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ต ารวจในทรรศนะของสังคม 
Police in the View of Society 

 
พ.ต.ท.อ านาจ  อํอนฤทธ์ิ* 

 

บทคัดย่อ 
 

ต ารวจไทยในทรรศนะของสังคม  การที่จะท าให๎ประชาชนในสังคมมีทรรศนะคติที่ดีตํอต ารวจและต ารวจที่สังคมมี
ความต๎องการคือ ต ารวจท่ีมีความรับผิดชอบ นําเชื่อถือ  มีความรู๎ความช านาญในหน๎าท่ีตลอดจน สร๎างศรัทธา คํานิยม อุดมคติ 
จริยธรรม จรรณยาบรรณ ตลอดจนเจตคติ ตามที่ส านักงานต ารวจแหํงชาติก าหนดให๎เป็นกรอบส าหรับต ารวจทุกคนยึดถือ 
การได๎ศึกษานอกเวลาการท างาน การพัฒนาตนเองตลอดเวลา การที่จะเปลี่ยนเจตคติของประชาชนให๎มีความรู๎สึกวํา ต ารวจ
เป็นที่พึ่งของประชาชนได๎นั้น ต ารวจทุกคนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎ปฏิบัติงานใกล๎ชิดกับประชาชนในสังคมมีสํวนชํวยได๎มาก 
ต ารวจจะต๎องเข๎าใจวิธีการเฉพาะของต ารวจในทางที่ชอบด๎วยระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตามแบบอยํางธรรมเนียมของต ารวจ  
 ค าส าคัญ: ต ารวจ ทรรศนะของสังคม 

Abstract 
 

This study was aimed at police in the view of society. To make people in society have a good 
view to the police, they should have the behavior that society needs. Police should be responsible, 
reliable and knowledgeable; moreover, they should have faith, values, ideals, ethics, morals, and 
attitudes according to those prescribed by the National Police Agency. In addition, outside their normal 
working hours, they should study further and conduct self-development at all times. In order to change 
people’s attitude to that the police can be reliable refuges for people, this is the duty of every police 
officer; especially those police whose work are close to people in society can be very helpful.  All police 
officers must understand the specific methods of the police in a well-defined manner according to the 
good police tradition. 
 Key words: Police, View of Society 
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บทน า 

อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให๎ประชาชนในแตํละสังคม มีทรรศนะไมํดีตํอต ารวจ ต ารวจจะมีวิธีแก๎ไข ปรับปรุงให๎ดีขึ้นได๎
อยํางไร ท าไมประชาชนในสังคมจึงสนใจต ารวจ ไมํวําต ารวจจะไปปรากฏตัว ณ ที่ใด บุคคลในสังคมนั้นมักจะต๎องคิดวําคงมี
ใครสักคนหน่ึงต๎องถูกต ารวจท าการจับกุม ซึ่งไมํเป็นผลดีตํอการท าให๎ประชาชนรํวมมือกับต ารวจ ต ารวจรู๎กฎหมาย ข๎อบังคับ 
และระเบียบการตําง ๆ ที่เกี่ยวกับอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดหรือไมํ ความสงบเรียบร๎อยภายในบ๎านเมืองจะ
เกิดขึ้นได๎อยํางแท๎จริง จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าที่ทุกฝุาย และประชาชนทุกคน แตํความไมํสงบเรียบร๎อย
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น มักจะกลําวกันวํา ต ารวจขาดความรับผิดชอบงาน ภายในอ านาจและหน๎าที่ท าอยํางไรจึงจะท าให๎
ประชาชนในสังคมได๎รู๎กฎข๎อบังคับโดยทั่วกันด๎วยเมื่อมีผู๎มาร๎องทุกข๑ หรือกลําวโทษ ต ารวจคิดวําได๎จัดการไปอยํางดีที่สุดแล๎ว 
ท าไมบุคคลเหลํานั้น จึงมักจะมองต ารวจไปในทางตรงกันข๎าม ต ารวจจะท าอยํางไรจึงจะท าให๎ทุกคนพอใจ ความเสื่อมโทรมใน
สังคมเกิดจากป๓จจัยที่เป็นป๓ญหาหลายทาง ท าไมสังคมจึงกลําวหาเฉพาะต ารวจวํา ขาดสมรรถภาพ หรือไมํจัดการปูองกันให๎
ได๎ผลต ารวจจะต๎องอดทนและแก๎ไขข๎อกลําวหาตํางๆ ด๎วยวิธีใด จึงจะเหมาะสม   
 ต ารวจทุกประเทศ มีความส านึกในความจริงดังกลําว จึงได๎มีการพัฒนาความรู๎ ความสามารถของต ารวจแตํละบุคคล
ให๎อยูํในสายตาของประชาชนในแงํที่ดีเชํนเดียวกับประเทศอังกฤษ ซึ่งได๎มีการแก๎ไขปรับปรุงมาเป็นร๎อยๆ ปี จนอยูํใน
มาตรฐานที่ต๎องการ ระบบงานต ารวจในหลายประเทศทั่วโลกได๎มีวิวัฒนาการและมีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศท่ีพัฒนาแล๎วอยํางประเทศสหรัฐอเมริกา มีโครงสร๎างการบริหารงานต ารวจในประเทศท่ีพัฒนาแล๎วใน
ป๓จจุบัน พบวํา จะเป็นการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยต ารวจในแตํละพื้นที่จะมีอ านาจในการ
บริหารจัดการงานของต ารวจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มีการมุํงเน๎นให๎ประชาชนในทุกภาคสํวน ทุกระดับช้ัน ทั้งกลุํมคนที่มี
สถานภาพทางสังคมช้ันสูง (Elite group) และกลุํมคนในระดับรากหญ๎า (Grassroots) เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ในลักษณะของการบูรณาการท างานรํวมกันระหวํางต ารวจกับประชาชนในชุมชน โดยมี
บทบาทที่เทําเทียมกัน (Equal partner) ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อยของสาธารณะ เชํน ระบบงานต ารวจใน
ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) โครงสร๎างการบริหารงานถูกออกแบบมาให๎คานอ านาจกันระหวําง 3 
หนํวยงานหลัก (Tripartite structure) ได๎แกํ รัฐบาลสํวนกลาง (Central government) โดยกระทรวงมหาดไทย (Home 
Office), คณะกรรมการบริหารงานต ารวจระดับท๎องถิ่น (Police Authorities) และหัวหน๎าหนํวยงานต ารวจภูมิภาค (Chief 
Constables) ซึ่งถูกกลําวขานวําเป็นระบบงานต ารวจที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแหํงหนึ่งในโลก  ประเทศเยอรมันเป็นอีก
หนึ่งตัวอยํางที่นําสนใจซึ่งประสบความส าเร็จในการปฏิรูประบบงานต ารวจ จากอดีตที่อาชีพต ารวจเคยเป็นที่รังเกียจของ
ประชาชนแตํจากผลการส ารวจความคิดเห็นของคนในประเทศลําสุด พบวํา อาชีพต ารวจเป็นอาชีพที่ได๎รับการยอมรับเป็น
อันดับต๎นๆ ของประเทศ ท้ังในเรื่องความนําเชื่อถือ ศรัทธา และประสิทธิภาพการท างาน 
 จากการศึกษาระบบงานต ารวจทั้งในประเทศที่พัฒนาแล๎วและประเทศก าลังพัฒนา พบวํา ระบบงานของต ารวจจะ
ประสบความส าเร็จ ได๎รับการยอมรับ เป็นท่ีเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนได๎นั้น มีการพิจารณาองค๑ประกอบท่ีส าคัญตําง ๆ 
ดังตํอไปนี้ (สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต , 2557, ออนไลท๑) 

1. การบริหารงานต ารวจ (Police Administration) 
2. การมีสํวนรํวมของประชาชน (Public Participation) 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 3 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

3. ความโปรํงใสในการท างานของต ารวจ (Police Transparency) 
4. บทบาทและความรบัผิดชอบของต ารวจ (Roles and Responsibilities) 
5. การฝึกอบรมและการคัดเลือก (Training and recruitment) 
6. เงินเดือน สวัสดิการและวัสดุอปุกรณ๑ (Salary, welfare and resources) 

 สาเหตุที่สังคมในยามปกติไมํชอบต ารวจนั้น อาจสืบเนื่องมาจากหลายทางด๎วยกัน สถาบันครอบครัวนับวํามี
ความส าคัญมากท่ีท าให๎เด็กได๎รับการถํายทอดและมีทรรศนะไปในทางไมํชอบต ารวจ เชํน หลอกเด็กวําต ารวจจะจับ ถ๎ายังขืน
ร๎องไห๎อยูํ หรืออยําเลํนในถนนอาจถูกต ารวจจับเป็นต๎น ความจริงอาจเป็นเรื่องที่ไมํสามารถจะใช๎วิธีใดให๎เด็กหยุดร๎องไห๎ และ
การออกไปเลํนในถนนจะถูกรถชนได๎รับอันตรายด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎เด็กมีความไมํเข๎าใจคิดวําต ารวจมีหน๎าที่ในการจับใครตํอ
ใครโดยไมํมีเหตุผล  บางรายเกรงวําเมื่อเด็กรู๎จักต ารวจ อาจจะน าความตํางๆ ท่ีเกี่ยวกับอาชีพของตนในทางไมํสุจริตไปแจ๎งกับ
ต ารวจ จึงกีดกันทุกวิถีทางหากเป็นสิ่งที่เด็กๆ ได๎รู๎เห็นด๎วยตนเอง เชํน ต ารวจท าการจับกุมบุคคลในสังคมนั้น ซึ่งอาจเป็นบิดา
มารดา ผู๎ปกครองหรือญาติมิตร ก็อาจท าให๎เด็กมีความเกรงกลัวตํอต ารวจจนฝ๓งหัว และกลายเป็นความไมํชอบเมื่อเติบโตขึ้น 
กรณีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผดิ ต ารวจจะต๎องเพิ่มความระมัดระวัง ปฏิบัติตํอเด็กและเยาวชนด๎วยความนุํนนวล อยําให๎
เด็กเข๎าใจต ารวจไปในทางที่เสียหาย ซึ่งยากตํอการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง (ประเสริฐ เกสรมาลา, 2525, น.65) 
 งานของต ารวจประจ าวันที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน จะอยูํในชุมชนโดยทั่วไป อาทิเชํน การจราจร เป็นต๎น  
สังคมอาจจะคิดวําเป็นหน๎าท่ีโดยตรง เมื่อปฏิบัติอยูํเป็นประจ า คุณคํายํอมจะคงที่และอาจจะลดลง ถ๎าผลของงานมิได๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค๑ของผู๎ใช๎รถใช๎ถนน และมีป๓ญหาเพิ่มขึ้นตามความเจริญก๎าวหน๎าของสังคม การตรวจของสายตรวจได๎พัฒนา
จากเดินตรวจ จักรยาน จักรยานยนต๑ มาจนถึงรถยนต๑บางแหํงลืมความส าคัญของสายตรวจทางเท๎าเสียสิ้นเชิง ท าให๎สังคมเหิน
หํางต ารวจมากข้ึน มิได๎พบเห็นเชํนแตํกํอน การตรวจโดยยานพาหนะนั้น ความเร็วอาจจะท าให๎ไมํทันได๎สังเกตเหตุการณ๑และ
ไมํสามารถเข๎าไปในตรอก ซอยท่ีคับแคบ ซึ่งสํวนใหญํนําจะเกิดความไมํปลอดภัยกับสังคม 
 ต ารวจที่ปรากฏตัวในสถานที่ลับ ก็มักจะไปเพื่อการจับกุมตามหมายจับหรือได๎รับค าสั่งให๎ไปตรวจค๎น เพื่อหา
พยานหลักฐานใด ๆ จึงเป็นความคิดที่วํา ถ๎าได๎พบต ารวจเมื่อใด คงจะมีใครในสังคมคนหนึ่งต๎องถูกจับ สภาพการณ๑เชํนนี้ 
เป็นทรรศนะของสังคมในชนบทที่อยูํหํางไกลชุมชนด๎วย ถ๎าไมํปรากฏสายตรวจไปแวะเวียนให๎ได๎พบเหน็เลย การไปแตํละครั้งก็
เป็นเรื่องส าคัญที่บุคคลในสังคมนั้นจะต๎องถูกจับกุม จึงอาจเป็นสาเหตุให๎สังคมนั้นมีความไมํชอบต ารวจ ข๎อเท็จจริ งคนร๎าย
มักจะไมํกํอเหตุ และกํอกรรมท าเข็ญในถิ่นก าเนิดของตน บุคคลในถิ่นแถวใกล๎เคียงของคนร๎ายมิได๎รับความเดือดร๎อน  
ด๎วยเหตุนี้ถึงแม๎จะรู๎อยูํแกํใจวําคนในสังคมไมํดีก็จริง แตํก็ไมํสนับสนุนต ารวจและยังชํวยปกปิดที่หลบซํอนให๎อีกด๎วย 

ต ารวจบางคนเมื่อถูกพบเห็นครั้งแรกสังคมจะไมํชอบเสียแล๎ว ท าไมอะไรเป็นสาเหตุเชํนนั้น การฝึกอบรม แก๎ไข 
ปรับปรุง จะต๎องได๎รับความรํวมมือกันทุกฝุายโดยเฉพาะต ารวจผู๎ใกล๎ชิดกับประชาชน จะต๎องชํวยกันแก๎ไขข๎อบกพรํองของ
ตนเอง รู๎ถึงความต๎องการของสังคม และแสดงออกซึ่งคุณลักษณะทําทีของต ารวจที่ดีอยูํเสมอการสร๎างและการมีศรัทธาตํอ
บุคคลใดมากํอนยํอมจะเป็นผลสํงพฤติกรรมของบุคคลนั้นให๎เป็นไปในทางที่ดีเสมอ ทางตรงกันข๎ามผู๎ที่สังคมไมํชอบเป็นปกติ
อยูํแล๎ว การกระท าใดๆ ซึ่งตนเองคิดวําดีที่สุดแล๎ว ก็อาจจะได๎ผลเพียงเสมอตัว ยิ่งถ๎าบกพรํองก็จะถูกซ้ าเติมให๎ได๎รับความเสียหาย
เป็นทวีคูณ (กองบัญชาการศึกษา, 2558, น. 13-18) ผู๎มีอ านาจหน๎าที่ในต าแหนํงใด ๆ หากขาดความรับผิดชอบเสียแล๎ว ยํอม
เปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือทางการบริหาร อ านาจหน๎าที่ ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิในการวินิจฉัยสั่งการ สิทธิในการบังคับ
บัญชา และสิทธิในการบริหาร อ านาจหน๎าที่ดังกลําวเป็นอ านาจที่มีอยูํในสถาบันทางการบริหาร ซึ่งอาจมีกฎหมายข๎อบังคับ 
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และแบบธรรมเนียมประเพณีอันชอบธรรม ระบุไว๎ให๎แกํผู๎บังคับบัญชาทุกต าแหนํงตามล าดับช้ันของสายการบังคับบัญชา จึง
อาจกลําวได๎วํา เป็น “สิทธิการบังคับบัญชา” จากมุมมองของประชาชน กลุํมข๎าราชการที่ถูกมองวํานิยมใช๎อ านาจที่ไมํเป็น
ทางการอยํางกว๎างขวาง  เป็นเครื่องมือนักการเมือง การแสวงหาผลประโยชน๑โดยอาศัยชํองวํางของระบบโครงสร๎างการ
บริหารงานมากที่สุดก็คือ ต ารวจ เชํนเดียวกัน แม๎วําในงานช้ินนี้จะกลําวถึงต ารวจไว๎คํอนข๎างมาก แตํก็ไมํได๎หมายความวํา
ต ารวจเป็นเพียงกลุํมเดียวเทํานั้นที่ใช๎อ านาจที่ไมํเป็นทางการในสังคมป๓จจุบัน และก็ไมํได๎หมายความวําต ารวจเป็นกลุํมที่มี
อ านาจที่ไมํเป็นทางการสูงสุดในสังคม แตํการที่ประชาชนให๎ความส าคัญกับต ารวจมากเป็นพิเศษก็เพราะวําอ านาจและหน๎าที่
ตามกฎหมายของต ารวจ มีความเกี่ยวพันกับความสงบสุขของสังคมและประชาชนทุกกลุํมอาชีพและทุกชนช้ันใน
ชีวิตประจ าวันโดยตรง (โยชิฟูมิ ทามาดะ และพิชญ๑ พงษ๑สวัสดิ์, 2537)  
 อ านาจหน๎าที่ของต ารวจมีความกว๎างขวางและสามารถสํงผลกระทบตํอประชาชนได๎กว๎างขวางเพียงไรนั้น พิจารณา
ได๎จากที่ Bayley (1975) ที่ระบุถึงหน๎าท่ีและความรับผิดชอบของต ารวจโดยทั่วไปวํา สามารถจ าแนกออกได๎เป็น 4 กลุํมใหญํ 
คือ 1) การเป็นผู๎บังคับใช๎กฎหมาย  2) การปกปูองชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน  3) การปูองกันอาชญากรรม และ 4) การ
ควบคุมการจราจรทางบก ในขณะที่ Walker (1998) ก็ได๎กลําวถึงหน๎าที่ของต ารวจในลักษณะที่คล๎ายคลึงกันคือ 1) เป็นผู๎บังคับใช๎
กฎหมายอาญา (ตรวจตราเพื่อปูองกันอาชญากรรมสอบสวนคดีอาญา และจับกุมผู๎กระท าความผิด) และ 2) เป็นผู๎ควบคุมและ
รักษาความสงบเรียบร๎อยของสังคม ทั้งนีอ้ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของต ารวจหากมีการกระท าที่เบี่ยงเบนออกไปจาก
บรรทัดฐานข๎างต๎นก็สามารถท าให๎เกิดต๎นทุนทางสังคมได๎คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะอยํางยิ่งป๓ญหาที่เกิดจากการคอร๑รัปช่ันของ
ต ารวจ ดังที่ Walker (1998) ได๎สรุปผลเสียหรือต๎นทุนจากการคอร๑รัปช่ันของต ารวจไว๎วํา ประกอบด๎วย 1) การบังคับใช๎
กฎหมายขาดความนําเช่ือถือ  2) การคอร๑รัปช่ันเป็นการปกปูองและคุ๎มครองการกระท าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่น ๆ 
ท าให๎ป๓ญหาตําง ๆ ยังคงเกิดขึ้นในสังคม  3) ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในคดีตํางๆ ลดลง  4) ต ารวจขาดความ
เป็นมืออาชีพ  5) การคอร๑รัปช่ันถือวําเป็นภาษีทางอ๎อมของสังคม และ 6) ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในต ารวจ  
 พระราชบัญญัติต ารวจแหํงชาติ พ.ศ. 2547 ได๎ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของต ารวจไทยไว๎ครอบคลุมตั้งแตํการบังคับใช๎
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา และรักษาความสงบ
เรียบร๎อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ฯลฯ ซึ่งคล๎ายคลึงกับหน๎าที่ที่เป็นทางการของ
ต ารวจในประเทศตําง ๆ ส าหรับอ านาจหน๎าที่ของต ารวจในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับประชาชนนั้น อ านาจหน๎าที่ดังกลําวนี้ จึงมี
ลักษณะอยํางหนึ่งในกระบวนการติดตํอสื่อสาร และกระบวนการประสานงาน เป็นอ านาจหน๎าที่ซึ่งควบคูํไปกับต าแหนํง 
เมื่อใดที่พ๎นจากต าแหนํงก็หมดอ านาจหน๎าที่ทันทีด๎วยเชํนเดียวกัน  โดยทางกฎหมายต ารวจมีอ านาจหน๎าที่ในการรักษา
กฎหมาย เพื่อให๎เกิดความเรียบร๎อยภายในสังคม  กระท าการทุกอยําง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับบริการสังคมในสํวนที่จะอ านวย
ความผาสุก โดยการพิทักษ๑ชีวิต รํางกาย ทรัพย๑สิน ฯลฯ ของประชาชนให๎พ๎นจากการละเมิดของบุคคลหรือภยันตรายจากภัย
ธรรมชาติ ซึ่งต ารวจทุกประเทศได๎ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นความส าคัญ เพื่อให๎สังคมได๎พบเห็นต ารวจในเครื่องแบบเฉพาะและ
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนความเหมาะสมของสถานที่เปลี่ยนเครื่องแตํงตัวในสถานีต ารวจ ส าหรับผู๎ที่จะมารับ
มอบหมายหน๎าที่เมื่อเปลี่ยนเครื่องแบบแล๎ว ก็เข๎าแถวรับค าสั่ง แยกย๎ายกันออกไปปฏิบัติงาน ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
ก็กลับมารายงานตัวสํงมอบสิ่งของหลวง และเปลี่ยนเครื่องแบบเก็บไว๎ หรือน าไปท าความสะอาด  ต ารวจซึ่งไมํมีหน๎าท่ีในสังคม
จะไมํแสดงตนใด ๆ เว๎นแตํผู๎ซึ่งท าหน๎าท่ีเป็นสายสืบตําง ๆ จ าเป็นต๎องแตํงกายนอกเครื่องแบบ โดยมีเพียงบัตรประจ าตัวเป็น
เครื่องหมายหรือหลักฐานส าคัญ 
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 หน๎าที่บริการสังคมโดยทั่วไป เป็นหน๎าที่ของข๎าราชการตําง ๆ ส าหรับต ารวจเฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับการรักษาความ
สงบเรียบร๎อยอยํางไรก็ดี ทุกกาลเวลาที่ข๎าราชการต ารวจและองค๑การอื่นๆ หมดเวลาราชการหรือพ๎นจากหน๎าที่แล๎ว ต ารวจ
ยังคงแตํงเครื่องเป็นสายตรวจหรือเวรยามประจ าสถานีและจุดตํางๆ อยูํ แม๎จะไมํเกี่ยวกับคดีอาญาหรือความไมํสงบเรียบร๎อย
ใดๆ หากมีความไมํสะดวกเกี่ยวกับบริการสาธารณขึ้น เชํน ถนนไมํสะอาด มีหลุมบํอ ฯลฯ ผู๎รับผิดชอบในการตรวจตราซํอม
บ ารุงมิใชํต ารวจ แตํต ารวจมักจะถูกกลําวหากํอนบุคคลอื่นเป็นท านองที่วํา ท าไมต ารวจจึงไมํจัดการ ทั้งๆ ที่ต ารวจก็ยังไมํ
ทราบหรือได๎ทราบและแจ๎งให๎หนํวยซํอมบ ารุงมาด าเนินการแก๎ไขป๓ญหาแล๎ว 
 กรณีที่ประชาชนสนใจจ๎องดูต ารวจอยูํทุกขณะนั้น นําจะเป็นผลดี เพราะเป็นโอกาสประชาสัมพันธ๑ให๎สังคมได๎ทราบ 
ถึงความรู๎ความสามารถของต ารวจ ข๎อเท็จจริงมิได๎เป็นเชํนนั้น เพราะต ารวจทุกคนก็มีทั้งดีและยังมีความบกพรํองอยูํ          
ถ๎าต ารวจแตํงกายไมํเรียบร๎อย หรือขาดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน๎าที่ และวางตัวไมํเหมาะสม เนื่องจากไมํมีประสบการณ๑ 
เพียงพอ ภาพพจน๑ของต ารวจก็คงจะถูกมองไปในทางที่ไมํดี เพราะศรัทธาที่เกิดขึ้น  สาเหตุที่น าความเสื่อมเสียมาสูํก าลังพลมี
มาก จึงจ าเป็นที่ต ารวจจะต๎องตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง และระลึกถึงระเบียบแบบแผน ข๎องบังคับและค าสั่งตํางๆ ที่ 
ได๎รับจากการฝึกอบรม ก็จะชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชาและส านักงานต ารวจแหํงชาติมิให๎ถูกมองไปในทางเสียหาย  ความไมํรู๎
กฎหมาย ข๎อบังคับ และค าสั่งของเจ๎าพนักงานต ารวจอยํางแท๎จริง การฝุาฝืนจึงมิได๎เกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาท 
เลินเลํออยํางร๎ายแรง แตํด๎วยความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ แม๎แตํต ารวจเองบางทีก็ไมํอาจจะรู๎ได๎ทั้งหมดถ๎าไมํสนใจและปฏิบัติงานใน
สํวนท่ีเกี่ยวข๎องอยูํเป็นประจ า (สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, 2556, น.84-490) 

ด๎วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นที่ฝุายประชาสัมพันธ๑และเจ๎าหน๎าที่ทุกคนควรจะได๎ใช๎ความพยายามจูงใจให๎สนใจใน
กฎหมาย ข๎อบังคับ และค าสั่งตําง ๆ โดยจัดท าเป็นรูปภาพประกอบการโฆษณา ประกาศหรือแจ๎งความใด ๆ ให๎สังคมสนใจ     
ดูแล๎วเข๎าใจงําย ยอมรับฟ๓งและปฏิบัติตามด๎วยความสมัครใจ เมื่อต ารวจรักประชาชน ต ารวจก็จะหํวงใย เอื้ออาทร เป็นทุกข๑
เป็นร๎อน  สงสารประชาชนเป็นผลให๎ต๎องรีบหาทางชํวยเหลือแก๎ไขป๓ญหาของประชาชน การปกปูองคุ๎มครองประชาชน      
จะเกิดขึ้นด๎วยความเต็มใจ โดยไมํต๎องมีกฎระเบียบมาบงัคับใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติ เชํน ไมํต๎องบอกให๎ยิ้มไมํต๎องก าชับให๎บริการ
ด๎วยความรวดเร็ว เป็นต๎น ( สุรศักดิ์ สุทธารมณ๑, 2540, น.26 )  
 การปฏิบัติงานของต ารวจ ต๎องค านึงถึงสภาพในสิ่งที่เป็นจริงดังกลําว ฉะนั้นการพิจารณาโดยรอบคอบกํอน
ปฏิบัติการใด ๆ จึงมีประโยชน๑อยํางยิ่ง การแนะน า ช้ีแจงให๎ผู๎ปฏิบัติเข๎าใจ เห็นด๎วย และยอมกระท าตามด๎วยความสมัครใจน้ัน 
ต ารวจจะต๎องมีความฉลาดอยํางเพียงพอ อยําถือวํามีอ านาจหน๎าที่ทุกอยํางจะมีข๎อยกเว๎นใดๆ มิได๎ ถ๎าเป็นกรณีจ าเป็นหรือ 
เพราะความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ และไมํเสียหายแกํทางราชการแล๎ว ก็ควรจะได๎วํากลําวตักเตือน อยํางไรก็ดีต ารวจจะต๎อง 
ระมัดระวังมิให๎การปฏิบัติดังกลําว เป็นตัวอยํางท่ีไมํดีให๎ผู๎อื่นถือปฏิบัติตํอไป  

