฐานะของครอบครัว ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเรียกว่า “纳妾” (naqie)  ผู้หญิงที่เป็น
อนุภรรยานั้นจะมีสถานภาพต่ ากว่าภรรยา ไม่มีสิทธิถือ
ครองทรัพย์สิน ไร้อิสระภาพ และสามารถถูกสามีซื้อขาย
หรือถูกยกให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของได้ [3] นอกจากนี้หาก
ภรรยาเสียชีวิต สามียังสามารถแต่งงานใหม่หรือแต่งตั้งให้
อนุภรรยาขึ้นมาเป็นภรรยาคนใหม่ได้  
     แต่ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีทรัพย์สิน
เพียงพอที่จะสู่ขอลูกสาวของครอบครัวอื่นมาเป็นสะใภ้ 
เพื่อให้ลูกชายของตนสามารถท าหน้าที่สืบสกุลและแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตระกูล พ่อและแม่จะ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  “童养媳” 
(tongyangxi) การเลี้ยงต้อยเด็กหญิง คือ หาเด็กผู้หญิง
มาเลี้ยง เมื่อโตเป็นสาวก็จะบังคับให้แต่งงานกับลูกชาย
ของตนเอง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไป
ในยุคสังคมศักดินาของจีน 
 
2. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานของ
ชาวจีนในยุคสาธารณรัฐ 
      ในยุคสาธารณรัฐหลังจากยุคจักรวรรดิสิ้นสุดลง 
ประเทศจีนก้าวเข้าสู่ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ ในเมืองต่างๆ มีการสร้างถนนหนทางสาย
ใหม่ๆ แหล่งธุรกิจ สถานศึกษา รวมไปถืงระบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนในสังคมมีความชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ความคิดของชาวจีนเริ่ม
เปลี่ยนไป เยาวชนชาวจีนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
อีกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังขยาย
โอกาสการหางานให้แก่ประชาชน ดังนั้นหนุ่มสาวชาวจีน
หันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น พึ่งพาครอบครัวน้อยลง ซึ่งท า
ให้อ านาจของครอบครัวที่มีต่อพวกเขาค่อยๆ น้อยลง จน

ไม่สามารถบังคับให้พวกเขาท าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้
เหมือนดังแต่ก่อน [5]  
  