การปฏิบัติหน๎าที่ของต ารวจถูกวิพากษ๑วิจารณ๑อยํางมาก โดยกองบังคับการวิชาการ  โรงเรียนนายร๎อยต ารวจ (2551, 
น.23-24) ได๎น าเสนอบทบาท และหน๎าที่ของต ารวจ ดังประเด็นตํอไปนี้  

 1. การปูองกัน (Prevention) เป็นการปูองกันมิให๎อาชญากรรมเกิดขึ้น โดยปฏิบัติหน๎าที่ในเชิงรุกด๎วยวิธีการตําง ๆ    
เชํน งานสายตรวจออกตรวจปูองกันภัย งานสืบสวนหาขําว งานต ารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ๑ ฯลฯ  โดยได๎จ าแนกการปูองกัน 
2 ลักษณะ ดังนี้  
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     1.1)  การปูองกันอาชญากรรม เป็นมาตรการปกปูองคุ๎มครองสวัสดิการให๎แกํประชาชนกํอนที่เหตุร๎ายจะเกิด
เหตุขึ้น เป็นการปูองกันไมํให๎บุคคลหรือองค๑กรอื่นใดมีการละเมิดกฎหมายการกํออาชญากรรม  สร๎างความเดือดร๎อน ความ
เสียหายในรํางกาย ชีวิต และทรัพย๑สินของประชาชน 
     1.2)  การปูองกันความเสียหาย เป็นการปูองกันความเสียหาย หรือ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับรํางกาย ชีวิต และ
ทรัพย๑สินของประชาชน  ท้ังที่เกิดจากการกระท าหรือไมํใชํการกระท าของมนุษย๑ โดยเจตนา หรือไมํเจตนา  เชํน การปูองกัน
อุบัติเหตุตําง ๆ จากงานจราจร สายไฟฟูาช ารุด ฝาทํอแตกช ารุดในทางสัญจร ต๎นไม๎ล๎มกีดขวางทางสัญจร ฯลฯ บางกรณี
ต ารวจอาจต๎องเข๎าไปชํวยแก๎ไขหรือบรรเทาเหตุการณ๑ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรง  เชํน  สัตว๑หรืองูมีพิษเข๎าบ๎าน หรืออาจจะต๎อง
ติดตํอหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาแก๎ไขด าเนินการแทน 
 2. การปราบปราม (Suppression) เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีเหตุการณ๑ร๎ายหรืออาชญากรรมเกิดขึ้นแล๎ว 
โดยการติดตามจับตัวคนร๎ายบรรเทาความเดือดร๎อนเสียหายหรือผลร๎ายที่ เกิดขึ้น ซึ่งการปราบปรามท าได๎หลายวิธี เชํน   
ตั้งแตํการเข๎าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเล็กน๎อยกํอนที่จะรุกรามไปมากหรือติตามสืบสวนหรือสอบสวน เพื่อจะสามารถน า
ผู๎กระท าผิดมาลงโทษ  ถ๎าสามารถด าเนินการได๎อยํางรวดเร็วพียงใด ก็จะสร๎างความเช่ือมั่นศรัทธา อบอุํนใจให๎กับประชาชนที่
มีตํอการท างานต ารวจมากขึ้นเทํานั้น 
 3. การคุ๎มครองสิทธิของบุคคล ( Protection ) เป็นภารกิจในการให๎ความคุ๎มครองสิทธิของบุคคล มิให๎ถูกละเมิดโดย
บุคคลอื่น ซึ่งต๎องเข๎าไประงับยับยั้งการกระท าที่ลํวงละเมิดสร๎างความเดือดร๎อนเสียหายให๎เกิดขึ้น  เชํน การเปิดวิทยุ ดัง การ
เผาหญ๎า ขยะ กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนให๎คนอ่ืน 

4. การให๎บริการ (Service) เป็นภารกิจในการให๎บริการ สนับสนุนสํงเสริมให๎การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมได๎ผลดีสามารถลดเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุ อาจจะกํอให๎เกิดอาชญากรรมหรือเหตุร๎าย หรือ ความเดือดร๎อนเสียหาย 
ได๎ทั้งในทางตรงและทางอ๎อม เชํน การบริการหรือแจ๎งขําวการจราจรการบริการฝากบ๎านกับต ารวจเมื่อประชาชนไมํอยูํบ๎าน   
ตอบป๓ญหาเดือดร๎อนตําง ๆ  ทางโทรศัพท๑ ฯลฯ      

ป๓จจุบันต ารวจได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง โดยเข๎ารับการฝึกอบรมจากศูนย๑ฝึกต ารวจภูธรภาคตําง ๆ 
และปริมาณต ารวจแตํละแหํงมีจ านวนมาก บางแหํงสถานที่ไมํเอื้ออ านวยตํอการปฏิบัติหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อย ณ 
สถานท่ีราชการได๎ทั้งหมด เว๎นแตํในกรณีจ าเป็นเพื่อการรวมก าลังเตรียมพร๎อมตามแผนตําง ๆ อยํางไรก็ดี หากพบการกระท า
ผิดซึ่งหน๎า หรือผู๎ที่รู๎จักต ารวจร๎องขอให๎จับกุม โดยมีเหตุอันสมควรและแจ๎งด๎วยวําได๎ร๎องทุกข๑ไว๎ตามระเบียบแล๎ว ต ารวจก็ยังมี
อ านาจและหน๎าที่ตามกฎหมายด าเนินการได๎ ข๎าราชการและองค๑การรัฐบาลซึ่งปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับสังคม โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในกระบวนการยุติธรรม ต ารวจจะได๎รับความสนใจจากประชาชนยิ่งกวําหนํวยใด ท าไม และอะไรเป็นสาเหตุเชํนนั้น 
ถ๎าไมํเฉพาะแตํอ านาจหน๎าท่ีซึ่งได๎รับมอบหมายให๎ท าการจับกุมได๎แล๎ว ก็อาจจะเป็นเพราะเครื่องแบบต ารวจนั้นเอง ด๎วยเหตุนี้
ไมํวําต ารวจจะปรากฏตัว ณ ที่ใด ก็อาจจะมีผู๎สงสัยวํา คงจะมีการจับกุมและสนใจจ๎องมองดูต ารวจตลอดเวลา  ดังปรากฏใน
รายงานของฮันต๑ (Hunt’s report) ซึ่งเสนอวําเพื่อที่จะสร๎างความรํวมมือ ความเข๎าใจและความศรัทธาในตัวเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ
ในระดับท๎องถิ่น ลักษณะบางประการของต ารวจที่คล๎ายกับทหารควรถูกปรับเปลี่ยน เชํน เครื่องแบบและช่ือของหนํวยงาน
ต ารวจ (ประเสริฐ เกสรมาลา , 2525, น.119-120) 
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 เพื่อให๎การปฏิบัติตามบทบาท และหน๎าที่ของต ารวจ ดังกลําวข๎างต๎น ในพระราชบัญญัติต ารวจแหํงชาติ  พ.ศ. 2547   
จึงได๎มีการก าหนดอ านาจหน๎าที่  ขอบเขตอ านาจหน๎าที่ต ารวจให๎แคบลง   โดยก าหนดให๎ภารกิจใดที่ไมํเกี่ยวข๎องกับบทบาท
หน๎าท่ีโดยตรง หรือเป็นงานท่ีต ารวจไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพก็โอนให๎หนํวยราชการอื่น  หรือภาคเอกชน
รับไปด าเนินการโดยเร็ว ซึ่งการท าเชํนนี้ก็จะให๎ต ารวจมีเวลามากพอ   ส าหรับการเข๎าไปดูแลแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนซึ่งถือวําเป็นภารกิจหลักได๎อยํางมีประสิทธิภาพ      

บุคคลที่ “ร๎องทุกข๑” หรือ “กลําวโทษ” แกํต ารวจแล๎ว ยํอมจะมีความผูกพัน ติดใจใครํที่จะได๎ทราบผลคืบหน๎า 
อยูํเสมอ จึงเป็นโอกาสดีของต ารวจที่จะได๎ประชาสัมพันธ๑ “ความรู๎ความสามารถ” ของตนให๎ปรากฏ อยําคิดวําเป็น “เรื่อง
เดือดร๎อน” ของต ารวจท่ีจะต๎องท างานในสายตาของบุคคลทั่วไป โดยไมํเกิดผลดีประการใด ในเรื่องของการด าเนินคดี คดีที่ชัด
แจ๎งไมํมีป๓ญหา ต ารวจก็พร๎อมที่จะด าเนินการให๎เสร็จสิ้นได๎ ภายในเวลาจ ากัด ควรรีบจัดท า ผลที่บังเกิดขึ้นจะเป็นก าลังใจของ
ต ารวจได๎สํวนหน่ึง ท่ีจะท าให๎มีความพยายามท าเรื่องที่ยากยิ่งๆ ขึ้นไป  คดียุํงยากสลับซับซ๎อน ต๎องใช๎ความพยายามและเวลา
ด าเนินการก็จะต๎องด าเนินการใดๆ ในสิ่งที่ท าได๎กํอนให๎เห็นเป็นประจักษ๑ เชํน การรับฟ๓งแจ๎งความด๎วยความสนใจ เห็นอก  
เห็นใจ รีบจดท าบันทึกลงหลักฐานตํางๆ ช้ันต๎นเสียกํอน  การไปดูที่เกิดเหตุ มีความจ าเป็นอยํางยิ่งจะได๎มองเห็นสิ่งตํางๆ โดย
รอบตัวเรา ในวงกว๎างได๎และสามารถอํานสภาพที่เป็นจริงได๎ใกล๎เคียงแล๎วน ามาประกอบข๎อคิดเห็นของผู๎คุ๎นเคยสถานที่และ
บุคคลในคดีนั้นๆ การที่ต ารวจมิได๎จัดการใดๆ ให๎เป็นหลักฐานตามระเบียบจึงได๎ถูกพิจารณาทัณฑ๑สถานหนัก เพราะการ
คาดคะเนเหตุการณ๑วํา “ไมํเป็นไร” นั่นเอง  การเก็บรํองรอยพยานหลักฐานตามหลักวิชาการด๎วยความละเอียดรอบคอบ    
จะสนับสนุนให๎ผู๎เสียหายมีความเช่ือใจในความรับผิดชอบของต ารวจยิ่งขึ้น   การตอบสนองความต๎องการของบุคคลที่ก าลัง
เดือดร๎อนในสังคมยํอมจะกํอให๎เกิดผลในทางจิตใจเป็น “ทวีคูณ” ยิ่งกวําการบริการในหน๎าที่ปกติของต ารวจอยํางมาก        
ในระหวํางการสืบสวนของต ารวจผู๎แจ๎งยํอมผูกพันใครํจะทราบความคืบหน๎า การมาสอบถามด๎วยตนเอง หรือโทรศัพท๑มา
ต ารวจจะต๎องยิ้มแย๎มต๎อนรับและแจ๎งผลการด าเนินการให๎ทราบ เทําที่จะไมํเสียหายแกํรูปคดี การกระท าใดๆ ในทางตรงกัน
ข๎าม หรือเพียงแตํพูดสั้นๆ วํา “ผมก าลังด าเนินการ” อาจถูกมองไปวําไมํสนใจจัดการให๎และคงต๎องถูกทอดทิ้งไปในที่สุด      
ในบางประเทศถือวําการแจ๎งผลคดีให๎เจ๎าทุกข๑ได๎ทราบทุกระยะเป็นเรื่องจ าเป็น และต๎องกระท าตํอเนื่องกันไปจนกวําคดีจะถึง
ที่สุด ความรับผิดชอบจึงตกอยูํกับผู๎รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนโดยตรง และผู๎บังคับบัญชาต ารวจจะได๎พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล๎อมของสังคมแตํละท๎องที่ การกลําวหาบางเรื่องอยูํบนพื้นฐานของความไมํ
เข๎าใจ และความไมํสมปรารถนาของสังคม ต ารวจจะต๎องอดทน เพราะในกรณีที่ไมํอาจตอบป๓ญหาใดๆ ก็จ าต๎องแถลงขําวไป
ตรงๆ ยังดีกวําต๎องแถลงแก๎ในความคลาดเคลื่อนภายหลัง  “การกลําวโทษ” เชํนกัน การแจ๎งกับต ารวจวํามีการกระท าผิด
เกิดขึ้น จะรู๎ตัวผู๎กระท าผิดหรือไมํก็ดีผู๎แจ๎งก็ยังคงติดใจวําต ารวจจะด าเนินการอยํางไรตํอไปหรือไมํ หากทราบวํา ต ารวจ       
ไมํสนใจใดๆ อาจจะกลําวโทษในระดับสูงตํอไปไมํมีที่สิ้นสุด (ประเสริฐ เกสรมาลา, 2525, น. 53-60)  ในความจริงก็นําเห็นใจ
ต ารวจท่ีต๎องรับผิดชอบหลายคดีและทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของสภาวการณ๑ของสังคมในป๓จจุบัน อยํางไรก็ดีต ารวจก็ท าอยํางดีที่สุด
และเพื่อมิให๎เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องที่คอยบั่นทอนขวัญและก าลงัใจของต ารวจ ต ารวจควรฝึกและพยายามสรา๎งนิสัยการอดทน 
และสุภาพกับบุคคลโดยทั่วไปอยํางเทําเทียมกัน  พยายามอยําให๎สังคมติดใจและมองต ารวจไปในทางที่เสียหาย เชํน รอการ
วิ่งเต๎น เข๎ากับฝุายผู๎ต๎องหา ฯลฯ   

ส านักงานต ารวจแหํงชาติและองค๑การโดยทั่วไปในป๓จจุบันมักจะได๎รับการวิพากษ๑วิจารณ๑จากสังคมในทางที่เสียหาย
อยูํเสมอ ไมํวําเรื่องใดๆ จะมีต ารวจรํวมอยูํด๎วยเสมอ ทั้งในหน๎าหนังสือพิมพ๑และวงการโดยทั่วไป วัตถุประสงค๑ที่กลําวถึงโดย



 
Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

  8 Vol.2 No.1 January-June 2017 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

สรุปแล๎ว เป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งเกี่ยวกับการขจัดความเลวร๎ายตํางๆ ในสังคม เพื่อให๎เกิดความสงบเรียบร๎อยอยํางแท๎จริง  การ
พิจารณาในล าดับแรกจะต๎องทราบสาเหตุของเรื่องนั้นวํามาจากอะไร มีผู๎ใดเกี่ยวข๎องด๎วย และเป็นงานที่ต ารวจต๎องรับผิดชอบ
หรือไมํ ถ๎าเป็นงานที่ต ารวจต๎องรับผิดชอบก็ต๎องแสดงความรับผิดชอบโดยการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยจิตใจ และเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยไมํหวังสิ่งตอบแทน ยิ่งถ๎าต ารวจสามารถแก๎ป๓ญหาได๎ก็จะต๎องรับเรื่องราวไว๎ด าเนินการ หากนอกเหนือจาก
หน๎าท่ีก็จะต๎องช้ีแจงและชํวยเหลือด๎วยความเต็มใจ 
 หัวข๎อวิจารณ๑ที่มีเจตนายั่วยุให๎โกรธและกํอให๎เกิดความแตกแยกใดๆ เป็นท านองขําวลือ ไมํมีผู๎ใดยืนยันแหลํงขําวที่
แนํนอนได๎ ผู๎บังคับบัญชาต ารวจจะต๎องรีบสกัดกั้นมิให๎ขําวแพรํสะพัดออกไป โดยการประชุมช้ีแจงให๎เข๎าใจข๎อเท็จจริงอยํา
ปลํอยให๎ขําวบอกเลําตํอๆ กันไป จะแก๎ไขได๎ยาก  ขณะเดียวกันจะต๎องรีบรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบ เพื่อที่ฝุาย
ผู๎ช านาญการประชาสัมพันธ๑จะได๎แถลงแก๎ขําวนั้น ตํอจากนั้นต ารวจจะต๎องสอดสํองสดับตรับฟ๓งความรู๎สึกและทรรศนะของ
สังคมโดยทั่วไป เพื่อที่ผู๎บังคับบัญชาจะได๎ทราบทุกระยะด๎วย  ข๎อเท็จจริงบางเรื่องต ารวจก็เห็นคล๎อยตามแตํจะต๎องไมํ
แสดงออกใดๆ มิฉะนั้นจะเทํากับเป็นเครื่องมือของฝุายตรงกันข๎ามที่พยายามหยิบยกเอาความบกพรํองใดๆ ที่ประจักษ๑แกํ
สังคมมาตีแผํเพื่อผลในทางการเมือง เชํนความเสียเปรียบในด๎านเงินเดือนและสวัสดิการของต ารวจ เป็นความรับผิดชอบของ
ส านักงานต ารวจแหํงชาติที่ได๎พยายามด าเนินการอยูํตลอดมา และก็ก าลังเรํงรัดอยูํแล๎ว   ต ารวจจะเป็นกระบอกเสียงออก
ความเห็นใดๆ ในหน๎าหนังสือพิมพ๑หรือกลุํมวิพากษ๑วิจารณ๑ใดๆ ในสังคมมิได๎ยิ่งกรณีที่ต ารวจไมํรู๎ข๎อเท็จจริงก็จะต๎องไมํพูดเรื่อง
ดังกลําว เพราะบุคคลภายนอกส านักงานต ารวจแหํงชาติทุกคนจะไมํสรรเสริญต ารวจท่ีท าลายองค๑การที่ตนสังกัดท างานอยูํแตํ
ประการใด  ต ารวจซึ่งมีหน๎าที่สายตรวจ ยํอมจะได๎ยินได๎ฟ๓งการวิจารณ๑ตํางๆ เกี่ยวกับการบริการสังคมที่ควรจะได๎รับในทางที่ดี
ขึ้น แตํขาดความสนใจจากผู๎บริหารและส านักงานต ารวจแหํงชาติ ด๎วยเหตุนี้ต ารวจจะต๎องมีความคุ๎นเคยกับบริการสาธารณ
ตํางๆ ในหน๎าท่ีของต ารวจให๎ดี  หากเป็นงานในหน๎าท่ีบริการของต ารวจ เชํน การรักษากฎหมาย ความสงบเรียบร๎อยตํางๆ ผู๎ที่
ได๎รับความเดือดร๎อนอาจจะไมทํราบสถานท่ีแจ๎งความ เพราะเขตรับผิดชอบและประชากรเพิ่มขึ้น สถานีต ารวจกระจายออกไป
ในสังคมกลุํมตํางๆ มีมาก ต ารวจควรแนะน าให๎ไปยังสถานที่นั้นโดยเขียนต าบล ที่อยูํ รวมทั้งแผนที่สังเขปเพื่อความสะดวก ก็
จะเป็นการดีและได๎รับคํานิยมอยํางยิ่ง ความอดทนตํอความเจ็บใจไมํหวั่นไหวในความยากล าบาก ที่ต ารวจยึดถืออยูํในอุดมคติ 
จะชํวยหลีกเลี่ยงการใช๎อารมณ๑ตํอสาธารณชนได๎เป็นอยํางดี 
 

สรุป 
  การที่จะท าให๎ประชาชนในสังคมที่ต ารวจมีความรับผิดชอบ เช่ือถือต ารวจนั้น ต ารวจต๎องพัฒนาตนเอง โดยการ
แสวงหาความรู๎ ความช านาญ สร๎างศรัทธา คํานิยม  อุดมคติ จริยธรรม จรรณยาบรรณ ตลอดจนทัศนคติ ที่ส านักงานต ารวจ
แหํงชาติก าหนดให๎เป็นกรอบส าหรับต ารวจทุกคนยึดถือ การได๎ศึกษานอกเวลาการท างาน การพัฒนาตนเองดังกลําวจะสํงผล
และได๎ผลดีกวําการที่จะต๎องรอการคัดเลือกเข๎ารับการฝึกอบรม โดยไมํสิ้นเปลืองคําใช๎จํายตํางๆ การที่จะเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนให๎มีความรู๎สึกวํา ต ารวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได๎นั้น ต ารวจทุกคนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎ปฏิบัติงานใกล๎ชิดกับ
ประชาชนในสังคมมีสํวนชํวยได๎มาก เอกลักษณ๑ที่ดีงามของต ารวจ สามารถสร๎างให๎บังเกิดขึ้นได๎ โดยต ารวจทุกคนไมํวําจะอยูํใน
ระดับใดต๎องมีความเข๎าใจ และสนใจในเรื่องการแตํงเครื่องแบบให๎ถูกต๎อง เป็นระเบียบเรียบร๎อย และการแสดงออกในความ
เป็นผู๎มีวินัยโดยการเคารพระหวํางต ารวจตํอต ารวจ และต ารวจตํอบุคคลในเครื่องแบบที่มียศโดยไมํเกี่ยงงอน ถูกต๎องและมี
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ความหมาย การบังคับใช๎กฎหมายในอ านาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบของต ารวจ ในแตํละสังคม ต ารวจจะต๎องเข๎าใจวิธีการ
เฉพาะของต ารวจในทางที่ชอบด๎วยระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตามแบบอยํางธรรมเนียมของต ารวจ ต ารวจที่ปฏิบัติ งานไป
ตามอ านาจ หน๎าท่ี และความรับผิดชอบของต ารวจโดยถูกต๎องและเหมาะสมจนผู๎เสียหายและประชาชนโดยทั่วไปได๎รับความ
พึงพอใจนั้น เป็นความช่ืนชมยินดีของผู๎บังคับบัญชาต ารวจอยํางยิ่ง เมื่อมีเหตุการณ๑เกิดขึ้นภายในอ านาจ หน๎าที่  และความ
รับผิดชอบของต ารวจ  การด าเนินการด๎วยความรอบคอบ รอบรู๎ และรวดเร็ว โดยมีพยานหลักฐานไว๎อยํางสมบูรณ๑มากที่สุด 
จะชํวยให๎ต ารวจไมํต๎องทุกข๑ร๎อน หรือต๎องอดทนตํอความเจ็บใจจากการวิพากษ๑วิจารณ๑โดยทั่วไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลองค์การกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Relationship between Organizational Effectiveness and Citizenship  Behavior 
of Government Employees at Nakhon Pathom Rajabhat University 

 
ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ * 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลองค๑การของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3) ศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางประสิทธิผลองค๑การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ในการวิจัย คือ พนักงานราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ 
คํามัชฌิมเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห๑คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน 

 ผลการวิจัยพบวํา 
1. ประสิทธิผลองค๑การ ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ

จ าแนกตามรายด๎านเรียงคํามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการพัฒนาองค๑การ  ด๎านความพึงพอใจในงาน ด๎าน
ผลลัพธ๑การด าเนินการ ด๎านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร และด๎านการบริหารจัดการ 

2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกตามรายด๎านเรียงคํามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน๎อย ดังน้ี ด๎านพฤติกรรมการค านึงถึงผู๎อื่น ด๎านพฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น ด๎านพฤติกรรมความส านึกในหน๎าที่ ด๎านพฤติกรรมการให๎ความรํวมมือและด๎านพฤติกรรมการให๎ความ
ชํวยเหลือ 

3. ความสัมพันธ๑ระหวํางประสิทธิผลองค๑การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 
 

 
 

 
*อาจารย๑ประจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 11 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study the Organizational effectiveness level, citizenship 
behavior and the Relationship between Organizational effectiveness and citizenship behavior of Nakhon 
Pathom Rajabhat University. The sample consisted of Faculty of administrator of government employees  
at Nakhon Pathom Rajabhat University. The instrument was a questionnaire. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product moment 
correlation coefficient analysis.  

The research finding revealed as follows:-  
1) The Organizational effectiveness of government employees of Nakhon Pathom Rajabhat 

University was at high level in overall view and in each aspect by courtesy, sportsmanship, 
conscientiousness, civic Virtue and altruism. 

2) The citizenship behavior of government employees of Nakhon Pathom Rajabhat University was 
at high level in overall view and in each aspect by organizational development, satisfaction creation, results of 
the performance, procurement and resources allocation and internal processes.  

3) The relationship between Organizational effectiveness and citizenship behavior of government 
employees of Nakhon Pathom Rajabhat University were average correlation at the level of .01 significance. 
 