  
2.1 ต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชน เชิดชูความรัก 
เรียกร้องสิทธิการแต่งงานอย่างอิสระ 
     ในยุคสาธารณรัฐ กลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษา
จากต่างประเทศ ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแต่งงาน
แบบเดิม โดยสนับสนุนการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว 
และการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมระหว่างสามีและ
ภรรยา ต่อต้านการมีอนุภรรยา (纳妾 naqie) และหลัก
คุณธรรมที่ภรรยาพึงปฎิบัติต่อสามี (贞节 zhenjie)  เชิด
ชูความรัก และเผยแพร่การแต่งงานแบบใหม่ซึ่งเป็นการ
แต่งงานบนพื้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาคทาง
เพศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกระดมให้คน
รุ่นใหม่ออกมาคัดค้านระบบการแต่งงานแบบคลุมถุงชน 
ตระหนักถึงข้อเสียของระบบการแต่งงานแบบเก่าที่กีดกั้น
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพทางเพศ ด้วยเหตุนี้เอง
ในยุคนี้จึงเกิดค าสแลงใหม่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
การแต่งงานที่ เปลี่ยนแปลงไปของชาวจีนขึ้นได้แก่              
“自主婚姻” (zhizhu hunyin) หมายถึงการแต่งงานที่
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง “爱情至上” (aiqing 
zhishang) หมายถึง ความรักเป็นใหญ่ และ“妇女解放” 
(fu’nv jiefang) ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อยสตรีเพศ
แนวคิดการเหยียดเพศในสังคมแบบเก่า                 
     หลังจากการเผยแพร่แนวคิดการแต่งงานแบบใหม่ 
หนุ่มสาวทุกชนช้ันต่างต้องการอิสรภาพในการเลือกคู่และ
การตัดสินใจแต่งงานด้วยตนเอง การใช้ชีวิตคู่อย่างมี
ความสุขได้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์หลักในการแต่งงาน 
แทนท่ีการผลิตทายาทเพื่อสืบสกุลและแสดงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษที่มีมาแต่เดิม ขณะเดียวกันหญิงสาวหลาย
รายที่ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็เริ่มแสดงการต่อต้านใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชน 
บางคนหนีออกจากบ้าน บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย [5] ด้วย
เหตุนี้ค าว่า “逃婚” (taohun) จึงกลายเป็นค าสแลงซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
ของผู้หญิงในยุคนั้น 
2.2 การแต่งงานแบบสมัยนิยมที่เรียบง่ายและประหยัด 
     กลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศยัง
ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าพิธีแต่งงานแบบ 3 หนังสือ 6 พิธีการ 
(三书六礼 sanshu liuli) ว่าเป็นพิธีที่งมงาย ล้าสมัย 
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และมีความยุ่งยาก พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดพิธีแต่งงาน
แบบตะวันตก ซึ่งมีความทันสมัยและเรียบง่ายกว่า โดย
เรียกพิธีแต่งงานดังกล่าวว่า “文明婚礼” (wenming 
hunli) หรือพิธีแต่งงานแบบมีประหยัด [5] ผลจากการ
เผยแพร่แนวคิดพิธีแต่งงานแบบมีอารยะ ในปีค.ศ. 1935 
ได้เกิดพิธีแต่งงานแบบหมู่ หรือ“集团结婚” (tuanti 
jiehun) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพิธีแต่งงานท่ีได้รับมาจาก
อิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งเป็นพิธีแต่งงานที่เน้นความ
เรียบง่ายและประหยัด ตรงกันข้ามกับพิธีแต่งงานแบบ
เก่า ซึ่งพิธีการแต่งงานหมู่ได้รับความนิยมมากขึ้น และมี
การจัดขึ้นเรื่อยมา โดยแต่ละครั้งจะจ านวนคู่แต่งงานที่
เข้าร่วมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ  
     นอกจากนี้การถ่ายภาพแต่ งงานก็มีความเป็น
ตะวันตกมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เจ้าสาวจะสวมชุดเจ้าสาว
แบบตะวันตกและผ้าคลุมสีขาว มือถือช่อดอกไม้ และมัก
ถ่ายในโบสถ์ที่จัดพิธีแต่งงานร่วมกับพ่อแม่และแขกผู้มา
ร่วมงาน หรือถ่ายคู่เฉพาะบ่าวสาว ซึ่งจากเดิมที่ถ่าย
เฉพาะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่สวมใส่ชุดแต่งงานแบบจีน  
[6] ด้วยเหตุนี้ค าว่า “婚纱照” (hunsha zhao) หรือ ซึ่ง
หมายถึง การถ่ายภาพแต่งงาน จึงกลายเป็นค าสแลงใน
สมัยนั้นไปโดยปริยาย 
3. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานของ
ชาวจีนในต้นยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถเข้ายึดอ านาจ
จากรัฐบาลก๊กมินตั๋งได้อย่างเบ็ดเสร็จในปี ค.ศ. 1949 
แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสาธารณรัฐมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ 
[7] รัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งมีแนวคิดที่จะต่อต้านความเช่ือ
และประเพณีเก่าๆ อันเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้ใช้ข้อกฏหมายใหม่ๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ  ซึ่งท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรักและการ
แต่งงานด้วย 
3.1 การแต่งงานแบบรัฐนิยมและความเสมอภาคทาง
เพศ 
     หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นครองอ านาจ
ส าเร็จและเปลี่ยนช่ือประเทศมาเป็นสาธารณรฐัประชาชน
จีน รัฐบาลจีนได้พยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อก าจัดแนวคิด
เหยียดสตรีเพศที่มีมาตั้งแต่สังคมศักดินา และยกระดับ
สิทธิและประโยชน์ที่ผู้หญิงพึงมีในฐานะที่เป็นประชาชน
อย่างจริงจัง ในปีค.ศ.1950 รัฐบาลจีนได้ออกกฏหมาย

สมรส (婚姻法 hunyin fa) เพื่อก าจัดการแต่งงานแบบ
คลุมถุงชนและความเหลื่อมล้ าทางเพศ สนับสนุนการ
แต่งงานและความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ กฏหมายดังกล่าวยังก าหนดว่า
การมีอนุภรรยา หรือ纳妾 (naqie) ซึ่งมีมาแต่สมัยสังคม
ศักดินา ถือ เป็นการแต่งงานซ้ าซ้อนหรือ “重婚” 
(chonghun) ซึ่ ง เป็นเรื่ องที่ผิดกฏหมาย ดั งนั้นการ
แต่งงานแบบเก่าที่ผู้ชายสามารถมีอนุภรรยาได้หลายคน
จึงกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายนับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา 
     นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ ใช้อ านาจเข้ามาก าหนด
ขั้นตอนพิธีการแต่งงานใหม่ทั้ งหมด จากในอดีตพิธี
แต่งงานเป็นพิธีการที่แสดงความเคารพต่อฟ้าดิน ความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ และบุญคุณระหว่างกัน
ของสามีและภรรยา รัฐบาลได้สั่งให้ยกเลิกพิธีดังกล่าว
ทั้งหมด และให้หญิงชายที่แต่งงานกันต้องร้องเพลง
สรรเสริญพรรคคอมมิวนิสต์แทน [8] การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เป็นการ
รื้อถอนระบบแบบเก่าและเปลี่ยนโฉมเป็นระบบแบบแผน
ใหม่ทั้งหมด ซึ่ งเรียกกันในสมัยนั้นว่า “新事新办” 
(xinshi xinban) ด้วยเหตุนี้ “新事新办” (xinshi 
xinban) จึงกลายเป็นค าสแลงในยุคนั้น         
3.2 ยุคแห่งเสรีภาพการแต่งงานและความเท่าเทียม
ทางเพศ 
     หลังจากกฏหมายสมรสได้ถูกประกาศใช้ออกไป 
สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงได้รับการยกระดับขึ้น 
บทบาทของผู้หญิงในครอบครัวก็ได้รับการยกระดับขึ้น
เช่นกัน กล่าวคือผู้หญิงมิได้มีหน้าท่ีเพียงผลิตทายาทให้แก่
ครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ เป็นนายหญิงของ
ครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการหาคู่ครองเพื่อแต่งงานและ
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขกลายเป็นความ
ใฝ่ฝันอันสูงสุด ในชีวิตของหนุ่มสาวในสมัยนั้น ใน
ขณะเดียวกันก็ได้เกิดบทประพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับความ
รักของหนุ่มสาวที่ซาบซึ้งใจมากมาย อาทิ 《小二黑结

婚》(Xiao’erhei Jiehun) ของ 赵树理 (Zhao Shuli)
ซึ่งบทประพันธ์เหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
ประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเสรีภาพในการเลือกคู่และ
การแต่งงาน ดังนั้น “婚姻自由” (hunyin ziyou) หรือ 
เสรีภาพของการแต่งงานจึงกลายเป็นค าสแลงในยุคนั้น 
นอกจากนี้ค าว่า“爱人” (airen) ซึ่งแปลว่า คนรัก ก็เป็น
ค าที่ถูกน ามาใช้เรียกแทนสามีหรือภรรยาในยุคนั้น แทนที่
ค าว่า 贱内 (jiannei)、先生 (xiansheng)、太太 
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(taitai) ที่ใช้ตั้งแต่ยุคสังคมศักดินาและสะท้อนถึงความ
แตกต่างของชนช้ันและการเหยียดสตรีเพศ 
 
3.3 การแต่งงานแบบผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดเก่า
กับใหม่ 
     หลังจากกฏหมายสมรสได้ถูกประกาศใช้ออกไป ท าให้
หนุ่มสาวในยุคนั้นมีอิสระในการคบหากันมากขึ้น แต่
เนื่องจากในยุคนั้นการมีความรักถือเป็นเรื่องของชนช้ัน
นายทุน อีกทั้งชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดแบบเก่า
อยู่ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดตรงตัว จึงเกิดค าว่า       
“搞对象” (gao duixiang) ขึ้นแทนที่ค าว่า “谈恋爱” 
(tan lian’ai) ซึ่งฟังดูแล้วมีความเป็นอนุลักษณ์นิยม
มากกว่า โดยค าว่า “对象” (duixiang) หมายถึงคนรักที่
หม ายมั่ น ว่ า จ ะแต่ ง ง านด้ ว ย ในอนาคต  และ ใน
ขณะเดียวกันการแต่งก่อนแล้วค่อยรักกันหรือ “先结婚