บทน า 
 ในป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา องค๑กรต๎องการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จได๎ตามเปูาหมาย มีการก าหนดกลยุทธ๑ในการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม และ
ประเมินผลงานอยํางเหมาะสม เพื่อท าให๎องค๑กรมีระบบการท างาน และกระบวนการท างานที่ยืดหยุํน คลํองตัว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ ที่จะน าไปสูํการพัฒนาองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
ซึ่งพฤติกรรมของพนักงานมีความจ าเป็นตํอองค๑กรในป๓จจุบัน โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค๑การเป็นพฤติกรรมการ
ท างานของบคุคลด๎วยความเต็มใจในการท างานนอกเหนือจากหน๎าท่ีที่ไดร๎ับ เพื่อประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององค๑การโดย
ไมํหวังผลตอบแทน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้นจากองค๑การ โดยแนวคิดของจอห๑น (Johns, 1996, p.149) กลําววํา พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การเป็นพฤติกรรมที่ไมํได๎ก าหนดเป็นทางการในการพรรณนาลักษณะงาน และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิก
สมัครใจหรืออาสาสมัครขึ้นมาเอง ไมํมีใครออกค าสั่งหรือแนะน าแตํเป็นพฤติกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎องค๑การมีประสิทธิผลโดย
พฤติกรรมนั้นไมํเกี่ยวข๎องกับรางวัลหรือผลตอบแทนตามระบบประเมินผลขององค๑การ ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอองค๑การ และเป็น
การกระท าท่ีชํวยสนับสนุนการปฏิบัตงิานขององค๑การให๎มีประสทิธิภาพและเป็นสิ่งจ าเป็นในระยะยาวของการเจริญเติบโตของ
องค๑กร  

 ประสิทธิผลองค๑การเป็นความสามารถขององค๑การที่ใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎บรรลุเปูาหมาย
ขององค๑การ และการที่องค๑การด ารงอยูํได๎ในสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ประสิทธิผลองค๑การที่ดีที่สุดเป็นการท าให๎
เปูาหมายขององค๑การในสถานการณ๑ใดๆ มีความเป็นไปได๎ (Steers et. al., 1985, สเตียรส (Steers, 1977, p.7-10) ได๎เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค๑ประกอบท่ีท าให๎องค๑การประสบผลส าเร็จหรือมีประสิทธิผลเกี่ยวข๎องกับลักษณะองค๑กร (organizational 
characteristics) ได๎แกํ โครงสร๎างขององค๑กรและเทคโนโลยี รวมถึงลักษณะของสภาพแวดล๎อม (environmental 
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characteristics) ได๎แกํ ลักษณะสภาพแวดล๎อมภายนอกและลักษณะสภาพแวดล๎อมภายใน อีกทั้งลักษณะของพนักงาน 
(employee characteristics) ได๎แกํ ความผูกพันตํอองค๑การ การปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กร 
และนโยบายบริหารและการปฏิบัติ (management policies and practice) ได๎แกํการก าหนดเปูาหมาย การจัดหาและการ
ใช๎ทรัพยากร การสร๎างสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตํอสื่อสาร ภาวะผู๎น าและการตัดสินใจ และการ
ปรับตัวขององค๑การและการริเริ่มสิ่งใหมํ 

 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและประสิทธิผลของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมถือวําเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญในการสร๎างประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกํองค๑การเป็นองค๑ประกอบขั้น
พื้นฐานที่ท าให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข โดยเฉพาะสังคมคนท างานภายในองค๑การเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑
ขององค๑การ และบุคลากรในองค๑การน าเอาความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ๑ความพยายามและความทุํมเทมาใช๎ในการ
ท างานเพื่อแลกกับเงินเดือนและความมั่นคง ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวําพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  ในองค๑การเป็นอยํางไรมีอิทธิพลเชํนไรและสนับสนุนให๎บุคลากรปฏิบัติงานอยํางเต็ม
ความสามารถทั้งงานในหน๎าที่และงานที่นอกเหนือจากหน๎าที่  และผู๎วิจัยเช่ือวําผลที่ได๎จากงานวิจัยนี้ยํอมจะน าไปเป็นข๎อมูล
ทางสถิติหรือแนวทางให๎ผู๎มีหน๎าที่ในการจัดการ ด๎านพัฒนาบุคลากร หรือผู๎บริหารน าไปใช๎วางแผนก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานในหนํวยงานให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นไป
ตามแผนการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 (2552-2561) อันจะสํงผลตํอการได๎ทรัพยากรบุคคลทางด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
คุณคําในการพัฒนาการศึกษาตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลองค๑การของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางประสิทธิผลองค๑การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
1. ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสํวนตัวของผู๎ให๎ข๎อมูล  ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหนํง

หน๎าท่ี  และประสบการณ๑ในการท างาน 
2. ตัวแปรต๎น คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีตามแนวคิดของออร๑แกน (Organ, 1988, p.174-177) แบํง

องค๑ประกอบออกเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 1) ด๎านพฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ (Altruism) 2) ด๎านพฤติกรรมการค านึงถึงผู๎อื่น 
(Courtesy) 3) ด๎านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) ด๎านพฤติกรรมความส านึกในหน๎าที่ 
(Conscientiousness) 5) ด๎านพฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ (Civic Virtue) 
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3. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลองค๑การ ซึ่งบูรณาการมาจากเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557) แบํงองค๑ประกอบออกเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 1) การจัดหาและการจัดสรร
ทรัพยากร  2) การบริหารจัดการ  3) ผลลัพธ๑การด าเนินการ 4) ความพึงพอใจในงาน และ 5) การพัฒนาองค๑การ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ๑ (Correlational Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ศึกษาการเป็นประสิทธิผลองค๑การ ขั้นที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และขั้นที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางประสิทธิผลองค๑การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ประชากร คือ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 5 คณะ  โดยศึกษาจากกลุํมตัวอยําง จ านวน 
1 คณะ คือคณะวิทยาการจัดการ สุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ท่ีผํานการตรวจสอบวํามีความถูกต๎องและมีความเช่ือมั่นเพียงพอ
ส าหรับน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรที่ศึกษาตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย โดยใช๎สถิติพื้นฐาน 
(Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คํามัชฌิมเลขคณิต  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติอนุมานเพื่อ
ประมาณคําพารามิเตอร๑ ด๎วยคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Product – Moment Correlation 
Coefficient) 
 

สรุปและอภิปรายผล  

 1. ประสิทธิผลองค๑การ ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกตามรายด๎านเรียงคํามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการพัฒนาองค๑การ  ด๎านความพึงพอใจในงาน  ด๎าน
ผลลัพธ๑การด าเนินการ ด๎านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร และด๎านการบริหารจัดการ สอดคล๎องกับ Zammuto (1982) 
ความสามารถขององค๑การในฐานะที่เป็นระบบสังคมหนึ่งในการด าเนินการได๎ตามวัตถุประสงค๑โดยไมํกํอให๎เกิดความเสียหาย
ตํอวิธีด าเนินการ ทรัพยากร องค๑การสามารถแก๎ไขป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในองค๑การได๎อยํางเหมาะสม และสามารถตอบสนอง
ความพอใจของกลุํมสอดคล๎องกับ Pennings และ Goodman (1977) กลําววํา องค๑การจะมีประสิทธิผลตํอเมื่อองค๑การ
สามารถแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข๎องจนได๎ผลเป็นที่นําพอใจ และผลลัพธ๑ขององค๑การใกล๎เคียงกับเปูาหมายหรือสูงกวํา 
สอดคล๎องกับ เบญจวรรณ ศรีมารุต (2551) ได๎กลําววํา ความสามารถขององค๑การในการด าเนินการให๎บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ มีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อความอยูํรอดขององค๑การ 
ความสามารถขององค๑การในการปฏิบัติงานและเกิดผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค๑การปรารถนา รวมถึง
สอดคล๎องกับกานดา สุขทุม (2556, น.25) องค๑การที่ประสบความส าเร็จในการผลิตผลลัพธ๑ที่มีคุณภาพตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ด๎วยศักยภาพของบุคลากรในองค๑กรทุกระดับ ซึ่งสอดคล๎องกับรุํงชีวา  สุขศรี (2556, น.41) กลําววํา 
การที่องค๑การสามารถด าเนินงานได๎บรรลุวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายขององค๑กรนั้น ๆ โดยขึ้นอยูํกับประเภทลักษณะของ
องค๑การและองค๑ประกอบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
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2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกตามรายด๎านเรียงคํามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน๎อย ดังน้ี ด๎านพฤติกรรมการค านึงถึงผู๎อื่น  ด๎านพฤติกรรมความ
อดทน อดกลั้น ด๎านพฤติกรรมความส านึกในหน๎าที่  ด๎านพฤติกรรมการให๎ความรํวมมือและด๎านพฤติกรรมการให๎ความ
ชํวยเหลือ ซึ่งสอดคล๎องกับ Luthans (1992) พฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมีสํวนรํวมกับองค๑การเกินกวําบทบาทหน๎าที่
ในการท างานผลจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การมีความสัมพันธ๑กับผลการปฏิบัติงาน และความมีประสิทธิภาพ
ขององค๑การ สอดคล๎องกับ Podsakoff, Michael and Mackency (1997, p.351 – 363) ได๎ศึกษาผลกระทบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การตํอผลการปฏิบัติงานขององค๑การ ผลการศึกษา พบวํา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค๑การมีสํวนส าคัญในการสนับสนุนประสิทธิผลขององค๑การ โดยพฤติกรรมด๎านการให๎ความชํวยเหลือมีอิทธิพลตํอระบบ
มากกวําพฤติกรรมด๎านความอดทนหรือพฤติกรรมด๎านการให๎ความรํวมมือ สอดคล๎องกับ Bolino et al. (2002) พบวํา ความ
เต็มใจของพนักงานในการปฏิบัติหน๎าที่นอกเหนือจากงานในหน๎าที่ของตน ชํวยเหลือผู๎รํวมงานและผู๎บังคับบัญชา สนใจใน
กิจกรรมและภารกิจขององค๑การโดยรวม โดยพฤติกรรมทั้งหมดนี้จะน ามาซึ่งประโยชน๑ขององค๑การ สอดคล๎องกับ Trivers, 
G.A. (2009, p.5) กลําววํา พฤติกรรมการท างานของบุคคลด๎วยความเต็มใจในการท างานนอกเหนือจากหน๎าที่ที่ได๎รับ เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค๑การโดยไมํหวังผลตอบแทน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้นจากองค๑การ สอดคล๎องกับ George 
and Jones (2008, p.460) พฤติกรรมที่อยูํนอกเหนือจากงานในหน๎าที่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่องค๑การไมํได๎ก าหนดให๎สมาชิกใน
องค๑การปฏิบัติ แตํเป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นตํอความอยูํรอด และประสิทธิภาพขององค๑การ สอดคล๎องกับยุวดี ศิริยทรัพย๑ 
(2553, น.144-153) พบวํา ตัวแปรพยากรณ๑ที่สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การ คือ การรับรู๎การ
สนับสนุนจากองค๑การ ด๎านการปฏิบัติงาน ด๎านผลตอบแทน และการรับรู๎ความยุติธรรมในองค๑การด๎านระบบ สอดคล๎องกับ 
อัครมณี จิรภัครวุฒินันท๑ (2556, น.23) การปฏิบัติของสมาชิกในองค๑การที่นอกเหนือจากความต๎องการในงานที่เป็นทางการ 
เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติโดยสมัครใจในแตํละสถานการณ๑ ซึ่งการปฏิบัติดังกลําวกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํองค๑กร เป็น
การปฏิบัติด๎วยความเต็มใจแม๎อาจไมํมีรางวัลหรือสิ่งใด ๆ ตอบแทน สอดคล๎องกับสถิฒ๑ปราชญ๑ จินดายะพานิชย๑ (2557, น.22) 
การแสดงออกด๎วยความเต็มใจในการชํวยเหลือเพื่อนรํวมงานอาสาชํวยท ากิจกรรมตําง ๆ ที่สร๎างสรรค๑ตํอการพัฒนาปรับปรุง
หนํวยงาน และเป็นประโยชน๑ตํอองค๑กร นอกเหนือจากการปฏิบัติหน๎าที่ในงานประจ า และสอดคล๎องกับณัฏฐพัชร๑ ธรรมสิทธิเวท 
(2559, น.25) พฤติกรรมที่พนักงานกระท าด๎วยความสมัครใจ และไมํได๎ถูกบังคับให๎ปฏิบัติ โดยบทบาทหน๎าที่ภายในองค๑การ
ซึ่งพฤติกรรมนี้ไมํได๎มีผลโดยตรงตํอการได๎รางวัลอยํางเป็นทางการ แม๎ไมํได๎ปฏิบัติก็จะไมํถูกลงโทษภายใต๎ระบบการลงโทษ
ขององค๑การ อีกทั้งยังเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญที่ชํวยสํงเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค๑การให๎ประสบความส าเร็จ 

3. ความสัมพันธ๑ระหวํางประสิทธิผลองค๑การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล๎องกับ  Cameron (1980, p.17) 
กลําววํา ความสามารถในการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพและสร๎างความสัมพันธ๑ภายในองค๑การให๎เกิดความไว๎เนื้อเช่ือใจ
ซึ่งกันและกันจะท าให๎การปฏิบัติงานราบรื่นและเกิดความคลํองตัวมากขึ้น  และสอดคล๎องกับชนามาศ  โชติสวัสดิ์ (2557, 
น.76-77) พบวํา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับความผูกพันตํอองค๑การด๎านความรู๎สึก และด๎านบรรทัดฐาน 
แตํไมํมีความสัมพันธ๑กับความผูกพันตํอองค๑การด๎านความตํอเนื่อง  ซึ่งข๎อเสนอแนะจากการศึกษาคือ องค๑การควรหาวิธีการ
เพิ่มระดับการรับรู๎ความยุติธรรมในองค๑การและความพึงพอใจในงาน โดยเฉพาะด๎านการเลื่อนต าแหนํง เชํน ผู๎บังคับบัญชา
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ควรด าเนินการสํงเสริมความพึงพอใจในงาน โดยการจัดท าระบบหรือหลักเกณฑ๑การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ต าแหนํงและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประกาศให๎บุคลากรในองค๑กรทราบอยํางเปิดเผย โดยใช๎ผลการปฏิบัติงานมาเป็น
องค๑ประกอบหลักในการพิจารณาด๎วย จะท าให๎บุคลากรเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาความสามารถ เกิดความพึงพอใจในงานมาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นผลท าให๎บุคลากรมีความเต็มใจท่ีจะท างานและมีความผูกพันตํอองค๑การอีกด๎วย อีกท้ังสอดคล๎องกับสถิฒ๑ปราชญ๑ 
จินดายะพานิชย๑ (2557, น.63-66) ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความยุติธรรมขององค๑กรและความผูกพันตํอองค๑กรกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค๑กร ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบวํา การปฏิสัมพันธ๑ตํอกันระหวํางบุคลากรกับ
องค๑กร มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และด๎านคําตอบแทนและด๎าน
กระบวนการไมํมีความความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค๑กร นอกจากน้ีพบวํา ป๓จจัยความผูกพันตํอองค๑กร 
ประกอบด๎วย ด๎านจิตใจและด๎านบรรทัดฐาน มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กร อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ด๎านการคงอยูํกับองค๑กรไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กร ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได๎สามารถ
น าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาองค๑กร เพื่อความสามัคคีของบุคลากรในการปฏิบัติงานตํอไป สอดคล๎องกับธณัฐพล ชะอุํม 
(2558) การบริหารจัดการในภาพรวม พบวํา มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านตามล าดับ คําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อย อันดับแรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู๎น า กลยุทธ๑องค๑การ วัฒนธรรมองค๑การ 
ทรัพยากรการบริหาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย๑ การมีสํวนรํวม และ คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ โครงสร๎างองค๑การ บุคลากร/
ทรัพยากรมนุษย๑ มีผลตํอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อยํางไมํมี
นัยส าคัญสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลไมํให๎ความส าคัญในกระบวนการทรัพยากรมนุษย๑อยํางเพียงพอ ทั้งในเรื่อง
ของการให๎รางวัล การเชิดชู และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อการพิจารณาคําตอบแทน สํงผลท าให๎ผู๎ ปฏิบัติงานขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนั้นในการวิจัย

ครั้งตํอไป ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีการสัมภาษณ๑ การสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกควบคูํกันไปพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด๎านพฤติกรรมการให๎ความรํวมมือและด๎านพฤติกรรมการให๎
ความชํวยเหลืออยูํในระดับต่ าสุด จึงควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อละลายพฤติกรรมของบุคลากร และมีการวางแผน
ปรับปรุงสภาพการท างาน ด าเนินการ และมีการติดตามประเมินรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในด๎านตํางๆ อยํางเป็น
ระบบ และสม่ าเสมอเป็นระยะเพื่อน าผลมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาให๎ดียิ่งข้ึนได๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

2. ควรศึกษากรณีศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาถึงความแตกตํางและความสอดคล๎องของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดี ระหวํางกลุํมพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํง 

3. ศึกษาวิจัยถึงป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํง 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1) วิเคราะห๑กลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย และ 2) 
ศึกษารูปแบบการตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ๑และการสัมมนากลุํมยํอยผู๎เข๎ารํวมสัมมนาประกอบด๎วยผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎าจ านวน 10 คนและกลุํมเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎องจ านวน 20 คน 

ผลการศึกษาพบวํา รูปแบบกลยุทธ๑สินค๎ากลุํมวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อยในด๎านความรู๎ ได๎แกํ
ผลิตภัณฑ๑ที่สวยงาม ตราสัญลักษณ๑ของสินค๎าเป็นท่ียอมรับ สินค๎ามีความประณีต สินค๎ามีความทันสมัย สถานท่ีวางขายสินค๎า
มีบรรยายที่จูงใจ มีการใช๎เทคโนโลยีจัดจ าหนําย สถานที่จัดจ าหนํายสินค๎ามีความสะดวกสบายตํอการเลือกซื้ อสินค๎าที่ผลิต
สามารถน าออกจ าหนํายภายนอกชุมชน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่สวยงาม ผลิตภัณฑ๑บํงบอกถึงเอกลักษณ๑ของสินค๎า มี
การสนับสนุนการผลิตสินค๎า มีความรู๎ตามรูปแบบการผลิตสินค๎า ด๎านคุณธรรม  ได๎แกํ การแสดงราคาชัดเจน ราคาตํอรองได๎ 
มีสินค๎าให๎ทดลอง มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติควบคูํกับการด าเนินการสํงเสริมการผลิตสินค๎า สินค๎าท่ีผลิตไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
มีการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค๎า มีการก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค๎าและมีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าบนบรรจุภัณฑ๑ 
น าไปสูํ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ศาสนา ท่ีสมดุลยั่งยืนพร๎อมรองรับตํอการเปลี่ยนแปลง 

ค าส าคัญ: กลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชน  
 

Abstract 
 

This research is intended 1) to analyze the pattern of marketing of community enterprise 
product, Nakhon Cowboy, Bangkok Noi. 2) to find out the marketing of the products of Community 
Enterprise, Cowboy City, Bangkok. The qualitative research method was employed in this study by 
utilizing the interview and focus group method. The participants were manufacturers, distributors and 
related officers comprising of 20 people. 

The research discovered that the models of marketing strategy for the community enterprise 
products, Nakhon Cowboy, Bangkok Noi, concerning knowledge are attractive product, well-accepted 
brand name, product delicacy, product modernization, appropriate selling atmosphere, technological 
selling method, selling venue, convenient shopping activity, product-design identified with the uniqueness  
of the product, production support, and production knowledge. For the moral dimension, the research  
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revealed that clear price tag, negotiation, product sample, environmental friendly product, quality 
control, product standard and label lead to the balance, sustainability of economics, social environment, 
culture, and religion that are ready for changes. 

Key word: Marketing strategy of community enterprise product     
 

บทน า 
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ได๎ประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองเป็นเปูาหมายหลัก ใน

การสร๎างรากฐานชีวิต รากฐานเศรษฐกิจให๎ชุมชนเป็นหลักประกันความมั่นคงเป็นโครงขํายความปลอดภัยทางสังคม (Social 
Safety Net) ไมํให๎เสียหายรุนแรงถ๎าเกิดพลาดพลั้ง เพราะวิสาหกิจชุมชนไมํได๎ท าแตํเฉพาะในชุมชน ถ๎ามีเหลือกินเหลือใช๎ก็
ขายออกสูํตลาดได๎ หลักปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนคือ ท าเพื่ออยูํรอดเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาความสุขเป็นตัวช้ีวัด เอาวงจรชีวิต
เป็นกรอบเน๎นความรํวมมือและเป็นองค๑รวม เน๎นทุนของชุมชน เน๎นตลาดพอเพียงของครอบครัว ชุมชนและท๎องถิ่น           
[1] การพึ่งตนเอง เป็นรูปแบบของความพยายามและตํอสู๎ด๎วยตนเอง การรวมกลุํม การมีสํวนรํวมและความเป็นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน โดยมีทั้งระดับบุคคล ระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศและระดับระหวํางประเทศ [2]  แนวการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ภาคชุมชนจะต๎องเข๎มแข็ง มีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีกระบวนการเรียนรู๎ มีความเข๎มแข็ง และพึ่งตนเองได๎ เพราะวิสาหกิจชุมชน 
ไมํใชํเป็นเพียงการพัฒนาการยังชีพหรือด๎านเศรษฐกิจเพียงอยํางเดียวและไมํใชํเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุํงเทคนิค หากแตํมุํง
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมในทุกด๎านของคนในชุมชนการด ารงชีวิตแบบพออยูํพอกิน [1]ต๎องเปลี่ยน
โครงสร๎างของสังคมจากการมีความสัมพันธ๑ทางดิ่งระหวํางผู๎มีอ านาจข๎างบนกับผู๎ ไมํมีอ านาจข๎างลําง มาเป็นสังคมที่มี
ความสัมพันธ๑ทางราบที่ผู๎คนมีความเสมอภาคและภาราดรภาพ เข๎ามารวมตัว รํวมคิด รํวมท า ที่เรียกวํา มีความเป็นประชา
สังคม ท าให๎เศรษฐกิจดี การเมืองดีและศีลธรรมดี [3] วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่เกิดจากชุมชน ที่ต๎องการรวมกลุํมกันเพื่อ
ชํวยเหลือกันในการด าเนินกิจการตํางๆ ที่มีลักษณะเป็นการประกอบการ บริหารจัดการเชิงธุรกิจ แตํไมํได๎ต๎องการท าธุรกิจเต็ม
รูปแบบ แตํเพื่อสร๎างรากฐานความมั่นคงให๎สมาชิก ซึ่งถ๎าท าคนเดียวจะท าไมํได๎ หรือถ๎าไปรวมกับสหกรณ๑ใหญํๆ ก็ล าบาก เป็น
การรํวมกันสร๎างระบบสวัสดิการให๎ตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กลุํม ให๎ชุมชน จะท าให๎เกิดประโยชน๑ ตํอการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ส าคัญอยูํ 7 ประการ คือ  

1) ชุมชนเป็นเจ๎าของและผู๎ด าเนินการ  
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  

 3) ริเริ่มสร๎างสรรค๑เป็นนวัตกรรมของชุมชน  
 4) มีฐานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิป๓ญญาสากล  

5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ  
6) มีกระบวนการเรียนรู๎ 
7) มีการพึ่งตนเอง 
ป๓ญหาที่กลุํมวิสาหกิจชุมชน ต๎องเผชิญก็คือ ป๓ญหาการขาดเงินทุน การเข๎าใจถึงการท าตลาด และสมาชิกกลุํมเริ่ม

ขาดความเช่ือมั่นในการบริหารภายใน โดยป๓ญหาเรื่องเงินทุนเกิดจากสมาชิกของกลุํมสํวนใหญํมีรายได๎น๎อย ไมํมีเงินพอท่ีจะมา
ลงทุนในการพัฒนาสินค๎า หรือการผลิตสินค๎าครัง้ละมากๆ ได๎ สํวนป๓ญหาเรื่องการตลาดเกิดจากเมื่อผลิตสินค๎าออกมาแล๎วไมํมี
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สถานท่ีจ าหนําย อีกท้ังผลิตภัณฑ๑ของกลุํมยังไมํได๎รับมาตรฐานจากสิ่งที่กลุํมวิสาหกิจชุมชน อยากให๎ทางราชการมาชํวยคือการ
จัดหาเงินทุนให๎เพื่อใช๎ในการสร๎างโรงเรือน และซื้ออุปกรณ๑การผลิตที่ได๎มาตรฐาน อีกทั้งเป็นเงินทุนส ารองในการซื้อวัตถุดิบ 
เพื่อที่จะได๎ผลิตครั้งละมาก ๆ สํวนเรื่องการตลาดอยากให๎ทางราชการมาชํวยท าโฆษณาประชาสัมพันธ๑ หาชํองทางจ าหนําย
เพิ่ม รวมทั้งสนับสนุนให๎มีการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเป็นชํองทางในการสร๎างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งการมา
แนะน าให๎ความรู๎เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค๎า เพื่อให๎ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมสามารถไปวางขายตามแหลํงการค๎าขนาดใหญํได๎           
มีการแนะน าความรู๎เรื่องบรรจุภัณฑ๑เพื่อท่ีจะเก็บสินค๎าที่ผลิตไว๎ได๎นาน และบรรจุภัณฑ๑เป็นที่ถูกใจผู๎บริโภค 

ป๓ญหาของกลุํมวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นป๓ญหาพื้นฐานที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนเกือบทุกแหํงประสบ เป็นการงํายที่จะเกิด
การรวมกลุํมพัฒนาอาชีพขึ้นมา แตํป๓ญหาที่ท๎าทายก็คือความยากล าบากที่กลุํมจะจัดการป๓ญหาด๎วยตัวเองได๎ เพราะกลุํม
วิสาหกิจชุมชนสํวนใหญํ รวมตัวมาจากชาวบ๎านที่มีฐานะยากจน ขาดความรู๎เรื่องการพัฒนามาตรฐานสินค๎า การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ๑ และความรู๎เรื่องการวางแผนการตลาด ป๓จจัยลบเหลํานี้ ยังคงต๎องรอให๎หนํวยงานของรัฐ เข๎าไปให๎การสนับสนุน เพื่อให๎
กลุํมวิสาหกิจชุมชนสามารถยืนได๎ด๎วยตนเอง อันหมายถึงการพัฒนาฐานทางเศรษฐกิจในระดับลํางให๎มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงได๎วิเคราะห๑กลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย เพื่อหารูปแบบ           
กลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑ไว๎ดังน้ี 
1. เพื่อวิเคราะห๑กลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย 
2. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัย ดังตํอไปนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสัมภาษณ๑ เป็น
เครื่องมือในการวิจัยเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงกับหัวข๎อการวิจัยและวัตถุประสงค๑ของการวิจัยผู๎ให๎ข๎อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ๑และการสัมมนากลุมํยํอยผู๎เข๎ารวํมสมัมนาประกอบด๎วยผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎าจ านวน 10 คนและกลุํมเจ๎าหน๎าท่ี
ที่เกี่ยวข๎องจ านวน 20 คน 