后恋爱” (xianjiehun houlian’ai) ก็กลายเป็นรูปแบบ
การใช้ชีวิตคู่ที่แพร่หลายในยุคนั้น กล่าวคือหนุ่มสาว
แต่งงานกันผ่านการแนะน าของแม่สื่อ อยู่ด้วยกันก่อน
แล้วค่อยเกิดความรักและความผูกพันธ์ข้ึน ซึ่งเป็นรูปแบบ
การใช้ชีวิตคู่ที่มาจากการผสมผสานแนวคิดแบบเก่ากับ
แบบใหม่ 
 
4. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงาน
ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม  
      ระยะเวลา 10 ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 
1966-1976) เป็นช่วงเวลาแห่งความรุนแรงของประเทศ
จีน และเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสน
สาหัสของประชาชน นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็น
เยาวชนรุ่นใหม่ได้ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิของ
เหมาเจ๋อตุง กลายเป็นเยาวชนนักปฏิวัติหัวรุนแรง 
เยาวชนกลุ่มนี้บางส่วนออกเดินขบวนไปตามที่ต่างๆ เพื่อ
ต่อต้านวัฒนธรรมเก่า เชิดชูลัทธิของเหมาเจ๋อตุง กลุ่มชน
ช้ันกระฎุมพี พวกอนุรักษ์นิยม ผู้ดีเก่า แม้กระทั้งนักบวช 
ที่ถือว่าเป็นผู้ต่อต้านลัทธิเหมาเจ๋อตุง จะถูกกลุ่มเยาวชน
นักปฏิวัติจับแห่ประจานและทรมานอย่างหนัก แต่ก็มี
บางส่วนเยาวชนออกเดินทางไปตามถิ่นกันดารตามชนบท
เพื่อไปใช้แรงงาน ท าให้ความรักและการแต่งงานด้วย
ความรักกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามสามารถท าได้ตามใจ
ปรารถนา    
4.1 ชีวิตอุทิศให้การปฏิวัติ ความรักเป็นเร่ืองต้องห้าม       

     ในช่วงก่อนปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้
แบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มชนช้ันต่างๆ ตามปริมาณ
ทรัพย์สินที่คนๆ นั้น หรือครอบครัวครอบครอง พอถึงช่วง
ปฏิวัติวัฒนธรรมนักเรียนและนักศึกษาตามเมืองใหญ่ๆ ได้
ถูกจัดให้เป็นกลุ่มนักปฏิวัติในชนช้ันกรรมาชีพ ได้รับการ
ปลูกฝังให้ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิของเหมาเจ๋อตุง ซึ่งมี
แนวคิดต่อต้านวัฒนธรรมในสังคมศักดินาแบบเก่าและ
แนวคิดทุนนิยม และจะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตในชนบท
เพื่อท างานใช้แรงงานและฝึกฝนตนเอง ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการลบล้างความแตกต่างของเมืองและ
ชนบท เพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปอย่างพร้อมเพียงและ
เท่าเทียมกัน ท าให้ค าว่า“移风易俗” (yifeng yisu) ซึ่ง
แปลว่า เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมเก่ า “共同进步” 
(gongtong jinbu) ซึ่งแปลว่า ก้าวหน้าไปพร้อมกัน และ“
革命战友” (ge’ming zhanyou) ซึ่งเป็นค าที่หนุ่มสาว
ใ น ยุ ค นั้ น เ รี ย ก แ ทน เ พื่ อ น  ห รื อ ค น รั ก ที่ พั ฒ น า
ความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนักปฏิวัติ จึงกลายเป็นค า
สแลงในยุคนั้น  
     เนื่องจากในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ความรักเป็นเรื่อง
ต้องห้าม เพราะรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องของชนช้ันนายทุน 
ดังนั้นหนุ่มสาวต้องคบกันอย่างลับๆ [9] หนุ่มสาวในเมือง
ที่ออกเดินทางไปใช้แรงงานตามชนบท ย่อมได้พบกับ
เยาวชนนักปฏิวัติคนอื่นๆ เมื่อหนุ่มเยาวชนนักปฏิวัติได้
พบกับหญิงสาวนักปฏิวัติด้วยกันก็ย่อมอยากท าความรู้จัก 
ขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็ต้องการให้ฝ่ายชายมาดูแล
ปกป้อง จึงเกิดการสร้างความสัมพันธ์ในแบบ puppy 
love ที่เรียกว่า “拍婆子” (pai pozi) ซึ่งความสัมพันธ์
แบบดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ  มิ ใ ช่
ความสัมพันธ์แบบจริงจัง และมิใช่การคบกันแบบลับๆ 
สองต่อสอง แต่มีคนอ่ืนมามีส่วนร่วมและรับรู้ด้วย  
     การเดินทางไปใช้แรงงานตามชนบทเป็นเวลานาน
หลายปีท าให้กลุ่มเยาวชนนักปฏิวัติประสบกับปัญหาการ
แต่งงาน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความล าบากในการใช้ชีวิตใน
ชนบท และการใช้แรงงานอย่างหนัก ท าให้เยาวชนที่เป็น
ผู้หญิงยากที่จะรับได้ จึงต้องยอมแต่งงานกับชาวนาใน
ท้อ งถิ่ น เพื่ อหลี ก เ ลี่ ย งการ ใ ช้แรง งานอย่ า งหนั ก 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการรณรงค์ให้เยาวชนกลุ่มนัก
ปฏิวัติในชนช้ันกรรมาชีพ แต่งงานช้า หรือ “晚婚” 
(wanhun) เพื่อที่จะให้มีเวลาการเดินทางไปใช้แรงงาน
ตามชนบทเพื่อฝึกฝน และเพิ่มพูลความรู้มากขึ้น โดยในปี
ค.ศ. 1973 นายโจว เอินไหล ถึงกับออกมายกย่อง
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เยาวชนหญิงช่ือว่า徐敏光 (Xu Minguang) ที่ไปใช้
แรงงานในชนบทตั้งแต่อายุ 17 ปี ในเวลานั้นอายุ 28 ปี
แล้วแต่ก็ยังไม่แต่งงาน ทั้งยังเสนอว่าการแต่งงานช้ายัง
เป็นการแก้ปัญหาการซื้อบ้านไม่ได้ของคู่สามีภรรยาที่อายุ
ยังน้อยอีกด้วย [10] เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรที่อยู่
อาศัยรวมไปถึงอาหารให้แก่เยาวชนที่ เดินทางไปใช้
แรงงานในชนบท 
4.2 การเลือกคู่ต้องดูจากชนชั้น ภูมิหลังครอบครัว และ
พรรคการเมือง 
     สืบเนื่องจากในช่วงก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาล
คอมมิวนิสต์ได้แบ่งชนช้ันของประชาชนตามทรัพย์สินที่
ตนเองหรือครอบครัวครอบครอง มาในยุคปฏิวัติ
วัฒนธรรม ชนช้ันของคนในสังคมกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้
ความส าคัญ ผู้ที่เกิดในชนช้ันกรรมากรและชาวนาที่
ยากจนจะได้รับการเชิดชู แต่ผู้ที่เกิดในชนช้ันเจ้าของที่ดิน
และชนช้ันนายทุน รวมไปถึงพวกผู้ดีเก่าจะถูกมองว่าเป็น
ผู้ต่อต้านลัทธิ ด้วยเหตุนี้ชนช้ัน หรือ “阶级成分” (jieji 
chengfen) ภู มิ หลั งครอบครั ว  หรื อ  “出身家庭” 
(chushen jiating) และการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
หรือ “政治面貌” (zhengzhi mianmao) กลายเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเลือกคู่ ความรักมิใช่เรื่องส าคัญอีก
ต่อไป หนุ่มสาวในสมัยนั้นเลือกที่จะแต่งงานกับผู้ที่เกิดใน
ครอบครัวของกรรมกรหรือชาวนาที่ยากจน ครอบครัว
ของทหาร หรือครอบครัวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
เท่านั้น เพราะเห็นแก่ความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ครอบครัวและชีวิต ในขณะที่ผู้ที่เกิดในครอบครัวผู้ดีเก่า
และครอบครัวของชนช้ันนายทุนจะต้องแต่งงานกับผู้ที่
เกิดในครอบครัวแบบเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่แม่สื่อจะ
แนะน าให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้จักกันถึงกับต้อง
ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน [9] 
 