1. ผลการวิเคราะห์การตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย วิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย 
บางกอกน๎อย ตั้งอยูํ 124/11 ซอย วัดยางฯ 14 แขวงบ๎านชํางหลํอ เขตบางกอกน๎อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร สินค๎า กระเป๋า
หนังท ามือ ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน ผช.595/2547 ผลิตภัณฑ๑หนัง OTOP ระดับ: 2 ดาว ผลการศึกษา 
พบวํา รูปแบบการตลาดสินค๎ากลุํมวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย ในด๎านความรู๎ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ที่สวยงาม ตรา
สัญลักษณ๑ของสินค๎าเป็นท่ียอมรับ สินค๎ามีความประณีต สินค๎ามีความทันสมัยสถานที่วางขายสินค๎ามีบรรยายที่จูงใจ มีการใช๎
เทคโนโลยีจัดจ าหนําย สถานที่จ าหนําย มีความสะดวกสบายตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่ผลิตสามารถน าออกจ าหนํายภายนอก
ชุมชน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑บํงบอกถึงเอกลักษณ๑ของสินค๎า มีการสนับสนุนการผลิตสินค๎า มีความรู๎ตาม
รูปแบบการผลิตสินค๎า มีการให๎ความรู๎ด๎านการผลิต สมาชิกของกลุํมวิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 สมาชิกของกลุํมวิสาหกจิชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย 
 

ด๎านคุณธรรมของกลุมํวิสาหกจิชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย มกีารแสดงราคาชัดเจน ราคาตํอรองได๎ มสีินค๎าให๎
ทดลอง มีการฟื้นฟสูภาพธรรมชาติควบคูํกับการด าเนินการสํงเสรมิการผลิตสินค๎า สินค๎าท่ีผลิตไมทํ าลายสิ่งแวดล๎อม มีการ
ควบคุมคุณภาพการผลติสินคา๎ มกีารก าหนดมาตรฐานการผลติสินค๎า น าไปสูํ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม ศาสนา 
สมดลุยั่งยืนพร๎อมรองรับตํอการเปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลติภณัฑ๑ของกลุํมวสิาหกิจชุมชนนครคาวบอย บางกอกน๎อย 
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2. รูปแบบการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการ 
    ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑และการระดมความคิดเห็นในการจัดสัมมนากลุํมยํอย สามารถน าเสนอรูปแบบกลยุทธ๑

การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชน 
 

 จากภาพที่ 3 รูปแบบการตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชน เมื่อพิจารณาตามสํวนประสมการตลาดประการที่ควรค านึงถึง 
คือ การก าหนดราคาขายเหมาะสมกับขนาดและชนิดของสินค๎าคุณคําของสินค๎าเหมาะสมกับราคา มีการน าทรัพยากรใน
ท๎องถิ่นมาใช๎ มีการควบคุมทรัพยากรการผลิตอยํางคุ๎มคําป๓จจัยการผลิต (แรงงาน/ทุน) มาจากชุมชนคุณภาพสินค๎าตรงกับ
ความต๎องการการออกแบบผลิตภัณฑ๑เหมาะสมกับชนิดของสินค๎าสินค๎าที่ผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน มี
การจัดจ าหนํายทั่วไปในท๎องตลาด มีการจ าหนํายผํานตัวแทนสินค๎าที่ผลิตมีศักยภาพในการผลิตจ านวนมาก เพื่อการจ าหนําย
มีภูมิคุ๎มกันที่ดีในด๎านเป็นสินค๎าที่เกิดจากโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นผลิตภัณฑ๑ของท๎องถิ่นเป็นภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

ด้านความรู้ 
- ผลิตภณัฑ๑ทีส่วยงาม 
- ตราสญัลักษณ๑ของสินค๎าเป็นท่ียอมรับ 
- สินค๎ามีความประณีต 
- สินค๎ามีความทันสมัย 
- สถานท่ีวางขายสินค๎ามีบรรยากาศที่จูงใจ 
- มีการใช๎เทคโนโลยีจัดจ าหนําย 
- สถานท่ีจ าหนําย มีความสะดวกสบายตํอการเลือกซื้อ 
- สินค๎าท่ีผลติสามารถน าออกจ าหนํายภายนอกชุมชน 
- มีการพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ๑ 
- ผลิตภณัฑ๑บํงบอกถึงเอกลักษณ๑ของสินค๎า 
- มีการสนับสนุนการผลติสินค๎า 
- มีความรู๎ตามรูปแบบการผลิตสินค๎า 
- มีการให๎ความรูเ๎กี่ยวกับผลิตภัณฑ๑  
 

ด้านคุณธรรม 
- แสดงราคาชัดเจน 
- ราคาตํอรองได ๎
- มีสินค๎าให๎ทดลอง  
- มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาตคิวบคูกํับการด าเนินการ 
  สํงเสริมการผลิตสินค๎า 
- สนิค๎าท่ีผลติไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
- มีการควบคุมคณุภาพการผลิตสนิค๎า 
- มีการก าหนดมาตรฐานการผลติสินค๎า 
 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/ศาสนา 

สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

น าไปสู่ 
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อนุรักษ๑สินค๎าไทยมีการจัดจ าหนําย ณ สถานที่ผลิตมีการจ าหนํายเฉพาะในท๎องถิ่น มีสินค๎ารํวมกันระหวํางชุมชนเพื่อจัด
จ าหนําย มีความรอบรู๎ในเรื่องของผลิตภัณฑ๑ที่สวยงาม ตราสัญลักษณ๑ของสินค๎าเป็นที่ยอมรับ สินค๎ามีความประณีต มีความ
ทันสมัย สถานที่วางขายสินค๎ามีบรรยากาศที่จูงใจในให๎การอุดหนุนสินค๎า มีการใช๎เทคโนโลยีในการจัดจ าหนํายผํานเว็บไซต๑ 
หรือผํานระบบสื่อสารที่หลากหลายในป๓จจุบัน หรือสถานท่ีจ าหนํายมีความสะดวกสบายตํอการเลือกซื้อ สินค๎าที่ผลิตสามารถ
น าออกจ าหนํายภายนอกชุมชน มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑บํงบอกถึงเอกลักษณ๑ของสินค๎า ผลิตภัณฑ๑ตรง
ตามมาตรฐานสากลเชิงการค๎า มีความรู๎ตามรูปแบบการผลิตสินค๎า มีการให๎ความรู๎ส าหรับผลิตภัณฑ๑มีคุณธรรมในเรื่องการ
แสดงราคาชัดเจน ราคาตํอรองได๎ สามารถลดราคาได๎ มีสินค๎าให๎ทดลอง มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติควบคูํกับการด าเนินการ
สํงเสริมการผลิตสินค๎า สินค๎าที่ผลิตไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม มีการก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค๎าและมีขั้นตอนในการควบคุม
การผลิตสินค๎า  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชนของผู๎ประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวํา
ผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนําย ควรปรับปรุงป๓จจัยการผลิตสินค๎า ด๎านผลิตภัณฑ๑ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ศิษฏ๑ธวัช มั่นเศรษฐวิทย๑ 
(2548) ได๎ศึกษาการพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสมกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ จังหวัดยะลา ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสมกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ จังหวัดยะลา ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด๎าน 16 ตัวบํงช้ีได๎แกํ 1.1) กลยุทธ๑ด๎านการผลิตภัณฑ๑คือมีมาตรฐานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
สร๎างจุดเน๎นให๎เป็นจุดขายและสร๎างเสนํห๑ดึงดูดใจ 1.2) กลยุทธ๑ด๎านราคาคือยึดถือคุณธรรม 1.3) กลยุทธ๑ด๎านชํองทาง                 
จัดจ าหนํายคือให๎ความสะดวกสบายและรับประกันคุณภาพความปลอดภัย 1.4) กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาดคือให๎ความ
เพลิดเพลินน าเสนอสิ่งใหมํๆใช๎การสื่อสารประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลายและต๎อนรับด๎วยไมตรี 1.5) กลยุทธ๑ด๎านบุคลากรคือต๎อง
หมั่นศึกษาหาความรู๎ต๎องมีความพอไมํโลภต๎องประหยัดต๎องมีความจริงใจและต๎องรักษาสิ่งแวดล๎อม  สอดคล๎องกับวีรศักดิ์ 
ปรกติ (2548) ได๎ศึกษาป๓จจัยทางการตลาดการสํงออกล าไยอบแห๎งในเขตภาคเหนือภายใต๎กรอบการค๎าเสรีไทยและจีน พบวํา
ข๎อมูลด๎านป๓จจัยทางการตลาดผู๎ประกอบการสํงออกล าไยอบแห๎งสํวนใหญํให๎ความส าคัญด๎านผลิตภัณฑ๑และด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนํายอยูํในระดับมากที่สุด สํวนด๎านราคาและด๎านการสํงเสริมทางการตลาดอยูํในระดับมาก จากข๎อค๎นพบในกลุํม
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎องในเรื่องสินค๎าท่ีผลิตมีการน าทรัพยากรภายในท๎องถิ่นมาใช๎ในระดับมากร๎อยละ 57.90 สินค๎าที่ผลิตมีการ
ควบคุมทรัพยากรอยํางคุ๎มคําร๎อยละ 57.00 สินค๎าที่ผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต๎องการของชุมชนในระดับมากร๎อยละ 
49.10 สินค๎าที่ผลิตสามารถน าออกจาหนํายภายนอกชุมชนในระดับมากร๎อยละ  44.30 สอดคล๎องกับผลการศึกษาของธนู 
ฮํอน าชัย (2555, บทคัดยํอ) พบวํา การศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของผู๎สํงออกไทยของกลุํมผลิตภัณฑ๑พลาสติกในกลุํม
อาเซียน ผู๎สํงออกสํวนใหญํให๎ความส าคัญด๎านผลิตภัณฑ๑มากที่สุด รองลงมาคือด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านราคา และด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนํายตามล าดับ 

การศึกษาของ ศุภลักษณ๑ รัตนรังสิมันต๑ (2555, บทคัดยํอ) งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ๑
การตลาดเชิงกิจกรรมทีสํงผลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่ม และ 2) เพื่อให๎ทราบถึงรูปแบบการตลาดเชิง
กิจกรรมที่สํงตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่มบริษัท สิงห๑คอร๑เปอเรช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ ท่ีมุํงศึกษาความสัมพันธ๑ของตัวแปรสองกลุํมคือ กลยุทธ๑การตลาดเชิงกิจกรรม และการตัดสินใจซื้อ กลุํมตัวอยําง
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คือชายหญิง อายุ 20-40 ปี ที่อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 1) ด๎านบุคคลและความสนใจในกิจกรรมของ
กลุํมตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิงอยูํในชํวงอายุ 26-30 ปี สถานภาพสมรสแล๎ว มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,000-25,000บาท ด๎านความสนใจในกิจกรรมตําง ๆ พบวํา มีระดับพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรม
ตําง ๆ ในระดับบํอยครั้ง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.43 มีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 โดยพฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ได๎แกํ การ
ท างานบ๎านดูแลบริเวณบ๎าน โดยมีคําเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ การใช๎อินเตอร๑เน็ต การท าอาหาร และการพักผํอนอยูํบ๎าน
ตามล าดับ และ 2) ด๎านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่มที่เกิดจากกลยุทธ๑การตลาดเชิงกิจกรรมของบริษัท สิงห๑คอร๑เปอเรชั่น 
พบวํา มีผลตํอการตัดสินใจอยูํในระดับมาก โดยในรายด๎าน พบวํา มีผลตํอการตัดสินใจระดับมาก ในด๎านที่สูงสุด คือ การ
เข๎ารํวมเป็นผู๎สนับสนุนกิจกรรม รองลงมาคือ กิจกรรมบันเทิง และกีฬา และมีผลตํอการตัดสินใจระดับปานกลางในด๎านที่
ได๎แกํ กิจกรรมความรับผิดชอบตํอสังคม และกิจกรรมการประกวด ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎า ควรพิจารณาป๓จจัยด๎านราคามากที่สุดเนื่องจากมีผลตํอการตัดสิน ใจซื้อสินค๎าของ
ผู๎บริโภคมาก 
 2) ผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายควรปรับปรุงป๓จจัยการผลิตสินค๎าด๎านผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ๑ต๎อง 
ให๎มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสินค๎า 
 3) ผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎าควรสํงเสริมป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการขายให๎เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงป๓จจัย
ด๎านผลิตภณัฑ๑ราคา และเพิ่มชํองทางการจ าหนํายขึ้นด๎วย 
 4) ผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎าควรปรับปรุงป๓จจัยการตลาดทั้ง 4 ด๎านให๎เพิ่มมากขึ้น คือด๎านผลิตภัณฑ๑ราคา ชํองทางการ
จ าหนําย และการสํงเสริมการขาย 
 5) ควรอนุรักษ๑และสํงเสริมการสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตํอไป 
 6) สร๎างความรํวมมือระหํางภาคราชการ เอกชนและชาวบ๎าน หรือประชารัฐ ในการผลิตสินค๎า การก าหนดราคากลาง
เพื่อเป็นมาตรฐานให๎กลุํมชาวบ๎านให๎สามารถด ารงชีพอยูํได๎ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรท าการทดสอบกลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวสิาหกิจชุมชนของผู๎ประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
และในจังหวัดอื่นๆ 
 2) ควรท าการวิจัยกลยุทธ๑การตลาดสินค๎าวิสาหกิจชุมชน ให๎ครอบคลุมป๓จจัยการตลาดทั้ง 4 ด๎านคือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย และการสํงเสริมการขาย 
 3) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับคูํมือด าเนินการทางการตลาดให๎แกํผู๎ผลิต/ผู๎จ าหนํายสินค๎า 
 4) ด าเนินการวิจัยในเรื่องเครือขํายความรํวมมือของสินค๎า โดยศึกษาทั้งเครือขํายความรํวมมือในระดบัจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ 
 5) ด าเนินการวิจัยในกลุํมสินค๎าผลิตผลทางการเกษตรสินค๎าเกษตรกรรมแปรรูป และสินค๎าหัตถกรรมประเภทอื่น ๆ 
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แนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิกให้มีพฤติกรรมการใช้เฟสบุค ด้านศีลธรรม 
กรณีศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 

Directions for Pastoral Care of Cathoilic Student on How to Use Facebook Morally: 
A Case Study in Moral Behavior at Joseph Upatham School, Nakhon Pathom 

 
ศิริชัย  พุดษา*  บาทหลวง ดร.สุรชัย  ชํุมศรีพันธุ๑**  ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ๑ ประสูตร๑แสงจันทร๑** 

 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ของนักเรียนคาทอลิก  2) ศึกษาแนวทางการ
อภิบาลนักเรียนคาทอลิก ให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม  กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล คือ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ๑ จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 21 คน  และผู๎ทรงคุณวุฒิ 6 คน 
ในการสนทนากลุํม เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง และประเด็นการสนทนากลุํม  
 ผลการวิจัยพบวํา  
 1) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลมีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุคในด๎าน (1) ความรัก ด๎วยการน าข๎อคิด ข๎อค าสอนของศาสนาคริสต๑ มาเป็น
หลักในการคิด หรือในการแบํงป๓นให๎แกํเพื่อนในกลุํมเฟสบุค มีการแสดงความรัก ความหํวงใย ความเอาใจใสํ ตํอเพื่อนในกลุํม
เฟสบุค และการไมํโพสต๑รูปภาพหรือข๎อความที่ท าให๎เจ๎าของภาพหรือผู๎ที่ถูกกลําวถึงเสียหาย และให๎อภัยคนที่โพสต๑รูปภาพหรือ
ข๎อความในเชิงลบ (2) ความรอบคอบและการรู๎จักประมาณตน ด๎วยการไตรํตรองถึงความเหมาะสม ผลดีผลเสียกํอนการแสดง
ความคิดเห็นหรือความรู๎สึกตํางๆ การรับผู๎อื่นเป็นเพื่อนในเฟสบุค หรือการมีกิจกรรมอื่น ๆ เชํน การพบปะ เท่ียวเตรํ กับเพื่อน
ในเฟสบุค (3) การเคารพศักดิ์ศรีของผู๎อื่น ด๎วยการไมํนินทา ใสํร๎าย แสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกตํางๆ ตํอเพื่อนๆ ในเฟสบุค 
อยํางให๎เกียรติกันซึ่งและกัน เคารพในความเป็นมนุษย๑ของกันและกัน เอาใจเขามาใสํใจเรา คิดดีท าดีตํอกันและกัน ยกเว๎นด๎าน
ความซื่อสัตย๑นั้น ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํยังขาดการแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ในเรื่องของการแสดงตัวตนบนเฟสบุคของตนเอง 
ด๎วยเหตุผลความชอบสํวนตัวและความรู๎เทําไมํถึงการณ๑  
 2) แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมให๎กับนักเรียนคาทอลิก ให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม 
ควรเป็นแนวทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมโดยบ๎าน โรงเรียน วัด ชุมชน สื่อมวลชน และโดยความรํวมมือจาก
องค๑กรและหนํวยงานตํางๆ 
 ค าส าคัญ: ศีลธรรม นักเรียนคาทอลิก เฟสบุค 
 
 
 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลยัแสงธรรม 
** อาจารย๑ วิทยาลัยแสงธรรม 
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Abstract 
 
    The purposes of this research are 1) to study the behaviour in the use of Facebook by Catholic 
students. 2) to find moral pastoral guidelines for Catholic students who use Facebook. The data was 
provided by 21 Catholic students in secondary education years 4-6 from Joseph Upatham School, Nakhon 
Pathom, academic year 2014, and 6 experts for a focus group. Research interview were Semi-Structured 
Interview and discussion of specific subjects from focus group.  

The results of the study were:  
1) Relevance of virtues expressed by catholic students in their behaviour when using Facebook 

(1) Love: the researcher found that commentaries and teachings of Christianity influenced their main ideas 
when sharing with each other. They expressed love, good wishes and care for one another. Besides, they 
did not post messages or pictures which would damage the owners' apostrophe profiles or pictures and 
they forgave those who had posted negative messages or pictures. (2) Prudence and temperance: they 
contemplated the suitability and consequences before posting their opinions or feelings, accepting others 
as friends on Facebook, and holding activities such as meeting or taking trips with friends on Facebook. (3) 
Respect for others' apostrophe dignity; They neither slandered nor gossiped and they commented on 
others with honour, respect for their human dignity, reciprocity, and benevolence. Honesty: this was an 
exception. The researcher found that the main data providers do not display their identities honestly 
because of their personal preference and their ignorance.  

2) Moral pastoral guidelines for Catholic students when using Facebook. Families, schools, 
parishes, communities, mass media and organisations should promote and support moral behaviour in 
the use of Facebook by Catholic students.   
 Key words: Morality, Catholic students, Facebook 

 
บทน า 
 เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินชีวิตของมนุษย๑ ในสังคมทุกยุคทุกสมัย แล๎วไมํอาจจะปฏิเสธได๎เลยวํา มนุษย๑ด าเนินชีวิตอยูํ
รํวมกัน เข๎าใจกันและกัน ก็โดยอาศัยการพูดคุย มีการติดตํอกันนั่นก็เพราะวํามนุษย๑เป็นสัตว๑สังคม ต๎องการติดตํอสื่อสารกัน 
และการติดตํอสื่อสารในโลกยุคป๓จจุบัน ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยํางรวดเร็ว มีเครื่องมือ นวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎เป็นชํองทางใน
การติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางรวดเร็ว กว๎างไกลไปทั่วทุกมุมโลก จนมีค ากลําวที่วํา “มิตรภาพไร๎พรมแดน” แม๎จะไกลกันด๎วย
ระยะทาง แตํก็สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎เหมือนอยูํใกล๎ๆ ประหนึ่งสามารถยํอโลกทั้งโลก มาอยูํตํอหน๎าได๎เลยก็วําได๎ในโลก
ของสังคมออนไลน๑ (Social Network) ซึ่งต๎องยอมรับวําโลกแหํงสังคมออนไลน๑ ในยุคป๓จจุบันได๎รับความนิยมอยํางมาก 
(ยอร๑ช ยอด พิมพิสาร, 2545, น.6) 
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 เฟสบุค (Facebook) เป็นสื่อออนไลน๑ที่ใช๎เพื่อการติดตํอสื่อสารกัน ผู๎ใช๎สามารถเขียนข๎อความ เลําเรื่อง ความรู๎สึก 
ความคิดเห็น พูดคุย เลํนเกมส๑ น ารูปภาพ คลิปวีดีโอ มาใสํไว๎ในเครือขําย และรํวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ 
กิจกรรมกับผู๎ใช๎คนอ่ืนๆ ได๎ ซึ่งถือวําเป็นสื่อออนไลน๑ท่ีได๎รับความนิยมกันอยํางแพรํหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมเยาวชนหรือ
วัยรุํนมีความตื่นตัวกับปรากฏการณ๑ใหมํนี้ และกลายเป็นสํวนหน่ึงในวิถีชีวิตและคํานิยมของเยาวชนยุคนี้ ที่ต๎องใช๎สื่อออนไลน๑
ประเภทนี้ ในการติดตํอสื่อสาร และท ากิจกรรมตํางๆ รํวมกับเพื่อนๆ คนที่รู๎จัก หรือแม๎กระทั่งคนที่ไมํรู๎จัก ไมํเคยพบเห็นกันมา
กํอน ประโยชน๑ของการใช๎เฟสบุค (Facebook) คือ เป็นชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่งําย สะดวก รวดเร็ว เสียคําใช๎จํายน๎อย 
แตํหากผู๎ใช๎ไมํระมัดระวัง หรือไมํมีความรอบคอบ ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของบุคคลหรือกลุํมบุคคลบางกลุํมที่ใช๎ชํองทางการ
ติดตํอสื่อสารนี้เพื่อหาประโยชน๑สํวนตนได๎ หรือหากผู๎ใช๎ขาดวิจารณญาณในการใช๎ ก็ท าให๎มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมได๎ เชํน   
1) การพูดคุยสื่อสาร  (Chat) หรือการแสดงความคิดเห็น (Comment) บางอยํางอาจจะไมํเหมาะสมกับสถานะของตนเอง 
เชํน การสื่อสารหาคูํ หรือพูดคุยกับเพื่อนเพศตรงข๎ามด๎วยบทสนทนา ข๎อมูล หรือรูปภาพที่อาจจะไมํเหมาะสม 2) การมีโลก
สํวนตัวสูงขึ้น (เก็บตัว) ขาดปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อื่น 3) การตามกระแสคํานิยมผิดๆ ทางสื่อเฟสบุค (Facebook) ทั้งการเป็นผู๎สื่อสารและ
ผู๎รับสาร ไมํวําจะเป็น ข๎อมูล รูปภาพ วัตถุลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม ความคิดเห็นจากผู๎คนทั่วโลก เป็นต๎น เนื่องจากเยาวชน 
หรือวัยรุํนนั้นเป็นวัยที่มี ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความต๎องการในอิสรภาพ เสรีภาพให๎ความส าคัญกับสังคมรอบตัวและคํานิยม
ของกลุํม เป็นวัยที่ต๎องการความดูแล ชํวยเหลือแนะน า อบรมปลูกฝ๓งให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม เพื่อให๎มีคุณธรรมจริยธรรมด าเนินชีวิต
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ท้ังในด๎านการปฏิบัติตน การเรียน การใช๎เวลา และการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ ที่กํอให๎เกิด
ผลดีตํอตนเอง ครอบครัว หรือสังคม มากกวําผลเสีย 
 การท างานอภิบาลเกี่ยวกับการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ เฟสบุค (Facebook) นั้นต๎องมีความละเอียดรอบคอบ เกี่ยวกับ
เนื้อหา ขั้นตอน และวิธีการ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การแนะน าให๎ผู๎ใช๎สื่อเฟสบุค (Facebook) ดังกลําว มีความรู๎ ความเข๎าใจ          
มีวิจารณญาณในการใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ผู๎ใช๎ก็จะมีภูมิคุ๎มกันที่ดี ได๎รับประโยชน๑และคุณคําจากการใช๎สื่อเฟสบุค 
(Facebook) ทั้งในเรื่องที่เป็นการอภิบาลดูแลของพระศาสนจักร ในการใช๎เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการชํวยประกาศ
เผยแพรํขําวสาร สามารถน าขําวดี บทพระวาจา และข๎อคิดตํางๆไปสูํมหาชนได๎อยํางรวดเร็ว และเรื่องการด าเนินชีวิตและ
สังคมรอบข๎าง ทั้งนี้ บทบาทหน๎าที่ใน การดูแลชํวยเหลือให๎ค าแนะน าให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎สื่อเฟสบุค 
(Facebook) นั้น ควรมาจากบุคคลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกัน เชํน บ๎าน วัด โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นแหลํง
การอบรมดูแลให๎ความรู๎และสํงเสริม ปลูกฝ๓งให๎เยาวชนมีศีลธรรม คุณธรรมที่ดีงาม 
 ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาแนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิกให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม กรณีศึกษา 
โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ๑ จังหวัดนครปฐม 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม ของนักเรียนคาทอลิก ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4-6 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ๑ จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิก ให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนคาทอลิกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ๑จังหวัดนครปฐม ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 21 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิ 6 คน 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  - การใช๎สื่อออนไลน๑ ตามหลักค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 
  - การใช๎สื่อออนไลน๑ ตามหลักการ แนวคิด ของนักวิชาการ 
  - งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการใช๎สื่อออนไลน๑ และการใช๎เฟสบุค 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง และประเด็นการสนทนากลุํม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ๑นักเรียนคาทอลิกที่เป็นกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค และ

สนทนากลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิกให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการใช้เฟสบุคของนักเรียนคาทอลิก   
กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุคในด๎าน 1) ความรัก ด๎วยการน าข๎อคิด ข๎อค าสอนของศาสนาคริสต๑ 

มาเป็นหลักในการคิด หรือในการแบํงป๓นให๎แกํเพื่อนในกลุํมเฟสบุคมีการแสดงความรัก ความหํวงใย ความเอาใจใสํ ตํอเพื่อน
ในกลุํมเฟสบุค และ การไมํโพสต๑รูปภาพหรือข๎อความที่ท าให๎เจา๎ของภาพหรือผูท๎ี่ถูกกลําวถึงเสียหาย และให๎อภัยคนท่ีโพสต๑รูป
ภาพหรือข๎อความในเชิงลบ  2) ด๎านความรอบคอบและการรู๎จักประมาณตน ด๎วยการไตรํตรองถึงความเหมาะสม ผลดีผลเสีย 
กํอนการแสดงความคิดเห็นหรือความรู๎สึกตํางๆ การรับผู๎อื่นเป็นเพื่อนในเฟสบุค หรือการมีกิจกรรมอื่นๆ เชํน การพบปะเที่ยว
เตรํกับเพื่อนในเฟสบุค และ 3) ด๎านการเคารพศักดิ์ศรีของผู๎อื่น ด๎วยการไมํนินทา ใสํร๎าย แสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกตํางๆ 
ตํอเพื่อนๆ ในเฟสบุค อยํางให๎เกียรติกันซึ่งและกัน เคารพในความเป็นมนุษย๑ของกันและกัน เอาใจเขามาใสํใจเรา คิดดีท าดีตํอ
กันและกัน ยกเว๎นด๎านความซื่อสัตย๑นั้น ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํยังขาดการแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ในเรื่องของการแสดงตัวตน
บนเฟสบุคของตนเอง ด๎วยเหตุผลความชอบสํวนตัว และความรู๎เทําไมํถึงการณ๑  และด๎านความรักของผู๎ให๎ข๎อมูลบางคนที่ยัง
ขาดการแสดงออกถึงความรักที่ถูกต๎องในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ การใช๎ความรุนแรง การยั่วยุจนท าให๎เกิดการแตกแยก
ทางสังคมการใสํร๎ายปูายสี และการรวมกลุํมกันท่ีน าไปสูํการแตกแยก 
 2. แนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิก ให้มีพฤติกรรมการใช้เฟสบุค ด้านศีลธรรม 
แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมให๎กับนักเรียนคาทอลิก ให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม ควรเป็นแนว
ทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมโดยบ๎าน โรงเรียน วัด ชุมชน สื่อมวลชน และโดยความรํวมมือจากองค๑กรและ
หนํวยงานตํางๆ 
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อภิปรายผล 
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการใช้เฟสบุค ของนักเรียนคาทอลิก 

 พฤติกรรมการใช๎เฟสบุคของนักเรียนคาทอลิกที่ศึกษานี้ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
1. ด้านความรัก 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลบางสํวนมีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุคในด๎านความรัก ด๎วยการน าข๎อคิด ข๎อค าสอน

ของศาสนาคริสต๑ มาเป็นหลักในการคิด หรือในการแบํงป๓นให๎แกํเพื่อนในกลุํมเฟสบุค มีการแสดงความรัก ความหํวงใย ความ
เอาใจใสํ ตํอเพื่อนในกลุํมเฟสบุค และการไมํโพสต๑รูปภาพหรือข๎อความที่ท าให๎เจ๎าของภาพหรือผู๎ที่ถูกกลําวถึงเสียหายและให๎
อภัยคนที่โพสต๑รูปภาพหรือข๎อความในเชิงลบที่เป็นเชํนนี้เพราะ การที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่ พระเจ๎ามีตํอเราและตํอผู๎อื่นนั้น 
สามารถแสดงออกได๎ในหลายวิธีหลายชํองทาง เฟสบุคจึงเป็นสื่อออนไลน๑อีกทางหนึ่งที่จะเป็นชํองทางของการน าความรักของ
พระเจ๎าไปสูํเพื่อนพี่น๎องที่เรารู๎จักในเฟสบุคของเราเอง ผํานทางการน าข๎อคิดจากพระคัมภีร๑ ข๎อค าสอนของพระศาสนจักร 
บทเรียน บทสอนข๎อเตือนใจที่ดี มาแบํงป๓นให๎แกํเพื่อนในกลุํมเฟสบุคของเรา สิ่งนี้อาจจะน าพาเราให๎ได๎พบกับมิตรแท๎ หรือ
เพื่อนรู๎ใจที่แท๎จริง การใช๎เฟสบุคเป็นสื่อจะชํวยให๎สามารถแบํงป๓น แสดงความรักตํอคนรอบข๎างได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว ไมํ
สิ้นเปลือง ซึ่งสอดคล๎องกับเอกสารโลกยุคใหมํ (สมสุข แดงเดช, 1996, น.5-6) ที่ระบุวํา “หน๎าที่ของประชากรผู๎มีความเช่ือใน
พระเจ๎าก็คือ จะต๎องน าสิ่งท่ีค๎นพบและเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎สร๎างสรรค๑ เพื่อประโยชน๑สุขแกํมนุษยชาติ เพื่อท าให๎แผนการของ
พระเจ๎าส าหรับโลกนี้ส าเร็จไปด๎วย โดยรับเอาศักยภาพของ “ยุคคอมพิวเตอร๑” นี้ มาใช๎อยํางเต็มที่เพื่อจะรักและรับใช๎เพื่อนพี่น๎อง
ในสังคม ดังนั้น ถือได๎วําเฟสบุคและระบบอินเตอร๑เน็ตเป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีประโยชน๑ส าหรับยุคป๓จจุบัน ในการสร๎างสันติและ
ความรัก เราต๎องเช่ือมั่นในความจริงที่วํา ความปรารถนาขั้นพื้นฐานของมนุษย๑ที่จะรัก และได๎รับความรักที่จะพบกับค าตอบและ
ความจริงนั้น เป็นความปรารถนาที่พระเจ๎าพระองค๑เองทรงใสํไว๎ในหัวใจของมนุษย๑ทั้งชายและหญิงทุกคน 

ส าหรับผู๎ให๎ข๎อมูลบางกลุํมที่ยังขาดความรู๎และความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการแสดงออกถึงความรักที่ถูกต๎อง ไมํวําจะ
เป็นเรื่องความรักและพฤติกรรมทางเพศ พวกเขาคิดวํา การจะแสดงออกตํอคนรักก็ต๎องยอมมอบกายให๎กับคนรักของตนเอง 
นอกจากน้ัน การแสดงออกด๎วยอารมณ๑ที่รุนแรง ก็ยังเป็นอีกอยํางหนึ่งที่น าไปสูํความแตกแยกกัน บางคนอาจใช๎เป็นชํองทางใน
การสร๎างสังคมแหํงการนินทา หรือการยุํงเรื่องสํวนตัวของผู๎อื่นโดยใชํเหตุ โดยเฉพาะสังคมที่ชอบสอดรู๎สอดเห็น ซึ่งสอดคล๎อง
กับ กุลนารี เสือโรจน๑ ที่กลําววํา พฤติกรรมการใช๎ เป็นชํองทางทางการสื่อสารประเด็นอํอนไหว จากการสังเกตพฤติกรรมการ
ใช๎เฟสบุค สามารถสรุปได๎ถึงการใช๎เฟสบุคเป็นชํองทางในการสื่อสารประเด็นอํอนไหวได๎ 2 ลักษณะคือ 1) ความเป็นสํวนตัว 
เชํนตัวอยําง วัยรุํนมักใช๎เฟสบุคเป็นพื้นที่ระบายอารมณ๑ความรู๎สึก หรือความไมํพอใจตํอบุคคลที่มีสถานภาพเหนือกวําในโลก
ความเป็นจริง ทั้ง ครู อาจารย๑ พํอแมํ เพราะในโลกความเป็นจริงไมํสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางตรงไปตรงมา                  
2) ประเด็นสํวนรวม เชํนตัวอยําง มีการตั้งกลุํม ตั้งสถานะเพื่อวิจารณ๑ ครู โรงเรียน เพื่อนรํวมช้ันเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไมํอาจจะ
พูดหรือสื่อสารอยํางตรงไปตรงมาได๎ในโลกจริง หรือในสื่อกระแสหลัก เพราะอาจจะน ามาซึ่งป๓ญหาและความเสียหายอีก
มากมาย และเอกสารพระศาสนจักร (Evangelium Vitae No.70) ที่วําด๎วยเรื่องสื่อมวลชนที่ละเมิดความดีของบุคคลสามารถ
ท าลายมนุษย๑ได๎ สนับสนุนให๎เป็นศัตรูและกํอให๎เกิดความเป็นพวกเขาพวกเรา น าเสนอสิ่งที่เลวทรามต่ าช๎าในรูปแบบที่สวยหรู 
ในขณะเดียวกันก็ไมํให๎ความสนใจและขํมคุณคําของสิ่งที่ยกจิตใจให๎สูงสํง หลายครั้งที่เรามักจะมองข๎ามสิ่งที่ใหมํและส า คัญ
จริงๆ รวมทั้งขําวดีแหํงพระวรสารกลับไปสนใจกับสิ่งท่ีทันสมัยกวํา  
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2. ด้านความรอบคอบและการรู้จักประมาณตน 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุคในด๎านความรอบคอบและการรู๎จักประมาณ

ตน ด๎วยการไตรํตรองถึงความเหมาะสม ผลดีผลเสีย กํอนการแสดงความคิดเห็นหรือความรู๎สึกตํางๆ การรับผู๎อื่นเป็นเพื่อนใน
เฟสบุค หรือการมีกิจกรรมอื่นๆ เชํน การพบปะ เท่ียวเตรํ กับเพื่อนในเฟสบุค ท่ีเป็นเชํนน้ีก็เพราะ การที่บุคคลจะสื่อสารสิ่งใด
ออกมายํอมต๎องผํานกระบวนการคิดไตรํตรองพอสมควร วําจะโพสต๑ข๎อความหรือรูปภาพอะไร มี วัตถุประสงค๑เพื่ออะไรบ๎าง 
และหวังผลลํวงหน๎าวําจะเกิดอะไรขึ้นบ๎าง เมื่อโพสต๑แล๎วก็มักจะได๎ผลย๎อนกลับมาจากบุคคลในกลุํมเฟสบุค ซึ่งเหลํานี้จะชํวย
ให๎ผู๎สื่อสารทราบได๎วํา สิ่งที่ตนเองโพสต๑ไปนั้น เหมาะสมหรือไมํอยํางไร มีผลกระทบที่ดีหรือไมํดีทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น  สิ่ง
เหลํานี้ จะชํวยสร๎างประสบการณ๑ให๎ผู๎โพสต๑มีการไตรํตรอง มีความรอบคอบมากขึ้น รวมไปถึงความหวังดีและจริงใจตํอเพื่อน
ในกลุํมเฟสบุคมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ Benedict  XVI  (อ๎างถึงใน Michael  J. Miller and Adrian J. Walker, 2010, น.56-
57) ที่ระบุวําในสนามดิจิตอล  ซึ่งเรียกกันวํา “ยุคไซเบอร๑” ชํวยให๎เราได๎สัมผัสและรู๎จักมรดก และคุณคําของกันและกันได๎ หาก
เราต๎องการให๎ได๎รับผลตอบแทนจากการเผชิญหน๎ากันนี้ เราต๎องใช๎การแสดงออกซึ่ง ความจริงใจและความเหมาะสม พร๎อมกับ
การสดับรับฟ๓งด๎วยความเอาใจใสํ และให๎เกียรติตํอกันและกัน การเสวนาจะต๎องตั้งอยูํบนฐานของการแสวงหาความจริงด๎วยความ
จริงใจทั้งสองฝุาย หากเราต๎องการให๎ได๎ผล ในอันที่จะเข๎าใจซึ่งกันและกันและมีความเกรงใจตํอกันและกันชีวิตนั้นมิใชํเป็นแตํ
เพียงเหตุการณ๑และประสบการณ๑เป็นขั้นเป็นตอนเทํานั้น หากแตํเป็นการแสวงหาความจริง แสวงหาความดีและความงดงาม 
การที่เราเลือกเฟูนก็ด๎วยจุดมุํงหมายนี้เทํานั้น และเพื่อจุดมุํงหมายดังนี้ ที่เราแสดงออกซึ่งเสรีภาพของเรา 

3. ด้านการเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุคในด๎านการเคารพศักดิ์ศรีของผู๎อื่น ด๎วยการไมํ

นินทา ใสํร๎าย แสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกตํางๆ ตํอเพื่อนๆ ในเฟสบุคอยํางให๎เกียรติกันซึ่งและกัน เคารพในความเป็นมนุษย๑
ของกันและกันเอาใจเขามาใสํใจเรา คิดดีท าดีตํอกันและกัน ท่ีเป็นเชํนนี้เพราะ เราควรบรรลุถึงบูรณภาพทางฝุายจิตจริงนั้น 
จะต๎องส านึกในศักดิ์ศรีของการเป็นคนดี ที่มีความรับผิดชอบ มีใจเปิดกว๎างส าหรับผู๎อื่น โดยเฉพาะผู๎ที่ขัดสนที่สุดและอํอนแอ
ที่สุด และมีความพร๎อมที่จะให๎และชํวยเหลือทุกคน ซึ่งสอดคล๎องกับสมณสาสน๑สภาสังคายนาเกี่ยวกับพระศาสนจักรในโลก
ป๓จจุบัน และสมณสาสน๑วําด๎วยสื่อมวลชน ท่ีระบุวาํ สื่อมวลชนมีหน๎าที่เป็นเครื่องมือรับใช๎ศักดิ์ศรีของมนุษย๑ โดยชํวยให๎มนุษย๑
เจริญชีวิตที่ดี สามารถท าหน๎าท่ีในฐานะบุคคล ในทํามกลางชุมชนสื่อมวลชนกระท าดังนี้ได๎ด๎วยการให๎ก าลังใจชายและหญิงให๎
ส านึกถึงศักดิ์ศรีของตนพยายามเข๎าใจถึงความคิดและความรู๎สึกของผู๎อื่น เสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอกันและกัน และเติบโต
ในความสามารถท่ีจะเสวนา 

4. ด้านความซ่ือสัตย์ 
ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํยังขาดการแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ในเรื่องของการแสดงตัวตนบนเฟสบุค

ของตนเอง ด๎วยเหตุผลความชอบสํวนตัวและความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช๎รูปภาพหรือช่ือในการใช๎เฟสบุค 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลออกได๎เป็น 2 ประเด็น โดยพิจารณาจากเจตนาของผู๎ให๎ข๎อมูล ตัวอยํางบางกรณี ดังนี้ 

กรณีของการใช๎ช่ือสมมติแทนช่ือเลํนหรือช่ือจริง หรือ การใสํรูปดารา หรือคนอื่นๆที่ช่ืนชอบ หรือการใสํข๎อมูล
ประวัติไมํตรงกับความเป็นจริง เพื่อเจตนาปกปิดตัวตนที่แท๎จริง โดยหวังประโยชน๑ในด๎านตํางๆ เชํน การปกปิดหลบหลีกพํอ
แมํผู๎ปกครอง ครู หรือ การใช๎รูปคนอื่นท่ีหน๎าตาดีกวําเพื่อหลองเพื่อนในเฟสบุคนั้น หรือ การสร๎างตัวตนใหมํที่ไมํตรงกับความ
เป็นจริง เพื่อหวังจะได๎รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุํม ถือได๎วําเป็นการไมํซื่อสัตย๑ 
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กรณีของการใช๎รูปการ๑ตูน รูปบุคคล หรือสัตย๑ที่ตนเองช่ืนชอบ โดยมีเจตนาเพื่อการแสดงวําตนมีความช่ืนชอบในสิ่ง
นั้นๆ หรือมีความคิดวํา การใช๎รูปดังกลําวนั้น บุคคลในกลุํมก็รู๎จักดีแล๎ววําเป็นใคร หรือกรณีที่พํอแมํผู๎ปกครองแนะน าให๎ใช๎ โดยคิด
วํายังชํวยให๎เกิดการปลอดภยัจากมจิฉาชีพ บุคคลแปลกหน๎า ที่จะเข๎ามาหลอกลวงในเฟสบุคได๎ เพราะไมํรู๎วํา หน๎าตาเป็นอยํางไร 
เหลํานี้ก็ไมํถือวําไมํซื่อสัตย๑ ซึ่งเป็นไปตามที่ ศ.กีรติ บุญเจือ (2521) ระบุวําความซื่อสัตย๑เป็นสํวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู๎สนใจ
พัฒนาบุคลิกภาพจะต๎องสนใจฝึกฝนคุณธรรมความซื่อสัตย๑ให๎มั่นคงในการประพฤติดี ใครไมํปลูกฝ๓งความซื่อสัตย๑ตํอพระเจ๎า  
และเพื่อนมนุษย๑กิเลสก็จะเป็นเจ๎าเรือนยิ่งปลูกฝ๓งความซื่อสัตย๑เทําใดก็ยิ่งมีความโน๎มเอียงที่จะท าความดีมากขึ้นเทํานั้น ความ
ซื่อสัตย๑เป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหนึ่ง จึงเป็นสํวนหน่ึงของบุคลิกภาพท่ีต๎องฝึกฝนจึงจะเกิดขึ้นได๎ ไมํเชํนนั้นบุคคลก็อาจจะ
หลงไปในสิ่งท่ีลํอใจตํางๆ ให๎ประพฤติผิดได๎ 

ตอนที่ 2 แนวทางการอภิบาลนักเรียนคาทอลิก ให้มีพฤติกรรมการใช้เฟสบุค ด้านศีลธรรม 
แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคณุธรรมให๎กับนักเรียนคาทอลิก ให๎มีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุค ด๎านศีลธรรม ควร

เป็นแนวทางการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณธรรมโดยบ๎าน โรงเรียน วัด ชุมชน สื่อมวลชน และโดยความรํวมมือจากองค๑กร
และหนํวยงานตํางๆ เพราะการที่จะเสริมสร๎างและพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมให๎เกิดขึ้นและคงอยูํในตัวนักเรียนนั้ น จ าเป็นที่
จะต๎องได๎รับการเสริมสร๎างและพัฒนาจากบุคคลหรือหนํวยงานรอบข๎างหรือที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน ทั้งจากพํอแมํ ญาติพี่น๎อง 
บุคคลใกล๎ชิด โรงเรียน ครู วัด ชุมชน สื่อมวลชน รวมถึงองค๑กรและ/หรือหนํวยงานตํางๆ ด๎วย โดยสามารถน ามาอภิปรายได๎
ดังนี ้
 1. แนวทางการอภิบาลโดยบ้าน 

ผลการศึกษาสรุปได๎วํา 1) พํอแมํผู๎ปกครองควรชํวยดูแลกวดขันการใช๎เฟสบุคของนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่อง
ของเวลาที่ใช๎ วิธีการใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในเชิงสร๎างสรรค๑ และ  2) บุคคลรอบข๎าง เชํน พํอแมํญาติพี่น๎อง ควรชํวยแนะน าและ
เป็นแบบอยํางที่ดีในการใช๎เฟสบุคและสื่ออื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวถือวําเป็นโรงเรียนหลังแรกที่พํอแมํผู๎ปกครองจะต๎อง
ตระหนักในการเอาใจใสํอยํางดี โดยมีบทบาทหน๎าที่ส าคัญอยํางมากในการอบรมสั่งสอนตักเตือนให๎นักเรียนได๎รู๎เทําสื่อ และ
คํอยเดินเคียงข๎างอยูํเสมอโดยไมํปลํอยให๎เด็กนักเรียนต๎องหลงไปกับการใช๎เฟสบุคท่ีอาจจะน ามาซึ่งผลร๎ายมากกวําการได๎มาซึ่ง
ประโยชน๑ในทางสรรสร๎าง สอดคล๎องกับอุบลรัตน๑  ศิริยุวศักดิ์ (2550, น.5-6) ที่ระบุวํา “ฉะนั้น สื่อมวลชนซึ่งอาจเป็นเครื่องมอื
ในการสร๎างสรรค๑และความสมัครสมานรํวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ และบางครั้งอาจจะเป็นสื่อน าภาพที่ไมํ
เหมาะสมในเรื่องชีวิตครอบครัว ศาสนาและเรื่องศีลธรรม ซึ่งดูแล๎วเป็นภาพที่เคารพศักดิศรีและชะตากรรมอันแท๎จริงของตัว
บุคคล โดยเฉพาะพํอแมํ ผู๎ปกครอง ซึ่งตํางพากันแสดงความเป็นหํวงเรื่องสื่อตํางๆ ที่เข๎ามาที่ลูกๆ ของพวกเขาท่ีลูกๆ เขาได๎ฟ๓ง
และได๎อําน ความหํวงใยอันนี้เป็นเรื่องที่พอจะเข๎าใจกันได๎ เป็นการถูกต๎องที่พํอแมํ ผู๎ปกครองไมํต๎องการให๎อุดมการณ๑ทาง
ศีลธรรมที่มีการย้ าเตือนกันอยูํบํอยๆ ในบ๎าน ถูกบํอนท าลายโดยสิ่งที่ไมํพึงปรารถนา ซึ่งเข๎าถึงได๎อยํางงํายดายในทุกสถานที่ 
โดยเฉพาะผํานทางสื่อมวลชน” เชํน การให๎เวลาในการใช๎แบบมีอิสระแตํมีขอบเขตในเรื่องของเวลาและโอกาสโดยเน๎นการให๎
เหตุผล เป็นลักษณะรํวมระหวํางระดับของการควบคุมที่พอดีกับความรักความอุบอํุนท่ีพํอแมํมีให๎กับเด็ก การเลี้ยงดูแบบนี้เป็น
แบบประชาธิปไตย เพราะมีการใช๎เหตุผลระหวํางพํอแมํและลูกในการตั้งกฎระเบียบภายในบ๎าน เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับและ
ปฏิบัติรํวมกัน 
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2. แนวทางการอภิบาลโดยโรงเรียน 
ผลการศึกษาสรุปได๎วํา 1) ในวิชาคอมพิวเตอร๑ ควรมีการสอนและเน๎นย้ าให๎นักเรียนใช๎เฟสบุคอยํางเหมาะสม ทั้งใน

เรื่องของการซื่อสัตย๑ การแสดงตัวตนที่แท๎จริง การใช๎สื่อในเชิงสร๎างสรรค๑มีวิจารณญาณ การตระหนักคิดให๎รอบคอบกํอนเขียน
ข๎อความหรือน ารูปภาพมาแสดงไว๎ 2) ในทุกรายวิชา ควรมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข๎ากับการสอนให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดไตรํตรอง มีคุณธรรมจริยธรรม และใช๎เฟสบุค  หรือสื่อตํางๆ อยํางดีเหมาะสม และครูต๎องเป็น
แบบอยํางท่ีดี 3) โรงเรียนควรมีการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู๎ในเรื่องของการใช๎เฟสบุค หรือสื่อตํางๆ ให๎กับครู เพื่อให๎ครูใช๎เป็น
เครื่องมือในการสอนและการดูแลติดตามนักเรียน 4) โรงเรียนควรมีการจัดบอร๑ด ปูายข๎อคิดเตือนใจ เกี่ยวกับการใช๎สื่ออยําง
เหมาะสม 5) โรงเรียนควรมีการสื่อสาร ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการชํวยดูแลการใช๎เฟสบุคของนักเรียนในขณะที่อยูํ
กับผู๎ปกครองหรืออยูํที่บ๎าน ท้ังในชํวงปฐมนิเทศ ประชุมผู๎ปกครอง หรือในชํวงโอกาสที่เหมาะสม อยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก 
โรงเรียนและครูเป็นสนามแพรํธรรมที่ยิ่งใหญํในยุคป๓จจุบัน อันจะน ามาซึ่งการให๎ตนเองเป็นสื่อกลางในการที่สํงมอบความรักที่
เป็นเหมือนพระเยซูเจ๎าอีกองค๑หนึ่ง โดยการบอกสอนด๎วยความเมตตากรุณา อันจะท าให๎นักเรียนคาทอลิกได๎เรียนรู๎ถึงคุณคํา
และความหมายด๎านศีลธรรมจากสื่อเฟสบุค โดยโรงเรียนและครู จะชํวยเช่ือมโยงนักเรียนให๎ได๎รู๎และเข๎าใจถึงการใช๎สื่อ และ
สามารถดูแลติดตามนักเรียนได๎อยํางใกล๎ชิดตํอเนื่อง เพราะนักเรียนใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํกับโรงเรียนอยูํกับครูอยูํแล๎ว สอดคล๎อง
กับรายงานเรื่อง บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก ปี 2014 ที่ระบุบไว๎วํา ผู๎บริหารโรงเรียน ครู/อาจารย๑ คือกุญแจที่
ส าคัญอยํางยิ่งในการผลัดดันให๎นักเรียนประสบความส าเรจ็ที่มุํงสูํอนาคต ดังนั้น ผู๎บริหารโรงเรียน ครู/อาจารย๑ จึงต๎องเอาใจใสํ
ตํอนักเรียน ให๎มีความประพฤติที่เหมาะสมและมีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการ และนอกจากน้ัน ทางโรงเรียนยังต๎องมี
บทบาทหน๎าท่ี ให๎นักเรียนทุกคนได๎หลํอหลอมตนเองให๎มีคุณธรรมจริยธรรมดันดีงาม เพื่อให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม 
เพราะหลายคนมีความเช่ือวํา โรงเรียนจะต๎องสร๎างให๎นักเรียนเป็นคนดีมากกวําการเป็นแคํคนเกํงทางด๎านวิชาการเทํานั้น 
โรงเรียนจึงเป็นผู๎รับผิดชอบอยํางเต็มร๎อยส าหรับคุณภาพของเด็กในอนาคต ผู๎บริหารโรงเรียน ครู/อาจารย๑ จึงถือได๎วํา เป็นสื่อ
ที่ดีอยํางยิ่งในการที่จะเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับในนักเรียน เชํน ความประพฤติ การปฏิบัติ การเป็นแบบอยํางที่ดี ค าแนะน า 
เป็นต๎น  