5. ค าสแลงเกี่ยวกับชีวิตความรักและการแต่งงานหลัง
การปฏิรูปและเปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน 
     หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่าง
รวดเร็ว คุณภาพชีวิตของคนจีนดีขึ้น โอกาสในการหางาน
มีมากขึ้น อัตราการท างานระหว่างผู้ชายและผู้หญิงมี
สัดส่วนที่เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันความคิดของผู้คน
ถูกเปิดกว้าง และได้รับแนวความคิดจากต่างประเทศมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดจากชาติตะวันตก ท าให้คน
ในสมัยนั้นต้องการหลีกหนีจากประเพณีแบบเดิมๆ และมี
ความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น   

5.1 การแต่งงานช้าและการหาคู่รูปแบบใหม่ 
     10 ปีแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรม ไม่ได้เพียงแต่ท าให้
เศรษฐกิจของจีนไม่พัฒนา จนน าไปสู่การปฏิรูปและเปิด
ประเทศในปีค.ศ.1978 เท่านั้น แต่ยังท าให้สังคมจีน
ประสบปัญหาประชาชนวัยหนุ่มสาวตอนปลาย (26 ปีขึ้น
ไป) หรือ “大龄青年” (daling qingnian) ยังไม่
แต่งงาน ดังนั้นค าว่า “大龄青年” (daling qingnian) 
จึงกลายเป็นค าสแลงในยุค 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคม
ในสมัยนั้น ให้ความส าคัญกับปัญหาการแต่งงานของคน
วัยดังกล่าว การแต่งงานช้า มิได้เกิดขึ้นในเฉพาะช่วงแรก
ของการปฏิวัติและเปิดประเทศเท่านั้น แต่กลายเป็น
กระแสของชาวจีนในยุคปัจจุบัน  จนในปีค.ศ.2007 จึง
เกิดค าสแลงค าว่า “剩女” (shengnv) แปลว่า “ผู้หญิงท่ี
เหลือ” ซึ่งหมายถึง ผู้หญิงโสดที่อายุ 27 ปีขึ้นไป 
     ปัญหาการแต่งงานของประชาชน เป็นปัญหาที่
รัฐบาลในสมัยนั้นให้ความส าคัญตั้งแต่ช่วงการปฏิรูปเปิด
ประ เทศใหม่ๆ  จนในปีค .ศ .1982 “婚姻介绍所” 
(hunyin jieshaosuo) หรือบริษัทจัดหาคู่ส าหรับหนุ่ม
สาว แห่งแรกของประเทศได้เปิดท าการขึ้นที่เมืองกวาง
โจว ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเมืองกวางโจว นอกจากนี้
การหาคู่ในรูปแบบเขียนเป็นใบประกาศผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง
เรียกว่า “征婚广告” (zhenghun guanggao)  ก็เริ่มมี
เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1984 โดยเป็นประกาศที่ลงใน
นิตยสาร《中国妇女》 (Zhongguo fu’nv) [11] 
ต่อมาการหาคู่ของชาวจีนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร นอกจากประกาศหาคู่
ทางนิตยสารแล้ว ยังมีการหาคู่ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เว็บไซด์หาคู่ หรือรายการหาคู่บนโทรทัศน์ ในปี 2010 ได้
เกิดรายการ 非诚勿扰(Feicheng wurao) ขึ้นซึ่งเป็น
รายการหาคู่ที่มีช่ือเสียงของจีน ด้วยเหตุนี้ในยุคสมัยใหม่
จึงเกิดค าสแลงว่า “媒体征婚” (meiti zhenghun) ขึ้น 
ซึ่งแปลว่า “การหาคู่ผ่านสื่อ” 
5.2 การอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน 
     หลังการปฏิรูปเปิดประเทศ ผู้คนกลับมาให้ความ 
ส าคัญกับความรักมากขึ้น จึงท าให้แนวคิดการเลือกคู่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมพิจารณาจากปัจจัยด้านการเมือง 
ในสมัยนั้นจะพิจารณาจากนิสัยใจคอ และฐานะทางการ
เงินแทน อีกทั้งการคบหากันระหว่างหนุ่มสาวเปิดกว้าง
และเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการพลอดรักของ
หนุ่มสาวที่แต่เดิมเป็นเรื่องต้องห้าม กลายเป็นเรื่องที่
สามารถท าได้อย่างเปิดเผย ค าว่า “泡妞” (paoniu) จึง
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กลายเป็นค าสแลงในยุคดังกล่าว ซึ่งหมายถึงการพลอดรัก
ของหนุ่มสาว นอกจากนี้การคบกันของหนุ่มสาว จน
กลายเป็นความสัมพันธ์ทางเพศและการมีลูกก่อนแต่งงาน 
ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ ขั ดแย้ งกับประ เพณีนิ ยม เดิมๆ  ก็ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้น ด้วยเหตุนี้ค าว่า      
“婚姻前性关系” (hunyinqian xingguanxi) ที่แปลว่า
เซ็กซ์ก่อนแต่งงาน และ “未婚先孕” (weihun 
xianyun) ซึ่งแปลว่าการท้องก่อนแต่ง จึงกลายเป็นค า
สแลงที่ใช้บ่อยให้ยุค 80 นอกจากนี้ในยุค 90 เกิดค าว่า   
“同居” (tongju) ซึ่งแปลว่า หนุ่มสาวที่มีความสัมพันธ์
ฉันท์แฟนอยู่ ด้ วยกันก่อนแต่ งงาน ค าว่ า  “老公” 
(laogong) “老婆” (laopo) ซึ่งแปลว่า สามี ภรรยา 
ตามล าดับ กลายเป็นค าเรียกของคู่รักหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้
แต่งงานกัน กลายเป็นค าสแลงที่นิยมใช้กันในยุคนั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างของคบกันระหว่างหนุ่มสาว  
5.3 ปัญหาครอบครัวและมือที่สาม 
     การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนช่วง
ตั้งแต่ปลายยุค 80 ท าให้ชาวจีนเริ่มมีฐานะที่ดีขึ้น เงิน
ทองและความมั่งคั่งกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาเพื่อ
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้น สุขสบายขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการแข่งขันที่มาพร้อมกับระบบทุนทิยมทาง
เศรษฐกิจก็ท าให้ชีวิตคนมีความกดดันมากขึ้น  การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้แนวคิดการแต่งงานและการ
ใช้ชีวิตคู่ที่มีมาแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้ชายที่มี
ฐานะบางคนเริ่มมีภรรยาน้อย เพื่อแสวงหาความตื่นเต้น
นอกเหนือชีวิตแต่งงาน ขณะเดียวกันผู้หญิงบางคนก็ยอม
ที่จะเป็นภรรยาน้อยหรือเป็นเด็กให้เสี่ยเลี้ยง ซึ่งสิ่งที่
ผู้หญิงเหล่านี้แสวงหาจากการเป็นมือที่สามนั้นมิใช่ความ
รัก แต่เป็นทรัพย์สินเงินทอง ท าให้ในช่วงปลายยุค 80 
เป็นต้นมามีค าสแลงมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ดังกล่าว ได้แก่ “婚外恋” (hunwailian) แปลว่า “รัก
นอกสมรส” “第三者插足” (disanzhe chazu)  
แปลว่า “มือที่สามเข้าแทรก” “包二奶” (bao’ernai) 
แปลว่า “มีภรรยาน้อย” “三陪” (sanpei) และ “小姐