3. แนวทางการอภิบาลโดยวัด 

ผลการศึกษาสรุปได๎วํา 1) วัดควรหาเวลาที่เหมาะสมในการชํวยสํงเสริมการใช๎เฟสบุคและสื่อที่ดีแกํนักเรียน โดย
บูรณาการผํานทางการเทศน๑ของพระสงฆ๑ หรือในการจัดกิจกรรมตําง เชํน การจัดคํายค าสอน และ 2) วัดควรรํวมมือกับ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมการใช๎สื่อท่ีดีแกํนักเรียนและเยาวชน ทั้งนี้เนื่องจาก วัดได๎ชื่อวํา เป็นแหลํงศูนย๑รวม
ฝุายจิตใจของคริสตชน การที่จะปลูกฝ๓งคุณคําด๎านศีลธรรมให๎กับนักเรียนคาทอลิกจึงเป็นสิ่งที่ต๎องตระหนักและเอาใจใสํอยํางดี 
จะเห็นวํานักเรียนคาทอลิกหลายคนติดสื่อมาก ขนาดรํวมมิสซายังก๎มเลํนโทรศัพท๑ ไมํสนใจพระวาจา บทเ ทศน๑ ข๎อคิด 
ข๎อเตือนใจ ดังนั้น วัดจ าเป็นต๎องหาวิธีการชํวยเหลือให๎พวกเขาเอาชนะการเบียดเบียนทางด๎านฝุายจิตนี้ให๎ได๎ เพื่อพวกเขาจะ
ได๎มีจิตใจที่มุํงไปยังพระเยซูเจ๎าองค๑แหํงความรักท่ีแท๎จริงผู๎ซึ่งได๎สื่อถึงความรักของพระเจ๎าอยํางครบถ๎วน สอดคล๎องกับเอกสาร
วําด๎วยเรื่องสื่อสารมวลชน คือ Inter Mirifica (1963)  และ  Communio et Progressio (1994) ที่ระบุวํา “พระศาสนจักร
ควรจะยืนหยัดอยูํทํามกลางความก๎าวหน๎าของมนุษย๑ แบํงป๓นประสบการณ๑กับมวลมนุษย๑ และแสวงหาหนทางที่จะเข๎าใจ และ
ตีความเหตุการณ๑เหลํานั้นภายใต๎แสงสวํางแหํงความเ ช่ือ” หน๎าที่ของประชากรผู๎มีความเช่ือในพระเจ๎าก็คือ จะต๎องน าสิ่งที่
ค๎นพบและเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎สร๎างสรรค๑ เพื่อประโยชน๑สุขแกํมนุษยชาติ เพ่ือท าให๎แผนการของพระเจ๎าส าหรับโลกนี้ส าเร็จ
ไปด๎วย โดยรับเอาศักยภาพของ “ยุคคอมพิวเตอร๑” นี้มาใช๎อยํางเต็มที่เพื่อจะรักและรับใช๎เพื่อนพี่น๎องในสังคม 
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4. การอภิบาลโดยชุมชนและสื่อมวลชน  
ผลการศึกษาพบวํา ชุมชน/สื่อมวลชนควรมีสํวนรํวมในการช้ีน าการใช๎เฟสบุค หรือสื่อตํางๆ ในเชิงสร๎างสรรค๑ เป็น

แบบอยํางท่ีดี ทั้งนี้เนื่องจาก ในเฟสบุค ทุกคนในระบบ จะถูกเชื่อมกันด๎วยสายสัมพันธ๑ที่เรียกวํา เพื่อนซึ่งการสร๎างสายสัมพันธ๑
แบบเพื่อนในเฟสบุคสามารถเกิดขึ้น และขยายตัวได๎อยํางรวดเร็วในการเพิ่มเพื่อนในแตํละครั้ง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะ
แสดงออกถึงการมีสํวนรํวมกัน ในการที่สร๎างสรรค๑สัมพันธ๑ที่ดีตอํกันและกัน ชํวยเหลือ แบํงป๓นข๎อคิดบทเรียนบทสอนที่ดีตํอกัน
และกัน และในด๎านสื่อมวลชนแขนงตํางๆ ก็มีอิทธิพลตํอการด าเนินชีวิตและการใช๎สื่อของนักเรียนได๎เป็นอยํางมาก สื่อมวลชน
จึงต๎องมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน๎าที่ของตน เป็นผู๎ช้ีน าแนวทางที่ดีแกํบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชน ซึ่งสอดคล๎องกับค ากลําวของพระสันตะปาปา ยอห๑น ปอลที่ 2 ที่ได๎พูดถึงลักษณะของความแตกตํางในโอกาสวัน
สื่อมวลชนสากล ประจาปี 1999 (อ๎างถึงใน Franz-Josef Eilers,svd, 1997, p.32) ที่ระบุวําในการเดินทางการแสวงหา
ของมนุษยโลกนั้น พระศาสนจักรปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนรํวมทางกับสื่อมวลชน ซึ่งต๎องรํวมมือกันน าสิ่งที่ดีให๎กับทุกๆ คน และ
ค าวํา “รํวมมือ” นี้ยังหมายถึง การที่ท้ังสองฝุายหันมาท าความเข๎าใจท่ีดีตํอกัน ณ เวลานี้ ความสัมพันธ๑ระหวํางพระศาสนจักร
กับสื่อมวลชนน้ันสามารถท่ีจะเช่ือมตํอกันและกันได๎จากที่เคยมีความเข๎าใจผดิ ความกลัว และขาดความเช่ือไว๎วางใจตํอกันและ
กัน แม๎ความเป็นจริงนั้นจะมีความแตกตํางกันบ๎างในระหวํางพระศาสนจักรกับสื่อมวลชน ในภาพรวมทั้งหมดแลดูขัดแย๎งกัน 
แตํทวําในความขัดแย๎งนี้ไมํมีเหตุผลวํา ท าไมในความแตกตํางที่เกิดขึ้นนั้น เราจะไมํสามารถที่จะหันหน๎าเข๎าหากัน เสวนากัน 
สร๎างสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน ในความแตกตํางที่มีนั้นท๎าทายเราให๎เราสรรสร๎างสิ่งที่ดีตํอกัน สร๎างสะพานเช่ือมระหวํางเราทั้ง
สองฝุาย 

5. การอภิบาลโดยความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ 
ผลการศึกษาสรุปไดว๎ํา1) โรงเรียน วัด และ/หรือ องค๑กร/หนํวยงานตํางๆ ควรมีการจัดอบรม เสริมสร๎าง มโนธรรมที่

ดีและถูกต๎อง ให๎นักเรียนมีวุฒิภาวะ ทั้งทางด๎านจิตใจและอารมณ๑ นอกจากนั้น การให๎ความรู๎และปลูกฝ๓งทางด๎านศีลธรรม 
จริยธรรม ให๎แกํนักเรียนคาทอลิก ไมํวําจะเป็นการให๎ค าแนะน า เฟสบุคที่ดีมีประโยชน๑ ให๎แกํนักเรียน และจัดให๎มีกิจกรรม 
“สื่อสร๎างสรรค๑ เฟสบุคสร๎างคน” ให๎นักเรียนคาทอลิก จะได๎มีประสบการณ๑ในการใช๎เฟสบุคในทางที่ถูกต๎อง และ 2) โรงเรียน 
วัด และ/หรือ องค๑กร/หนํวยงานตํางๆ ควรมีการจัดให๎มีกิจกรรมคํายสือ่สัญจร ไปตามวัดตํางๆ ในมิสซัง เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
เฟสบุคกับนักเรียน นอกจากนั้น ยังให๎นักเรียนมีสํวนรํวมโดยการจัดให๎มี Group working เพื่อน าเสนอความรู๎ และความ
เข๎าใจในการใช๎เฟสบุคท่ีถูกต๎อง ท้ังนี้เนื่องจาก เฟสบุคท าให๎นักเรียนคาทอลิกมีโลกสํวนตัวมากขึ้น โดยไมํคิดสนใจคนรอบข๎าง
จนเรียกได๎วําเป็น “สังคมก๎มหน๎า” การที่มีการจัดให๎มีกิจกรรมให๎ความรู๎ในทางสร๎างสรรค๑อันจะท าให๎นักเรียนคาทอลิก
ได๎รู๎เทําทันสื่อ จึงถือวําเป็นประโยชน๑อยํางมากตํอการปลูกฝ๓งคุณคําแหํงศีลธรรมอันดีตํอนักเรียนทุกคน สอดคล๎องกับสมณสาสน๑
สภาสังคายนาเกี่ยวกับพระศาสนจักรในโลกป๓จจุบัน ที่ระบุวําจะต๎องพยายามท าเพื่อความดีสํวนรวม ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็น
ที่ฝุายตํางๆ จะได๎มารํวมเสวนากัน และน๎อมรับความจริงวําอะไรดี น่ีคือวิธีท่ีเทคโนโลยีสามารถท าหน๎าท่ี “เป็นประจักษ๑พยาน
เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของมนุษย๑ เกี่ยวกับความหมายที่แท๎จริงของเสรีภาพ และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได๎” 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข๎อเสนอแนะส าหรับพํอแมํผู๎ปกครอง 
 1.1 พํอแมํผู๎ปกครองควรชํวยดูแลกวดขันการใช๎เฟสบุคของนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่องของเวลาที่ใช๎ 
วิธีการใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในเชิงสร๎างสรรค๑ 
 1.2 บุคคลรอบข๎าง เชํน พํอแมํญาติพี่น๎อง ควรชํวยแนะน าและเป็นแบบอยํางท่ีดีในการใช๎เฟสบุคและสื่ออ่ืนๆ 

2. ข๎อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน 
 2.1 ในวิชาคอมพิวเตอร๑ ควรมีการสอนและเน๎นย้ าให๎นักเรียนใช๎เฟสบุคอยํางเหมาะสม ทั้งในเรื่องของการ
ซื่อสัตย๑ การแสดงตัวตนที่แท๎จริง การใช๎สื่อในเชิงสร๎างสรรค๑ เชํน   การให๎การค าแนะน าเพิ่มเติมในการท าการบ๎านแกํนักเรียน
บางคนที่ต๎องการผํานทางเฟสบุค การท างานกลุํมรํวมกันและน าเสนอลงในเฟสบุคเพื่อให๎นักเรียนแตํละคนได๎แสดงออกซึ่ง 
ความซื่อสัตย๑ตํอกลุํมในการชํวยเหลอืกัน และมีน้ าใจตํอกันและกันอยํางแท๎จริง เป็นต๎น และจะต๎องมีวิจารณญาณ การตระหนัก
คิดให๎รอบคอบกอํนเขียนข๎อความหรือน ารูปภาพมาแสดงไว๎ 
 2.2 ในทุกรายวิชา ควรมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข๎ากับการสอนให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ไตรํตรอง มีคุณธรรมจริยธรรม และใช๎เฟสบุค หรือสื่อตํางๆ อยํางดีเหมาะสม และครูต๎องเป็นแบบอยํางที่ดี เชํน อาจารย๑ให๎
หัวข๎อในการเสวนาเกี่ยวกับวิชาเรียนลงในกระดานเฟสบุคให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงมุมมอง แนวคิดของตนเองที่เกี่ยวข๎องทาง
สร๎างสรรค๑ ตอบป๓ญหารํวมกัน และนอกจากน้ัน อาจารย๑ยังเป็นผู๎ชํวยอธิบายเพิ่มเติมในบางค าตอบท่ีนักเรียนอาจจะยังมี่เข๎าใจ
ได๎ด๎วย เป็นต๎น 
 2.3 โรงเรียนควรมีการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู๎ในเรื่องของการใช๎เฟสบุค หรือสื่อตํางๆ ให๎กับครู เพื่อให๎ครู
ใช๎เป็นเครื่องมือในการสอนและการดูแลติดตามนักเรียน 
 2.4 โรงเรียนควรมีการจัดบอร๑ด ปูายข๎อคิดเตือนใจ เกี่ยวกับการใช๎สื่อ อยํางเหมาะสม 
 2.5 โรงเรียนควรมีการสื่อสาร ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการชํวยดูแล การใช๎เฟสบุคของนักเรียนใน
ขณะที่อยูํกับผู๎ปกครองหรืออยูํที่บ๎าน ท้ังในชํวงปฐมนิเทศ ประชุมผู๎ปกครอง หรือในชํวงโอกาสที่เหมาะสม อยํางตํอเนื่อง 

3. ข๎อเสนอแนะส าหรับวัด 
 3.1 วัดควรหาเวลาที่เหมาะสมในการชํวยสํงเสริมการใช๎เฟสบุคและสื่อที่ดีแกํนักเ รียน โดยบูรณาการผําน
ทางการเทศน๑ของพระสงฆ๑ หรือในการจัดกิจกรรมตําง เชํน การจัดคํายค าสอน 
 3.2 วัดควรรํวมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมการใช๎สื่อท่ีดีแกํนักเรียนและเยาวชน 

4. ข๎อเสนอแนะส าหรับชุมชนและสื่อมวลชน  
 4.1 ชุมชน/สื่อมวลชนควรมีสํวนรํวมในการช้ีน าการใช๎เฟสบุค หรือสื่อตํางๆ ในเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นแบบอยํางที่ด ี

5. ข๎อเสนอแนะส าหรับองค๑กร/หนํวยงานตํางๆ 
 5.1 โรงเรียน วัด และ/หรือ องค๑กร/หนํวยงานตํางๆ ควรมีการจัดอบรม เสริมสร๎าง มโนธรรมที่ดีและถูกต๎อง 
ให๎นักเรียนมีวุฒิภาวะ ท้ังทางด๎านจิตใจและอารมณ๑ นอกจากนั้น การให๎ความรู๎และปลูกฝ๓งทางด๎านศีลธรรม จริยธรรม ให๎แกํ
นักเรียนคาทอลิก ไมํวําจะเป็นการให๎ค าแนะน า เฟสบุคที่ดีมีประโยชน๑ ให๎แกํนักเรียน และจัดให๎มีกิจกรรม “สื่อสร๎างสรรค๑ 
เฟสบุคสร๎างคน” ให๎นักเรียนคาทอลิก จะได๎มีประสบการณ๑ในการใช๎เฟสบุคในทางที่ถูกต๎อง 
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 5.2 โรงเรียน วัด และ/หรือ องค๑กร/หนํวยงานตํางๆ ควรมีการจัดให๎มีกิจกรรม คํายสื่อสัญจรไปตามวัดตํางๆ 
ในมิสซัง เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับเฟสบุคกับนักเรียน นอกจากนั้น ยังให๎นักเรียนมีสํวนรํวมโดยการจัดให๎มี Group working เพื่อ
น าเสนอความรู๎และความเข๎าใจ ในการใช๎เฟสบุคท่ีถูกต๎อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา กลุํมนักเรียนคาทอลิกผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํยังขาด การแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ใน
เรื่องของการแสดงตัวตนบนเฟสบุคของตนเอง ด๎วยเหตุผลความชอบสํวนตัว และความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ จึงควรมีก ารศึกษา
แนวทางด๎านการเสริมสร๎าง ความซื่อสัตย๑ด๎านศีลธรรมในการใช๎สื่อตํางๆ ของนักเรียนคาทอลิก 
 2. เนื่องจากผลการศึกษาพบวํา กลุํมนักเรียนคาทอลิกผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีการแสดงออกถึงความรัก ความซื่อสัตย๑ 
ความรอบคอบและการรู๎จักประมาณตน และการเคารพศักดิ์ศรีของผู๎อื่น จึงควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการในการจัด
กิจกรรมการสํงเสริมพัฒนาด๎านศีลธรรมของนักเรียนในการแสดงออกถึงความรัก ความซื่อสัตย๑ ความรอบคอบและการรู๎จัก
ประมาณตน และการเคารพศักดิ์ศรีของผู๎อื่น โดยอาศัยนักเรียนคาทอลิกเป็นแกนน า 
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อัตลักษณ์ผู้เรียนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
กรณีศึกษา กลุ่มโรงเรียนคลัสเตอร์ชลบุรี 

Students’ Characteristics in Catholic Schools of Chanthaburi Diocese:   
A Case Study in Schools of Chonburi Cluster 

 
 สุทธิพงษ๑  สุขส าราญ* บาทหลวง ดร.ออกัสติน  สุกีโยปโิตโย** บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ๑ศิริ*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา 1) อัตลักษณ๑ผู๎เรียน ตามสภาพจริงของผู๎เรียนในกลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี   
2) อัตลักษณ๑ผู ๎เรียน และแนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑ผู ๎เร ียนตามความคิดเห็นของผู ๎บริหารและครูในกลุ ํม
โรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี กลุํมตัวอยําง คือ นักเรียนในกลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี จ านวน 340 คน ด๎วย
วิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลเป็น ผู๎บริหารจ านวน 3 คน ครูระดับผู๎ชํวยผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุาย จ านวน 9 คน 
รวมทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือท่ีใช๎ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎คําความถี่ คําร๎อยละ คํามัชฌิม
เลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวํา 

1) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียน โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุํมคลัสเตอร๑ชลบุรีในภาพรวมอยูํ
ในระดับบํอยมาก โดยมีคําเฉลี่ยที่ 3.70 และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียนตามล าดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ โดย
มีด๎านความรักฉันพี่น๎อง มากที่สุด รองลงมา ด๎านความเมตตา (อยูํในระดับบํอยมาก ด๎านความพอเพียง (อยูํในระดับบํอยมาก) 
ด๎านการรับใช๎ (อยูํในระดับบํอยมาก) ด๎านความซื่อสัตย๑ (อยูํในระดับบํอยมาก) ตามล าดับ 

2) ผู๎บริหารและครูได๎ให๎ความคิดเห็นถึงแนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑ผู๎เรียนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี กรณีศึกษา กลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี ผู๎บริหารและครู ดังนี้ ด้านความรักฉันพ่ีน้อง 1) อบรมเด็กตามพัฒนาการ
และวัย ด๎วยความรัก 2) เอาใจใสํผู๎เรียนระดับมัธยมเป็นพิเศษ หาโอกาสเยี่ยมครอบครัว 3) ครูต๎องไมํดูถูกผู๎เรียน แตํต๎องคอย
สํงเสริม และมองเห็นศักยภาพของผู๎เรียน 4) มีกิจกรรมพี่รหัส น๎องรหัส หรือเรียนรํวมกันในสายเดียวกัน ตํางช้ันปี และมีแกน
น ารุํนพี ่ไปจัดและน ากิจกรรมให๎กับรุํนน๎อง ด้านการรับใช้ 1) แตํละฝุายของโรงเรียนเรียกร๎องให๎ผู๎เรียนอาสามาชํวยเหลืออยูํ
เสมอ 2) ครูสอนให๎ผู๎เรียนชํวยเหลือตนเองกํอนที่จะให๎ผู๎อื่นมาบริการหรือชํวยเหลือ 3) ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ตนเองมีไปสอน
ให๎กับผู๎อื่นท่ียากล าบาก ด้านความเมตตา 1) สํงเสริมการปลูกฝ๓งจากครอบครัวของผู๎เรียน มีพํอแมํเป็นตัวอยําง 2) มีกิจกรรม
ที่เป็นรูปธรรม มอบความชํวยเหลือที่บ๎านเด็กก าพร๎า บ๎านพักคนชรา บ๎านผู๎ที่ติดเช้ือเอดส๑ 3) จัดคํายพัฒนาชีวิต คํายสัมผัส
ชีวิต กํอให๎เกิดความรู๎สึกเมตตา สงสาร 4) มีการน าผู๎เรียนไปสอนหนังสือในโรงเรียนที่ยากจน จะรู๎สึกผูกพันหรือสงสาร 
5) ในแตํละชั้นหรือแตํละห๎องชํวยกันดูแลเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษ (ผิดปกติทางสมอง) 6) มีกิจกรรมทางศาสนา ชํวยกลํอมเกลา
จิตใจของผู๎เรียนให๎มีใจเมตตาตํอผู๎อื่น และรู๎จักจัดการอารมณ๑ รู๎จักให๎อภัย ด้านความซ่ือสัตย์ 1) ต๎องฝึกความรับผิดชอบกํอน  
 

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลยัแสงธรรม 
** อาจารย๑ วิทยาลัยแสงธรรม 
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แล๎วความซื่อตรงจะตามมา 2) ครูต๎องเปิดโอกาสเพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความซื่อตรง ยอมรับเขาด๎วยทําทีของความรัก 
ด้านความพอเพียง 1) ครูพยายามปลูกฝ๓งให๎นักเรียนพอเพียงและไมํอวดฐานะของตนเองให๎ผู๎อื่นเกิดความรู๎สึกเสียเปรียบ 
หรือด๎อยกวํา 2) รณรงค๑การประหยัดน้ า และไฟ ในโรงเรียน  3) สนับสนุนให๎ผู๎เรียนท าบัญชีสํวนตัวของตนเอง  

ค าส าคัญ : อัตลักษณ๑ผู๎เรยีน ผู๎เรียน โรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี กลุํมโรงเรียนคลสัเตอร๑ชลบุรี 
   

Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) Students’ characteristics with actual state in 
schools of Chonburi Cluster. 2) Characteristics of students and recommended ways of strengthening 
Characteristics of students according to opinions of the administrators and teachers in schools of 
Chonburi Cluster. The samples were 340 students in Catholic schools of Chonburi Cluster in Chanthaburi 
Diocese that acquired by stratified random sampling in subarea. The respondents were heads of 
academic institutions, administrative assistants and heads of departments with the total of 12 
respondents. The data collected through questionnaires and interviews and were analyzed by using 
content analysis. The data collected by using the questionnaire. The data were analyzed by frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 

The results were as follows:  
1) Overall, the behaviors that express characteristics of students in Catholic schools of 

Chanthaburi Diocese in schools of Chonburi Cluster are very frequent at the average of 3.70 and 

distinguishing behaviors by descending order include, first, Fraternal Love (x  =3.97, S.D.=.579, very 

frequent) ; second, Compassion (x  =3.71, S.D.=.516, very frequent) ; third, Simplicity (x  =3.70, S.D.=.414 , 

very frequent) ; fourth, Service (x  =3.64, S.D.=.558, very frequent) ; and last, Honesty (x  =3.61, S.D.=.573, 
very frequent) 

2) The administrators and teachers interviewed identified the following as  ways of strengthening 
characteristics of students in Catholic schools of Chanthaburi Diocese in schools of Chonburi Cluster: 
Fraternal Love 1) To form students with love according to their level of development and age. 2) To 
take care especially of secondary school students, and seek opportunities to visit their families. 3) 
Teachers not to insult students but seek ways to encourage them and discern their potential. 4) To 
organize peer activities or to combine classes from different years of the program. Service 1) To 
encourage students to volunteer in each school department 2) To teach students to take care of 
themselves rather than waiting for help from others. 3) Students to share their own skills and knowledge 
with the needy. Compassion 1) To encourage early formation by students’ families through example of 
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their parents. 2) To organize concrete activities such as to donate to or support orphanages, nursing 
homes, or HIV-positive residences. 3) To run camps for life improvement or volunteer camps which foster 
compassion. 4) To establish volunteer teaching projects for students, which could make them commit to 
others. 5) Students from each class to be encouraged to take care of the special persons (mentally 
handicapped) students in their class. 6) Religious activities to elevate students’ minds to have mercy on 
others, manage their emotion and to forgive. Honesty 1) To practice responsibility first so that honesty 
would follow. 2) Teachers to give an opportunity for students to express their honesty and also accept 
them with love. Sufficiency 1) The teachers to try to form students for sufficiency and encourage them 
not to show off their wealth, something that causes others to feel disadvantaged. 2) Teachers to create 
campaigns to save electricity and water. 3) Teachers to encourage students to keep their own personal 
account.  

Key words: Characteristics of Students, Students, Catholic Schools of Chanthaburi Diocese,                      
                         Schools of Chonburi Cluster 
 

บทน า 
การศึกษา นับเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของชาติ  ให๎เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม                   

มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามที่สังคมและประเทศชาติต๎องการ เมื่อสังคมและประเทศชาติมีเจตนารมณ๑ที่จะ
พัฒนาประเทศให๎เป็นไปแบบน้ันจะได๎เป็นก าลังที่ส าคัญ ที่จะพัฒนาประทศให๎รุํงเรืองไปในทิศทางที่ต๎องการ (สุรพล สุพางค๑, 
2539, น.25) โดยมีจุดประสงค๑ของการจัดการการศึกษา มุํงเน๎นเพื่อพัฒนาคนทั้งสี่ด๎านอยํางสมดุลกัน คือ ด๎านรํางกาย ด๎าน
สติป๓ญญา ด๎านอารมณ๑ และด๎านสังคม เพื่อจะได๎เป็นมนุษย๑ท่ีสมบูรณ๑ ดังนั้นนักเรียนจึงเป็นกลุํมเปูาหมายเดียวของโรงเรียนที่
ต๎องได๎รับการพัฒนาท้ังสี่ด๎านที่กลําวมา 

การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางเทคโนโลยี การไหลบําของวัฒนธรรมข๎ามชาติที่มา
พร๎อมกับเทคโนโลยี ท าให๎เด็กเยาวชนไทยรับเอาวัฒนธรรมเหลํานั้นเข๎ามาในชีวิตประจ าวัน เชํน เรื่องการบริโภค คํานิยมเรื่อง
เพศ สํงผลตํอคุณคําทางศีลธรรมจริยธรรมซึ่งล๎วนมีผลตํอคุณภาพของเด็กและเยาวชนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎  แม๎วําบริบทจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางไร สิ่งที่จะอธิบายความส าเร็จของประเทศได๎ก็คือคุณภาพของคนที่ได๎รับการศึกษา การศึกษาจึงเป็น
ป๓จจัยส าคัญในการพัฒนาบุคคลให๎มีสติป๓ญญา รู๎จักคิด วิเคราะห๑แยกแยะสถานการณ๑และอิทธิพลตํางๆ ที่เข๎ามาในชีวิต ดังที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ ได๎อัญเชิญพระราชด าริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2520 ได๎ดังนี้ “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู๎ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คํานิยม และคุณธรรม
ของบุคคล เพื่อให๎เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยํอมท าได๎สะดวกราบรื่น ได๎ผลที่แนํนอน
รวดเร็ว...” 

การจัดการศึกษาของคาทอลิกให๎ความส าคัญกับความเช่ือ คํานิยมและวัฒนธรรมของมนุษย๑เป็นอยํางยิ่ง จะเห็นได๎
จากสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได๎ออกประกาศความมุํงหมายเกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต๑ (Gravissimum Educationis) ระบุวํา
โรงเรียนคาทอลิกมุํงเปูาหมายทางวัฒนธรรมและมุํงท่ีการพัฒนาเยาวชนตามหลักธรรมชาติในระดับเดียวกับโรงเรียนอื่น ๆ แตํ
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สิ่งที่ท าให๎โรงเรียนคาทอลิกมีคุณสมบัติเดํนเปน็พิเศษก็คือ ความพยายามที่จะสร๎างบรรยากาศ “รํวม”   ขึ้นภายในโรงเรียน ให๎
เป็นบรรยากาศที่ซึมทราบไปด๎วยจิตตารมณ๑แหํงเสรีภาพและความรัก ให๎หนํุมสาวพัฒนา “สิ่งสร๎างใหมํ” โดยเช่ือมโยงทุกสิ่งที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย๑เข๎ากับขําวดีแหํงความรอด เพื่อวําแสงสวํางแหํงความเช่ือจะได๎ให๎ความสวํางแกํทุกสิ่ง ซึ่งเด็กจะ
ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับโลก ชีวิตและตัวบุคคลผู๎เป็นมนุษย๑ (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 2556, น.7) 
 ด๎วยเหตุนี้เองสภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทยจึงก าหนดอัตลักษณ๑การศึกษาคาทอลิกวํา โรงเรียนคาทอลิก
เป็นสถานที่ในการเผยแผํธรรม การให๎การอบรมสั่งสอนทั้งครบ การกํอรํางสร๎างบุคลิกลักษณะและบรรทัดฐานของบุคคล 
รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู๎  ฝึกหัด โดยผํานทางการเสวนาระหวํางเยาวชนพื้นเพทางศาสนาและสังคมอันหลากหลาย             
(สภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทย, 2556, น.4) หัวใจของอัตลักษณ๑การศึกษาคาทอลิกจึงอยูํที่ธรรมชาติทางพระศาสน
จักรของโรงเรียนคาทอลิกนั่นเอง 
 เพื่อให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมายในการจัดการศึกษาแบบคริสต๑  และการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ๑การศึกษา
คาทอลิก กลุํมโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีได๎มีการจัดการประชุมเพื่อก าหนดอัตลักษณ๑การศึกษาเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ๑ 
2558 โดยพิจารณาจากคุณคําพระวรสาร 21 ประการของอัตลักษณ๑การศึกษาคาทอลิก คือ 1. ความรัก (Love) 2. ความ
เมตตา (Compassion) 3. การรับใช๎ (Service)  4. ความซื่อสัตย๑ (Honesty) และ 5. ความพอเพียง (Sufficiency) เพื่อใช๎
เป็นแนวทางในการจัดการบริหารการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับคุณคําดังกลําว 
 ซึ่งจากการศึกษาการคัดเลือกอัตลักษณ๑ทั้ง 5 ประการดังกลําวข๎างต๎นท าให๎โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ต๎องพิจารณาวําสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได๎สอดคล๎อง อีกทั้งยังสามารถรักษาอัตลักษณ๑ของผู๎เรียนและ
เอกลักษณ๑ของสถานศึกษาภายใต๎การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได๎อยํางไร  ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาอัตลักษณ๑ของผู๎เรียนใน
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และตามข๎อเรียกร๎องของพระศาสน
จักรคาทอลิก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ผู๎เรียน ตามสภาพจริงของผู๎เรียนในกลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ผู๎เรียน และแนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑ผู๎เรียนตามความคิดเห็นของผู๎บริหารและครู ใน

กลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในกลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี  สังฆมณฑลจันทบุรี ปี

การศึกษา 2558 จ านวน 2,846 คน 
 กลุํมตัวอยําง ในการศึกษาศึกษาอัตลักษณ๑ผู๎เรียนตามสภาพจริง คือ นักเรียนในกลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี สังฆมณฑล
จันทบุรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 340 คน ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยการเปิดตารางเครจซี่และ มอร๑แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970, p.608-609) โดยวิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน (stratified random sampling) ตามสัดสํวนในแตํละเขตยํอย 
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กลุํมตัวอยํางในการศึกษาอัตลักษณ๑ผู๎เรียน และแนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑ผู๎เรียน คือ ผู๎บริหารโรงเรียนในกลุํม
โรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ อัตลักษณ๑ผู๎เรียน 5 ประการ ได๎แกํ 1) ความรัก 2) ความเมตตา 3) การรับใช๎ 4) ความซื่อสัตย๑ 
และ 5) ความพอเพียง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ๑ผู๎เรียนกลุํมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  กรณีศึกษา กลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑

ชลบุรีนี้ ใช๎ระเบียบวิธิวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology research) โดยเก็บข๎อมูลเชิงประมาณ (quantitative 
data) และ การเก็บข๎อมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) โดย 1) การศึกษาวิเคราะห๑เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
น าไปใช๎ในการสร๎างเครื่องมือ 2) การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ 3) การน าเครื่องมือที่พัฒนาแล๎วไป
เก็บข๎อมูลจากลุํมตัวอยํางที่เป็นนักเรียนจ านวน 340 คน 4) น าผลที่ได๎รับมาวิเคราะห๑ แปลผล และน าเสนอตํอกลุํมตัวอยํางที่
เป็นผู๎บริหาร 5) สัมภาษณ๑กลุํมผู๎บริหาร และน าข๎อมูลที่ได๎จาการสัมภาษณ๑มาวิเคราะห๑ 6) น าข๎อมูลที่ได๎ผํานการวิเคราะห๑  
สังเคราะห๑ มาเรียบเรียงและสรุปผลการศึกษา  
 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มคลัสเตอร์ชลบุรี ในภาพรวม
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียน อยูํในระดับบํอยมาก โดยมีคําเฉลี่ยที่ 3.70 และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง              

อัตลักษณ๑ผู๎เรียนตามล าดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ โดยมีด๎านความรักฉันพี่น๎อง มากที่สุด (x  =3.97, S.D.=.579) รองลงมา 

ด๎านความเมตตา (x  =3.71, S.D.=.516) ด๎านความพอเพียง (x  =3.70, S.D.=.414 ) ด๎านการรับใช๎ (x  =3.64, S.D.=.558) 

ด๎านที่แสดงออกน๎อยที่สุดคือ ด๎านความซื่อสัตย๑ (x  =3.61, S.D.=.573)  
 2. ผลการศึกษาอัตลักษณ์ผู้เรียน และแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝ่าย ในกลุ่มโรงเรียนคลัสเตอร์ชลบุรี ด้านความรักฉันพ่ีน้อง ควรด าเนินการ
ดังนี ้1) อบรมเด็กตามพัฒนาการและวัย ด๎วยความรัก 2) เอาใจใสํผู๎เรียนระดับมัธยมเป็นพิเศษ หาโอกาสเยี่ยมครอบครัว 3) 
ครูต๎องไมํดูถูกผู๎เรียน แตํต๎องคอยสํงเสริม และมองเห็นศักยภาพของผู๎เรียน 4) มีกิจกรรมพี่รหัส น๎องรหัส หรือเรียนรํวมกันใน
สายเดียวกัน ตํางช้ันป ีและมีแกนน ารุํนพ่ี ไปจัดและน ากิจกรรมให๎กับรุํนน๎อง ด้านการรับใช้ ควรด าเนินการดังนี้ 1) แตํละฝุาย
ของโรงเรียนเรียกร๎องให๎ผู๎เรียนอาสามาชํวยเหลืออยูํเสมอ 2) ครูสอนให๎ผู๎เรียนชํวยเหลือตนเองกํอนท่ีจะให๎ผู๎อื่นมาบริการหรือ
ชํวยเหลือ 3) ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ตนเองมีไปสอนให๎กับผู๎อื่นท่ียากล าบาก ด้านความเมตตา ควรด าเนินการดังนี้ 1) สํงเสริมการ
ปลูกฝ๓งจากครอบครัวของผู๎เรียน มีพํอแมํเป็นตัวอยําง 2) มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม มอบความชํวยเหลือที่บ๎านเด็กก าพร๎า 
บ๎านพักคนชรา บ๎านผู๎ที่ติดเช้ือเอดส๑ 3) จัดคํายพัฒนาชีวิต คํายสัมผัสชีวิต กํอให๎เกิดความรู๎สึกเมตตา สงสาร 4) มีการน า
ผู๎เรียนไปสอนหนังสือในโรงเรียนที่ยากจน จะรู๎สึกผูกพันหรือสงสาร 5) ในแตํละช้ันหรือแตํละห๎องชํวยกันดูแลเพื่อนที่เป็นเด็ก
พิเศษ (ผิดปกติทางสมอง) 6) มีกิจกรรมทางศาสนา ชํวยกลํอมเกลาจิตใจของผู๎เรียนให๎มีใจเมตตาตํอผู๎อื่น และรู๎จักจัดการ
อารมณ๑ รู๎จักให๎อภัย ควรด าเนินการดังนี้ ดา๎นความซ่ือสัตย ์1) ต๎องฝึกความรับผิดชอบกํอน แล๎วความซื่อตรงจะตามมา 2) ครู
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ต๎องเปิดโอกาสเพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความซื่อตรง ยอมรับเขาด๎วยทําทีของความรัก ด้านความพอเพียง ควรด าเนินการดังนี้ 
1) ครูพยายามปลูกฝ๓งให๎นักเรียนพอเพียงและไมํอวดฐานะของตนเองให๎ผู๎อื่นเกิดความรู๎สึกเสียเปรียบ หรือด๎อยกวํา 2) รณรงค๑
การประหยัดน้ า และไฟ ในโรงเรียน  3) สนับสนุนให๎ผู๎เรียนท าบัญชีสํวนตัวของตนเอง  
 

อภิปรายผล 
1. อัตลักษณ์ผู้เรียน ตามสภาพจริงของผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนคลัสเตอร์ชลบุรี ผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมที่

แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียน โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุํมคลัสเตอร๑ชลบุรี พบวําผู๎เรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่
สะท๎อนอัตลักษณ๑ผู๎เรียนในระดับ บํอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากกลุํมโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีได๎ก าหนดอัตลักษณ๑ผู๎เรียนที่
ต๎องการให๎เป็นคุณธรรมที่โดดเดํนของผู๎เรียน 5 ด๎าน โดยคัดเลือกมาจากคุณคําพระวรสาร 21 ประการของฝุายการศึกษา
คาทอลิก ซึ่งคุณธรรม 5 ประการที่ได๎ถูกคัดเลือกนี้ได๎ถูกปลูกฝ๓งและบูรณาการในระบบการเรียนการสอนและในกิจกรรมตําง 
ๆ ของทุกโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตามก าหนดของคณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี ในตัวบํงช้ีที่ 2 คือให๎สถานศึกษามีบรรยากาศของการอบรมตามหลักคริสตธรรม (การ
ประกาศขําวดี) หมายถึง สถานศึกษาจัดบรรยากาศของการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาที่กํอให๎เกิดบรรยากาศของการให๎
การศึกษาอบรมตามหลักพระคริสตธรรม โดยมุํงเน๎นบรรยากาศของการอบรมศีลธรรมทางศาสนาตามหลักคริสตธรรม (การ
ประกาศขําวดี) รํวมกัน การจัดสภาพแวดล๎อมของการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการที่สะท๎อนภาพของการจัดการศึกษา
อบรมศีลธรรมทางศาสนาตามหลักคริสตธรรม การใช๎สื่อที่เอื้อตํอกระบวนการจัดการศึกษาอบรม การจัดอาคารสถานที่ที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงสัญลักษณ๑ และการสร๎างวัฒนธรรมศีลธรรมทางศาสนาตามหลักคริสตธรรม คุณธรรมทั้ง 5 ประการที่ได๎
คัดเลือกมาให๎เป็นคุณธรรมที่โดดเดํนเหลํานี้มีที่มาจากค าสอนของพระเยซูเจ๎าโดยอ๎างอิงจากพระคัมภีร๑ภาคพันธสัญญาใหมํ
เป็นต๎นในพระวรสาร เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามก าหนดของคณะกรรมการ ฯ ที่กลําวมาข๎างต๎น  
ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียนในด๎านความรักฉันพี่น๎องมากที่สุด  จากพฤติกรรมที่แสดงออกอีก 4 ด๎าน 
เป็นต๎นในพฤติกรรมเรื่อง ผู๎เรียนมีความรักเพื่อนๆ อยํางจริงใจโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน และแบํงป๓นสิ่งของที่มีแกํเพื่อน เชํน 
อุปกรณ๑การเรียนหรืออาหาร เพราะความรักกันฉันพ่ีน๎องเป็นจิตตารมณ๑พระวรสารที่เป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษาคาทอลิก
โดยมีพระเยซูคริสต๑เป็นแบบอยํางสูงสุดตามสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกปี 2556 ซึ่งตรงกับพระวรสารที่วํา “นี่คือบท
บัญญัติของเรา ใหท๎ํานทั้งหลายรักกันเหมือนดังท่ีเรารักทําน” (ยน, 15:12) ความรักนี้เป็นความรักที่ไมํเห็นแกํตัว รํวมยินดีกับ
ผู๎ที่ยินดี ตักเตือนผู๎ที่ท าผิด ยอมรับค าตักเตือนและรู๎จักให๎อภัย ซึ่งสอดคล๎องก าหนดของคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรีในตัวบํงช้ีที่ 1 คือ ผู๎เรียนสามารถด าเนินชีวิตตามความ
เช่ือและศีลธรรมทางศาสนา (ที่ตนนับถือ) มีวิจารณญาณที่ดี มีจิตส านึกที่ดีเพื่อสร๎างสังคมที่ดี มีจิตวิญญาณแหํงความรัก มี
ความสัมพันธ๑ที่ดีและมิตรภาพกับทุกคน มีความตระหนักและรับผิดชอบรํวมกับผู๎อื่นในสังคม มีชีวิตรํวมกันกับผู๎อื่นอยํางสันติ 
และพบวําผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียนในด๎านซื่อสัตย๑อยูํในล าดับที่  5 ล าดับสุดท๎าย เมื่อเทียบกับ
พฤติกรรมอีก 4 ด๎าน โดยยังพบวํามีพฤติกรรมที่ยังคงแสดงออกถึงความไมํซื่อสัตย๑อยูํบ๎างเชํน การลอกข๎อสอบ ลอกการบ๎าน 
และโกหกเพื่อนหรือครูเพื่อไมํถูกลงโทษ ซึ่งพฤติกรรมเหลํานี้เป็นผลอันดับแรกมาจากครอบครัวตามข๎อมูลการให๎สัมภาษณ๑
ของครู ซึ่งยังคงมีผู๎ปกครองบางทํานที่ยอมโกหกแทนบุตรของตน หรือแสดงออกถึงการไมํซื่อสัตย๑เพื่อให๎ได๎มาสิ่งที่ต๎องการ ซึ่ง
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เป็นผลจากสภาพสังคมซึ่งประชากรสํวนใหญํในกลุํมตัวอยํางเป็นลักษณะสังคมเมือง คํานิยมในสังคมเมืองผู๎คนจะมีการแขํงขัน
กันสูง เป็นการแขํงขันเพื่อชนะคูํแขํงและความอยูํรอดในสังคม มีความศรัทธาในศาสนาน๎อยกวําสังคมชนบท สิ่งเหลํานี้ล๎วน
เป็นผลที่ท าให๎พฤติกรรมความไมํซื่อสตัย๑ปรากฏให๎เห็นเป็นเรื่องปกติในสังคมโดยเฉพาะประโยคที่กลําวถึงบํอยคือ “ใคร ๆ เขา
ก็ท ากัน” 
 2. อัตลักษณ์ผู้เรียน และแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในกลุ่ม
โรงเรียนคลัสเตอร์ชลบุรี ผู๎บริหารและครูได๎ให๎ความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียนทั้ง 5 ด๎าน โดยสรุป
รวมเป็นพฤติกรรมการแสดงออกได๎ดังนี้ 
  2.1 พฤติกรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ๑ผู๎เรียน 

1) ผู๎เรียนมีการชํวยเหลือกันและกัน รุํนพี่ชํวยเหลือรุํนน๎อง หรือเมื่อแบํงกลุํมท างานสํวนรวม หรือ
ชํวยเหลือในการท ากิจกรรมสํวนรวม พี่ได๎ท ากิจกรรมรํวมกับน๎อง น๎องถามข๎อสงสัยกับพี่ๆ โดยมีพี่คอยให๎ค าปรึกษา โดย
สามารถแยกพฤติกรรมของผู๎เรียนในเรื่องนี้ได๎เป็นสองกลุํม คือ กลุํมที่มีพี่น๎อง กับกลุํมที่มีลูกคนเดียว โดยเด็กที่ได๎ชํวยเหลือ
น๎องของตนที่บ๎านก็จะชํวยเหลือน๎องที่โรงเรียนด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทางแหํงพระวรสารที่วํา “อยําละเลยที่
จะกระท ากิจการทีด่แีละรู๎จักแบํงป๓น เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาทีพ่ระเจ๎าพอพระทัย” (ฮบ.13:16) 
 2) ผู๎เรียนมีความรักในกลุํมเพื่อนกันเองซึ่งผู๎เรียนกล๎าบอกครูเพื่อให๎ชํวยเหลือ ตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรม
ที่ไมํดี อีกทั้งยังหล๎ายอมรับเวลาที่เรียกเด็กมาพบเพื่อพูดคุยถึงป๓ญหาพฤติกรรมที่เขาควรปรับปรุงแก๎ไข  เด็กก็ยอมรับ และ
ปรับปรุงตัวดีขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทางแหํงพระวรสารที่วํา “ถ๎าพี่น๎องของทํานท าผิด จงตักเตือนเขา ถ๎าเขา
กลับใจ จงใหอ๎ภัยแกํเขา” (ลก.17:3) 
 3) ผู๎เรียนมีความสงสารตํอผู๎อื่น เชํนให๎ทานบริจาคกลุํมคนตาบอด หรือในเทศกาลออกพรรษาหรือมหา
พรต ผู๎เรียนให๎ความรํวมมืออยํางดี และมีความเมตตาสงสารกันเอง  เชํน เพื่อนบางคนไมํมีเงินซื้ออาหารทาน ซึ่งจะมีเพื่อน ๆ 
คอยชํวยเหลือในด๎านนี้เสมอ คอยดูแลเพื่อนตลอด เพราะเพื่อนคนนั้น ฐานะของครอบครัวคํอนข๎างล าบาก อีกทั้งยังมีความ
เมตตาตํอสัตว๑  อยํางเชํน เห็นนกบินไปบินมา ก็จะพยายามหาเศษขนมมาให๎นกกิน ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทาง
แหํงพระวรสารที่วํา “ในยามที่ทํานมีความบริบูรณ๑เชํนเวลานี้ ทํานควรชํวยเหลือผู๎อื่นที่ขัดสน และเชํนเดียวกันในยามที่เขามี
ความบริบูรณ๑เขาจะชํวยเหลือเมื่อทํานขัดสนด๎วยจึงจะมีความเทําเทียมกัน” (2 คร.8:14) 

4) ในด๎านของอารมณ๑ ผู๎เรียนมีความโกรธ ความโมโหอยูํบ๎างเพราะวํา ในชํวงของอายุที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํ
วัยรุํน อารมณ๑ก็เลยจะแปรปรวนเป็นธรรมดา 

5) ผู๎เรียนมีจิตอาสาชํวยเก็บขยะในโรงเรียน หรือรุํนพ่ีไปชํวยกางรํมให๎กับรุํนน๎องเวลาฝนตก โดยคิดเองท า
เอง และกล๎าอาสาเป็นธุระให๎กับแขกที่มาในโรงเรียน และมีผู๎เรียนที่อาสาอยากออกไปชํวยงานเป็นจิตบริการนอกโรงเรียน 
ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของสิ่งตํางๆ ได๎ออกจากตัวเอง ไมํเห็นแกํตัว ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทางแหํงพระวรสารที่วํา “
รับใช๎ด๎วยความเต็มใจเหมือนกับรับใช๎องค๑พระผู๎เป็นเจ๎า มิใชํรับใช๎มนุษย๑” (อฟ.6:7) 

6) เมื่อผู๎เรียนเก็บของมีคําตํางๆ ได๎ ก็จะน ามาแจ๎งให๎ครูประกาศตามหา อยํางไรก็ตาม ความซื่อสัตย๑เป็น
สิ่งที่อาจจะวัดได๎ยาก สํวนหนึ่งต๎องมาจากพื้นฐานการอบรมจากครอบครัว เพื่อพัฒนาตํอจากที่โรงเรียน รวมไปถึงการ
รับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเอง เป็นการท าหน๎าที่อยํางตรงไปตรงมาคือความซื่อสัตย๑เชํนกัน ซึ่งในเรื่องของความรับผิดชอบ 
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เด็กเล็กจะมีความรับผิดชอบมากกวําเด็กโต ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทางแหํงพระวรสารที่วํา เพราะเจ๎าซื่อสัตย๑ใน
เรื่องเล็กน๎อย เจ๎าจงมีอ านาจปกครองเมืองสิบเมืองเถิด” (ลก.19:11-27) 