” (xiaojie) ซึ่งความหมายใกล้เคียงกับค าว่า“สาวไซด์
ไลน์” และ “傍大款” (bangdakuan) ซึ่งหมายถึง 
“หญิงสาวท่ีผู้ชายร่ ารวยเลี้ยงไว้เป็นภรรยาน้อย” 
5.4 เง่ือนไขและรูปแบบแต่งงานของคนยุคใหม ่
  หลังยุค 90 คนจีนมีความคิดที่เปิดกว้างอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน หนุ่มสาวชาวจีนที่เกิดในยุค 80 และ 90 
มีแนวคิดเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานที่เป็นเหตุเป็น

ผลมากขึ้น และให้ความส าคัญกับความรู้สึกของฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงระหว่างที่คบกันมากขึ้น ในความคิดของ
พวกเขาการแต่งงานไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตคู่ที่เรียบง่ายอีก
ต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ส าคัญในชีวิต และ
ไม่ใช่เรื่องที่ยินยอมกันโดยง่ายเหมือนแต่เดิม ดังนั้นหนุ่ม
สาวชาวจีนยุคใหม่จึงต้องการตัดสินใจเรื่องการแต่งงาน
ด้วยตนเอง และกล้าที่จะปฏิเสธการแต่งงานที่ไม่ได้เกิด 
ขึ้นจากความรัก และสืบเนื่องมาจากนโยบายลูกคนเดียว 
(计划生育 jihua shengyu) ของรัฐบาลตั้งแต่ปีค.ศ.
1979  ท าให้คู่สามีภรรยาที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่เป็นลูก
คนเดียวของครอบครัว ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาแบบ
ตามใจ ดังนั้นการยินยอมให้อภัยแก่กันในชีวิตหลัง
แต่งงานย่อมมีน้อย หลายคู่จบชีวิตคู่ด้วยการหย่าร้างใน
เวลาอันรวดเร็ว ท าให้เกิดค าสแลงว่า “闪婚闪离” 
(shanhun shanli) ซึ่งแปลว่า “การแต่งงานและการหย่า
แบบสายฟ้าแลบ”ขึ้น และกลายเป็นประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่ถกเถียงกันในสังคมชาวจีน 
     คนจีนในยุคใหม่มีแนวคิดเรื่องความรักและการแต่ง 
งานที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
แนวคิดของพวกเขานับวันก็ยิ่งจะแปลกแยกจากธรรม
เนียมเก่าๆ มากขึ้น ท าให้ในสมัยใหม่เกิดค าสแลงที่
สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์แต่งงานรูปแบบใหม่นี้
มากมาย อาทิ “丁克婚姻” (dingke hunyin) ซึ่ง
หมายถึงคู่รักที่แต่งงานแล้วแต่กลับไม่ต้องการมีบุตร       
“裸婚” (luohun) แปลว่าการแต่งงานกันด้วยความรัก 
โดยทั้งคู่ไม่มีบ้านและรถ ไม่มีกระทั้งแหวนแต่งงาน มี
เพียงเงินเก้าหยวนก็สามารถจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส
ได้ “网婚” (wanghun) แปลว่าการแต่งงานผ่าน
อินเตอร์เน็ต เช่นเกมส์ หรือห้องแชทรูม ซึ่งไม่มีผลทาง
กฏหมาย “旅游结婚” (lvyou jiehun) หมายถึงการ
แต่งงานผ่านการท่องเที่ยวแทนการจัดงานแต่งงาน   
 
บทสรุป 
     ผลการวิเคราะห์ค าสแลงที่สะท้อนชีวิตความรักและ
การแต่งงานของคนจีนตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิงจนถึงปัจจุบัน
ผ่านค าสแลง แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านความรักและการ
แต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุค ซึ่งนับวันก็จะยิ่งเปิดกว้าง
และหลีกหนีจากกรอบแนวคิดและประเพณีดังเดิมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครอง
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และเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบโดยตรงกับทัศนคติ 
และพฤติกรรมในด้านความรักและการแต่งงานของชาว
จีนในแต่ละยุคอีกด้วย 

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ชีวิตความรักและการแต่งงาน
ของคนจีนผ่านค าสแลงแต่ละยุคจะไม่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึง ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านความรัก
และการแต่งงานของชาวจีนในแต่ละยุคได้อย่างครบถ้วน
ทุกแ ง่ทุกมุ ม  แต่ การวิ เ คราะห์นี้ ท า ให้ เ ร า ได้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและคนในสังคมใน
ลักษณะที่ต่างก็ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน กล่าวคือทุกครั้ง
เมื่อบริบทของสังคม (social context) เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึ้นในสังคมจน
กลายเป็นกระแส คนในสังคมก็ย่อมสร้างค าใหม่ๆ ขึ้นมา
เพื่อใช้ในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม แต่
ค าที่สร้างขึ้นมาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับการย่อม
รับโดยคนหมู่มากและถูกใช้ซ้ าจนแพร่หลายกลายเป็นค า
สแลงหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าค าดังกล่าวนั้นสามารถ
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม รู้ สึ ก ส่ ว น ตั ว ข อ ง ค น อื่ น ๆ  ที่ มี ต่ อ
ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มากน้อย
เพียงใด ด้วยเหตุนี้เองค าสแลงจึงกลายเป็นสิ่งที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ
สังคม รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคน
ในสังคมได้ 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 15 
หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียง
จากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
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และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
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