 7) ผู๎เรียนมีการรู๎จักการประหยัดและอดออม เพื่อเอาไว๎ซื้อของที่จ าเป็น เป็นวิธีการรู๎จักบริหารการเงินและ
ชีวิตของพวกเขา แตํในเด็กโต อาจมีการเกิดคํานิยมที่จะใช๎ของแพง เพื่อให๎ทันสมัยหรือตามแฟช่ันดารา บางครั้งสิ่งที่ท าเกิด
ป๓จจัยนี้ก็เพราะผู๎ปกครองของผู๎เรียนเองที่ให๎เงินเป็นจ านวนมากทดแทนเวลาที่ไมํมีให๎บุตรของตน และในบางครั้งแม๎ครอบครัว
ของเด็กอาจจะมีฐานะไมํดี แตํก็ได๎พยายามรักษาหน๎าไว๎ เพื่อให๎ลูกของตนอยูํในสังคมได๎อยํางไมํน๎อยใจเพื่อนๆ ผู๎เรียนสํวนมาก
รู๎จักใช๎เงิน บางคนท างานพิเศษชํวยครอบครัว เพราะสํวนมากไมํคํอยมีฐานะ ต๎องคอยอาศัยกองทุนเรียนฟรี ซึ่งท าให๎รู๎จัก
พอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมี แตํยังคงมีการอดออมแตํน าไปใช๎ไมํถูกทาง บางคนอดออมเงิน เพื่อน าไปซื่อของใช๎ที่ไมํ เพราะอาจ 
รู๎สึกอยากได๎และอยากมีเหมือนเพื่อนบ๎าง ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค าสอนตามแนวทางแหํงพระวรสารที่วํา “รู๎จักมีชีวิตอยูํอยําง  
อดออม และรู๎จักมชีีวิตอยูอํยํางอุดมสมบูรณ๑” (ฟป.4:12) 
  2.2 แนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑แกํผู๎เรียน 
 1) อบรมเด็กตามพัฒนาการ และวัย ด๎วยความรักโดยเอาใจใสํ ผู๎เรียนระดับอนุบาลและประถมต๎องการ
การดูแลอยํางใกล๎ชิด และติดตามพฤติกรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน ไมํควรปลํอยให๎เด็กร๎องไห๎อยูํตามล าพัง ผู๎เรียนระดับมัธยมเป็น
พิเศษ หาโอกาสเยี่ยมครอบครัวของผู๎เรียนเพื่อทราบถึงพื้นฐาน สภาพและฐานะของครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา
พฤติกรรมที่ดีและถูกทาง ครูจะสามารถเข๎าใจผู๎เรียนอยํางที่เขาเป็น 
 2) ครูไมํดูถูกผู๎เรียนแตํต๎องคอยสํงเสริม และพร๎อมจะมองหาศักยภาพที่ซํอนอยูํในตัวผู๎เรียนแตํละคนและ
พร๎อมเป็นที่ปรึกษาให๎เขา ผู๎เรียนจะสัมผัสได๎ถึงความรักที่ครูให๎แม๎พวกเขาจะมีพื้นฐานความรักความอบอุํนตํ างกันก็ตาม 
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพูดคุยกันด๎วยเหตุผล ไมํใช๎ก าลัง ตักเตือนกันรู๎จักให๎อภัยซึ่งกันและกัน “ถ๎าพี่น๎องของทํานท าผิด จงตักเตือน
เขา ถ๎าเขากลับใจ จงให๎อภัยแกํเขา” (ลก 17: 3) เพราะผู๎ที่มีความดีและมีความรู๎ ยํอมสั่งสอนและตักเตือนกันได๎ (รม.15: 14) 
 3) มีกิจกรรมพี่รหัส น๎องรหัส เพื่อให๎รุํนพ่ีรุํนน๎องได๎ชํวยดูแลกันตลอดระยะเวลาที่เรียนอยูํในโรงเรียน โดย
ไมํใชํเพียงแคํเรื่องเรียนเทํานั้น แตํยังรวมไปถึงเรื่องชีวิต การปรึกษาป๓ญหาตํางๆที่ไมํสามารถบอกกับครูได๎ หรือเพิ่มหลักสูตร
หรือกิจกรรมพิเศษในวชิาเรียนโดยเรียนรวํมกันในสายเดยีวกัน ตํางช้ันป ีและมีแกนน ารุํนพ่ี ไปจัดและน ากิจกรรมให๎กับรุนํน๎อง 
 4) แตํละฝุายของโรงเรียนเรียกร๎องให๎ผู๎เรียนอาสามาชํวยเหลืออยูํเสมอและปลูกฝ๓งคุณธรรมจิตอาสาในทุก
รายวิชา ซึ่งตรงกับคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ข๎อที่ 12 คือ ค านึงถึงผลประโยชน๑ของ
สํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน๑ของตนเอง พร๎อมท้ังปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนเห็นวําการอาสาชํวยเหลือผู๎อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดี
และควรกระท า 
 5) ให๎ผู๎เรียนชํวยเหลือตนเองกํอนท่ีจะให๎ผู๎อื่นมาบริการหรือชํวยเหลือ เพราะการชํวยเหลือตนเองเป็นการ
ฝึกความรักและความรับผิดชอบตํอตนเอง เพราะถ๎ารักตนเองไมํได๎ก็จะรักผู๎อื่นไมํได๎ด๎วยเชํนกัน อีกทั้งยังฝึกการตัดสละ
ความเห็นแกํตัว การเอารัดเอาเปรียบ และความเกียจคร๎าน เพื่อพัฒนาตนเองมุํงสูํการเป็นผู๎เสียสละและมีน้ าใจจนเป็นนิสัย 
 6) น าความรู๎ที่ตนเองมีไปสอนให๎กับผู๎อื่นที่ยากล าบากเป็นการสํงเสริมด๎านจิตอาสา อีกทั้งการไปสอน
หนังสือในโรงเรียนที่ยากจน จะรู๎สึกผูกพันหรือสงสาร ท าให๎เกิดรุํนพี่รุํนน๎องตํางโรงเรียนด๎วย ปลูกฝ๓งความเมตตาตํอเพื่อน
มนุษย๑แกํผู๎เรียน ตรงกับรํางมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาในตัวบํงช้ีที่ 1 คือ ผู๎เรียนมีความรักเมตตา ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น 
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 7) ครอบครัวของผู๎เรียนปลูกฝ๓งคุณธรรมตําง ๆ โดยมีพํอแมํเป็นตัวอยําง นอกจากในเรื่องของการให๎ความ
รักและความอบอุํนแล๎ว การแสดงออกของพํอแมํสํงผลโดยตรงตํอพฤติกรรมของลูก ผู๎เรียนจะลอกเลียนแบบตั้งแตํยังเยาว๑วัย
และฝ๓งลึกในจิตใต๎ส านึกของเขา เชํน การท าบุญท าทาน การมีเมตตาตํอผู๎อื่น การพูดคุยด๎วยเหตุผลไมํใช๎ก าลังรุนแรงใน
ครอบครัว การให๎อภัยและการลงโทษ และความซื่อสัตย๑สุจริต  
 8) มีกิจกรรมด๎านความเมตตาที่เป็นรูปธรรม มอบความชํวยเหลือที่บ๎านเด็กก าพร๎า บ๎านคนชรา บ๎านผู๎ที่
ติดเชื้อเอดส๑ และใกล๎ตัวเข๎ามาคือ ในแตํละชั้นหรือแตํละห๎องชํวยกันดูแลเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษ (ผิดปกติทางสมอง) ซึ่งตรงกับ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ข๎อที ่6 คือ มีศีลธรรม รักษาความสัตย๑ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและ
แบํงป๓น  
 9) การจัดคํายพัฒนาชีวิต คํายสัมผัสชีวิตคนยากจนท้ังในเมืองและในชนบท ชาวนา หรือชาวเขา กํอให๎เกิด
ความรู๎สึกเมตตา สงสาร และเห็นอกเห็นใจตํอผู๎ที่ยากไร๎หรือด๎อยโอกาสมากกวําตนเอง รวมทั้งได๎เห็นความเป็นอยูํอยําง
พอเพียงตามสภาพของกลุํมบุคคลเหลํานั้น 
 10) สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางศาสนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อชํวยกลํอมเกลาจิตใจของผู๎เรียนให๎มีใจเมตตาตํอ
ผู๎อื่น และรู๎จักระงับอารมณ๑ รู๎จักให๎อภัย ซึ่งตรงกับคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ข๎อที่ 11 คือ 
มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตํอบาปตามหลักของ
ศาสนา และตรงกับรํางมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาในตัวบํงช้ีที่  1 คือ ผู๎เรียนประพฤติตนดี มีความรักพระเจ๎า ยึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนา ปฏิบัติตามคุณคําพระวรสาร 
 11) ฝึกให๎ผู๎เรียนความรับผิดชอบกํอน แล๎วความซื่อสัตย๑จะตามมา เพราะการรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของ
ผู๎เรียนคือความซื่อสัตย๑ตํอตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญกํอนอื่นใด เมื่อซื่อสัตย๑ตํอตนเองได๎ จึงสามารถซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่อื่น ๆ ที่
ได๎รับมอบหมาย 
 12) เปิดโอกาสเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความซื่อสัตย๑ ยอมรับเขาด๎วยทําทีของความรัก เมื่อผู๎เรียนกระท า
ความผิดหรือเป็นผู๎อื่นกระท าความผิดและต๎องการจะสารภาพ เปิดเผยข๎อมูลหรือช้ีแจง ครูจะต๎องพร๎อมที่จะรับฟ๓งอยําง
ปราศจากอคติ และให๎ค าแนะน าที่ยุติธรรม ถูกต๎องและเหมาะสม 
 13) รณรงค๑การประหยัดน้ า – ไฟ ในโรงเรียน รู๎จักใช๎อยํางจ าเป็นและรู๎จักการรับผิดชอบ ไมํละเลยหรือ
ฟุุมเฟือยในการใช๎ทรัพยากร 
 14) ปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนพอเพียงและไมํอวดฐานะของตนเองให๎ผู๎อื่นเกิดความรู๎สึกเสียเปรียบ หรือด๎อยกวํา
พร๎อมท้ังสนับสนุนให๎ผู๎เรียนท าบัญชีสํวนตัวของตนเอง ซึ่งตรงกับคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
ข๎อที ่10 คือ รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รู๎จัก
อดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจ าหนําย และพร๎อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมี
ภูมิคุ๎มกันท่ีดี  
 ผู๎บริหารและครูในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลุํมโรงเรียนคลัสเตอร๑ชลบุรี ได๎มีแนวทางในการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามอัตลักษณ๑ของโรงเรียน โดยการ การสร๎างบรรยากาศของโรงเรียน โดยมุํงเน๎นด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม การสนับสนุนจิตตารมณ๑ความรักและเสรีภาพ การสร๎างความเข๎าใจระหวํางครูกับผู๎เรียน การสร๎างโอกาส
ทางการศึกษาแกํผู๎เรียนที่ด๎อยโอกาส และการสอนให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงคุณคํา ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ตามที่ได๎กลําวมา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน ารูปแบบการวิจัยนี้ หรือรูปแบบอื่นที่คล๎ายกันไปใช๎กับโรงเรียนอื่นๆ ในสังฆมณฑลจันทบุรี เพื่อ
สามารถประเมินคุณลักษณะของผู๎เรียนได๎ตรงตามอัตลักษณ๑ที่ได๎วางเปูาหมายไว๎ 
 2. ควรมีการน าแนวทางการเสริมสร๎างอัตลักษณ๑ผู๎เรียน ที่ได๎มาจากงานวิจัยนี้ไปทดลองใช๎ 
 3. ควรมีการศึกษาเรื่องป๓ญหาหรืออุปสรรคที่สํงผลตํอการพัฒนาผู๎เรียนในแตํละด๎าน  เพื่อน าไปปรับปรุงแก๎ไข
หลักสูตรการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. หลังจากการพัฒนาอัตลักษณ๑ผู๎เรียนที่โดดเดํนทั้ง 5 ด๎านแล๎ว ควรมีการศึกษาวิจัยในด๎านอื่นๆ จากคุณคําพระวร
สารอีก 16 ประการที่เหลือ เพื่อให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ทั้งครบตามคุณคําพระวรสารทั้ง 21 ประการ 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 
ของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

Marketing Mix Factors Affecting the Purchase of Seaweed Snacks of the Students 
at Bangbuathong School Bangbuathong District in Nonthaburi Province 

 

ณัฐนรี สุชิตกลุ* ผศ.ดร.กมัพล  เช้ือแถว** ผศ.ดร.ธัชพงศ๑  เศรษฐบุตร** 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของ
นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  2) ศึกษาระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ 3) เปรียบเทียบ
ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 350 คน โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตรา
สํวนประมาณคาํ 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ โดยมีคําความเชื่อมั่นอยูํในระดับ 0.906 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวํา 

1) พฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าสาหรํายยี่ห๎อเถ๎าแกํน๎อย จ านวน  174 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.71 
ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรําย 1 วัน/สัปดาห๑ จ านวน 184 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.58 มีปริมาณในการซื้อขนมขบเคี้ยวประเภท
สาหรําย 1-2 ซอง ในแตํละครั้ง จ านวน 216 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.71 ได๎รับอิทธิพลตํอการเลือกซื้อด๎วยตัวเอง จ านวน 212 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 60.57 สํวนมากบริโภครสดั้งเดิมจ านวน 237 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.71 บริโภคประเภทสาหรํายทอดกรอบ จ านวน 
178 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.86 สาเหตุที่เลือกเพราะด๎วยความชอบสํวนตัว จ านวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.29 

2) ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียน
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมทุกด๎าน มีสํวนประสมทางการตลาดอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยชํองทางการจัดจ าหนําย มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ราคา ผลิตภัณฑ๑ 
สํวนการสํงเสริมการตลาด มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด  

3) ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัว
ทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา และจ านวนเงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่งวัน
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) study the consumers’ behaviors affecting their purchase 
of seaweed snacks 2) study the level of  marketing mix factors affecting the purpose of seaweed snacks 
and 3) compare the marketing mix factors affecting the purpose of seaweed snacks of the students at 
Bangbuathong School Bangbuathong District in Nonthaburi Province. The samples included a total of 350 
students from Bangbuathong School Bangbuathong District in Nonthaburi Province obtained through 
accidental random sampling. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist 
with reliability at 0.906, and were statistically analyzed in percentage, mean, standard deviation, and             
t-test. 

The findings revealed as follows. 
1) The following consumers’ behaviors affecting their purchase of seaweed snacks were mostly 

found: purchasing seaweed snack of “Tao KaeNoi” Brand (49.71%), purchasing seaweed snack one day a 
week (52.58%), purchasing one-two packs of seaweed snacks each time (61.71%), self-autonomous 
purchasing (60.57%), consuming of original flavour (67.71%), purchasing crispy seaweed (50.86%), and 
purchasing based on personal preference (54.29%). 

2) The marketing mix factors affecting the purpose of seaweed snacks were generally found at 
the high level. After item analysis, channels of distribution were rated with the highest mean followed by 
price, products, and marketing promotion. 

3) The consumers with different sex, age, educational background, and one-day allowance 
received from the parents did not have the different marketing mix factors affecting the purpose of 
seaweed snacks at significance level .05. 

Keywords: Marketing Mix Factors, Consumers’ Behaviours, Seaweed Snacks 
 

บทน า 
แผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุํงเน๎นการ

สํงเสริมสุขภาพ การปูองกัน ควบคุมโรค และคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ เพื่อให๎คนไทยแข็งแรงทั้งรํายกาย จิตใจ สังคม 
และป๓ญญา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เป็นรากฐานของป๓ญหาภาวะโรคที่ส าคัญในป๓จจุบัน และ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพคน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เน๎นการพัฒนา
สุขภาพครบวงจร มุํงการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน การฟื้นฟูสภาพรํางกายและจิตใจ  เสริมสร๎างให๎คนไทยมีความมั่นคงทาง
อาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงตํอสุขภาพ (แผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ , 2555) ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร๎าง สุขภาวะที่ดีของประชาชนจึงควรปลูกฝ๓งตั้งแตํในวัยเดก็  ป๓จจุบันสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎เกิดป๓ญหาโภชนาการโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู๎ปกครองของเด็กนักเรียนสํวนใหญํ
ต๎องแขํงขันกันท างานจึงไมํมีเวลาเตรียมอาหารที่เหมาะสมให๎บุตรหลาน ท าให๎นักเรียนต๎องเลือกซื้ออาหารด๎วยตนเองในขณะที่
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ยังมีความรู๎ไมํถูกต๎องเกี่ยวกับโทษและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสมโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว จึงท า
ให๎ไมํสามารถวิเคราะห๑เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน๑ และมีคุณคําทางโภชนาการที่เหมาะสมกับตนเองได๎ 

ป๓จจุบันการใช๎สื่อในการโฆษณาขนมขบเคี้ยวมีแนวโน๎มเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคของเด็กไทยคํอนข๎างมาก การโฆษณาซ้ าๆ เป็นอีกป๓จจัยหนึ่งที่โน๎มน๎าวให๎เด็กต๎องการบริโภคขนม โดยเด็กซื้อขนม
เพราะอยากทดลองขนมใหมํที่เห็นจากโฆษณาทางโทรทัศน๑ (จิราวรรณ เศลารักษ๑ , ม.ป.ป.) ป๓จจุบันนี้รูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตของคนสํวนใหญํนั้นได๎เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปเป็นอยํางมาก อันเนื่องมาจากการได๎รับอิทธิพลจากตํางชาติ ไมํวําจะเป็น
เอเชียด๎วยกัน เชํน ประเทศญี่ปุุน หรือประเทศเกาหลี ซึ่งมีสํวนผลักดันให๎วัยรุํนในป๓จจุบันสนใจขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรําย
มากกวําขนมขบเคี้ยวที่ให๎สารอาหารจ าพวกคาร๑โบไฮเดรตเพียงอยํางเดี ยว  สารอาหารประเภทคาร๑โบไฮเดรต                                                                                                                         
จะกํอให๎เกิดโรคอ๎วน จึงไมํเป็นท่ีนิยมตํอวัยรุํนในป๓จจุบัน 

ตลาดของอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ใหญํมากและมีมูลคําตลาดรวมกันประมาณ 18,000 ล๎านบาท 
(สยามธุรกิจ, 2550) อีกทั้งยังมีแนวโน๎มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อีกด๎วย ท าให๎มีการแขํงขันอยํางรุนแรงจนเกิดขนมประเภทตํางๆ 
ออกมามากมาย เหตุเพราะผู๎บริโภคขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายมีเป็นจ านวนมากเริ่มตั้งแตํเด็กเล็กจนถึงผู๎ใหญํ ที่นิยม
รับประทานกันยามวําง จากกระแสที่ผู๎บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น การหันมาเลือกบริโภคสาหรํายจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได๎รับความนิยม เนื่องจากสาหรํายเป็นแหลํงอาหารโปรตีนที่ส าคัญ และอุดมไปด๎วยแรํธาตุและวิตามิน
หลายชนิด โดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากกวําในนมถึง 10 เทํา และยังมีธาตุเหล็ก ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินบี 1 
ซึ่งในป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑ประเภทสาหรํายได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้น ท าให๎ตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายออกมาตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคที่หลากหลายขึ้น เพื่อต๎องการขยายฐานลูกค๎าที่รักสุขภาพ สํงผลให๎สินค๎าประเภทสาหรํายเติบโต
สวนกระแสกับป๓จจัยลบ อันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศและมีการคาดการณ๑วําผลิตภัณฑ๑ประเภท
สาหรํายจะเติบโตขึ้นประมาณร๎อยละ 15-20 ในปีนี้ (ผู๎จัดการรายสัปดาห๑, 2551)  

ดังนั้น ผู๎วิจัยได๎เห็นถึงความส าคัญดังกลําว จึงได๎ท าการวิจัยเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นข๎อมูลให๎
ผู๎ประกอบการเห็นวําความนิยมในผลิตภัณฑ๑สาหรํายภายใต๎ยี่ห๎อเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยํางรวดเร็ว โดยหวังวําผลการศึกษา
ที่ได๎จะเป็นประโยชน๑ในการก าหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดให๎กับผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรําย และ
ผลิตภัณฑ๑ขนมขบเคี้ยวประเภทอื่น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีผลตอํการเลอืกซื้อขนมขบเคีย้วประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน

โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
3. เพื่อเปรียบเทียบป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน

โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามข๎อมูลทั่วไป 
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สมมติฐานของการวิจัย 
เพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา และจ านวนเงินท่ีได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่งวันตํางกันมีผลตํอป๓จจัยสํวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายแตกตํางกัน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได๎แกํ นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 2,548 คน  
กลุ่มตัวอยา่ง ได๎แกํ นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 350 คน  การก าหนด

ขนาดกลุํมตัวอยํางใช๎สูตรยามาเนํ  (ณัฐวรรณ นาคประกาศ, 2557, น.43) โดยก าหนดให๎มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ด๎วย
วิธีการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ข๎อมูลทั่วไปประกอบด๎วย เพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา และจ านวนเงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่ง
วัน และพฤติกรรมผู๎บริโภค ประกอบด๎วย เลือกซื้อสินค๎าสาหรํายยี่ห๎อใด ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายบํอยเพียงใดใน 1 
สัปดาห๑ ปริมาณในการซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายในแตํละครั้ง ได๎รับอิทธิพลจากการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภท
สาหรําย รสชาติของสาหรําย ประเภทของสาหรําย สาเหตุที่เลือกรับประทานสาหรําย 

ตัวแปรตาม ได๎แกํ  ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย และ
การสํงเสริมการตลาด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเพื่อส าหรับศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 สํวน ดังนี ้  

สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได๎แกํ เพศ อายุ ช้ันปี
การศึกษา และจ านวนเงินท่ีได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่งวัน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 4 ข๎อ 

สํวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน
โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 7 ข๎อ ได๎แกํ  

 ข๎อ 1 เลือกซื้อสินค๎าสาหรํายยี่ห๎อใด จ านวน 5 ตัวเลือก 
 ข๎อ 2 ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายบํอยเพียงใดใน 1 สปัดาห๑ จ านวน 6 ตัวเลือก 
 ข๎อ 3 ปริมาณในการซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายในแตํละครั้ง จ านวน 4 ตัวเลือก  
 ข๎อ 4 ได๎รับอิทธิพลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรําย จ านวน 4 ตัวเลือก 
 ข๎อ 5 รสชาติของสาหรําย  จ านวน 6 ตัวเลือก  
 ข๎อ 6 ประเภทของสาหรําย จ านวน 3 ตัวเลือก 
 ข๎อ 7 สาเหตุที่เลือกรับประทานสาหรําย จ านวน 5 ตัวเลือก 
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สํวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ๑ 

2. ราคา 
3. ชํองทางการจัดจ าหนําย 
4. การสํงเสริมการตลาด 

ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข๎อมูล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบโครงสร๎างของ

แบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามจากงานวิจัยตํางๆ และจากต าราการวิจัย 
3. ด าเนินการสร๎างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด  โดยค าถามที่ใช๎ในแบบสอบถามอยูํในระดับการวัดข๎อมูลประเภท           

อันตรภาคช้ันเป็นการวัดแบบมาตราสํวนประมาณคําของลิเคิร๑ท 
4. สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ เพื่อท าการพิจาณาตรวจสอบ แก๎ไข ปรับปรุงให๎

ถูกต๎องเหมาะสม ตรงตามจุดมุํงหมายของการวิจัย 
5. น าแบบสอบถามฉบับรํางท่ีได๎รับการแนะน าและแก๎ไขแล๎วเสนอตํอผู๎เช่ียวชาญ 3 ทําน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา ความครอบคลุม ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ แล๎วหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ได๎คําดัชนี
เทํากับ 1.00 แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎มีความเหมาะสม 

6. น าแบบสอบถามหาคุณภาพเครื่องมือโดยไปทดลองใช๎กับนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางในอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให๎นักเรียนตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน แล๎วน าแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจให๎
คะแนนวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบราค (ศิริพงศ๑ พฤทธิพันธ๑, 2553, น.91-93)            
ได๎คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.906 

7. น าแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลกับนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู๎วจิัยน าแบบสอบถามมาด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด๎วยตนเอง จ านวน 350 ชุด 
2. เก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ๑คืนด๎วยตนเอง 
3. น าแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของแตํละฉบับแล๎วท าการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา และจ านวนเงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครองใน

หนึ่งวันโดยการหาคําความถี่ และคําร๎อยละ 
2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนที่ 2 พฤติกรรมผู๎บริโภคของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง โดยการหาคําความถี่ และคําร๎อยละ  
3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนที่ 3 ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภท

สาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวัดระดับการเลือกซื้อเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา ตามวิธีของลิเคิร๑ท โดยแบํงเป็นเลือกตอบ 5 ระดับ โดยใช๎คําสถิติ คําเฉลี่ย ( x ) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(SD.) ได๎ก าหนดเกณฑ๑ความหมายของคะแนน ใช๎แนวคิดของเบสท๑ (พรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก , 2554, น.45) ซึ่งแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง    มาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง   น๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง   น๎อยที่สุด 
4. การทดสอบที (t-test) ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือก

ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กัลยา วานิชย๑บัญชา,2555, 
น.244 - 247) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน

โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
1. ข๎อมูลทั่วไปพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 12-15 ปี ช้ันปีการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนต๎น และจ านวนเงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่งวัน 1-100 บาท  
2. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อสินค๎าสาหรํายยี่ห๎อเถ๎าแกํน๎อย ซื้อขนมขบเคี้ยว
ประเภทสาหรําย 1 วัน / สัปดาห๑ ปริมาณในการซื้อ1-2 ซอง ได๎รับอิทธิพลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวด๎วยตัวเอง บริโภครส
ดั้งเดิมประเภทสาหรํายทอดกรอบ และบริโภคสาหรํายด๎วยความชอบสํวนตัว 

3. ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรี ยน
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวําการศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว
ประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมทุกด๎านมีป๓จจัยสํวนประสม
ทางการตลาดอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยชํองทางการจัดจ าหนําย มี
คําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ราคา ผลิตภัณฑ๑ สํวนการสํงเสริมการตลาด มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
 3.1 ผลิตภัณฑ๑ ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของ
นักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
ผู๎บริโภคเลือกซื้อโดยค านึงถึงรสชาติของสาหรําย อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาอยูํในระดับมาก ดังนี้                      
มีประโยชน๑ตํอรํางกาย ค านึงถึงยี่ห๎อของสาหรํายเป็นพิเศษ ค านึงถึงปริมาณสาหรํายที่บรรจุอยูํในบรรจุภัณฑ๑ ค านึงถึง                
ความปลอดภัยจากการบริโภคสาหรําย สํวนความนําสนใจจากลักษณะบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 3.2 ราคา ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอํการเลอืกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน
โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีสองข๎อ
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อยูํในระดับมากที่สุด ได๎แกํ มีหลายระดับราคาให๎เลือก มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด และ รองลงมา คือ ราคาไมํคํอยเปลี่ยนแปลง สํวน
ราคาขายเหมาะสมตํอน้ าหนักสุทธิ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากัน 
 3.3 ชํองทางการจัดจ าหนําย ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภท
สาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา            
เป็นรายข๎อ พบวํา ความสะดวกในการหาซื้อสินค๎า อยูํในระดับมากท่ีสุด มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ สถานท่ีเหมาะสม                                                                                                                       
ในการจ าหนํายสินค๎า อยูํในระดับมาก สํวนร๎านค๎าท่ีจ าหนํายนําเชื่อถืออยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด  
 3.4 การสํงเสริมการตลาด ระดับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภท
สาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา            
เป็นรายข๎อ พบวํา มีการโฆษณาเกี่ยวกับสาหรํายทางสื่อประชาสัมพันธ๑ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ 
มีกิจกรรมเพื่อสังคม อยูํในระดับมาก สํวนมีพนักงานคอยให๎ค าแนะน า / เชิญชวน อยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด  

4. เปรียบเทียบป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน
โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการเปรียบเทียบป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือก
ซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ข๎อมูลทั่วไป 
ประกอบด๎วย เพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา และจ านวนเงินที่ได๎รับจากผู๎ปกครองในหนึ่งวัน มีป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตํอการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของนักเรียน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05                        
ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีได๎กลําวมาแล๎ว ผู๎วิจัยสามารถน าประเด็นมาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะแนวทางในการน าผลการวิจัย

ไปใช๎ได๎ดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ๑ พบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในเรื่องรสชาติของสาหรําย ดังนั้นผู๎ผลิตจึงต๎องมีการคิดค๎นรสชาติที่

แปลกใหมํ เพื่อให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภคให๎มากท่ีสุด และตอ๎งรักษารสชาติให๎คงที เพื่อเป็นการดึงดูดใจให๎ผู๎บริโภค
หันมาบริโภคในผลิตภัณฑ๑เดิมซ้ าๆ  

2. ราคา พบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสนใจเรื่องราคาที่ไมํเปลี่ยนแปลง และผลิตภัณฑ๑มีให๎เลือกได๎หลายราคา ซึ่งท าให๎
ผู๎บริโภคสามารถเลือกบริโภคได๎หลากหลาย และในเรื่องราคาเป็นป๓จจัยที่สํงผลตํอยอดขายของผลิตภัณฑ๑ได๎ ถ๎าราคาสูงเกินไป
ผู๎บริโภคจะหันไปบริโภคผลิตภัณฑ๑ยี่ห๎ออื่นที่มีอยูํในท๎องตลาดได๎ ซึ่งท าให๎ผู๎ผลิตต๎องค านึงถึงการตั้งราคาของผลิตภัณฑ๑ให๎มาก 
เพื่อให๎สอดคล๎องกับราคาที่เหมาะสม 

3. ชํองทางการจัดจ าหนําย พบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสนใจในความสะดวกในการหาซื้อสินค๎า เพราะผู๎บริโภคสํวนใหญํที่
บริโภคขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายมีทั้งเด็กและผู๎ใหญํ ผลิตภัณฑ๑ควรสามารถหาซื้อได๎งํายขึ้น ตามร๎านสะดวกซื้อ หรือร๎านค๎า
ทั่วไป ถ๎าผู๎บริโภคไมํสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ๑นั้นได๎ในร๎านค๎าตํางๆ อาจจะท าให๎ผู๎บริโภคหันไปบริโภคผลิตภัณฑ๑อยํางอื่นแทน 
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4. สํงเสริมการตลาด พบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสนใจการโฆษณาเกี่ยวกับสาหรํายทางสื่อประชาสัมพันธ๑ ดังนั้น ผู๎ผลิต
ต๎องท าการตลาดประชาสัมพันธ๑ให๎ผูบ๎ริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ๑ ไมํวําจะเป็นผลิตภณัฑ๑ใหม ํการปรบัลดราคา โปรโมช่ันตํางๆ ซึ่ง
สื่อท่ีต๎องใช๎คือ โทรทัศน๑ วิทยุ อินเทอร๑เน็ต ให๎มากเพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงผลิตภัณฑ๑นั้นได๎งําย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยพฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายในแตํละยี่ห๎อที่ได๎รับความนิยม 

เปรียบเทียบกับขนมขบเคี้ยวประเภทอ่ืนๆ 
2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทสาหรํายของผู๎บริโภคที่เป็น

คนวัยท างาน 
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร  
A Study of Teachers’ Motivation in Performance at Bangmod Wittaya School 

under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok 
 

เกศินี  ทองทวี* ผศ.ดร.กฤษดา  ผอํงพิทยา** ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ๑** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด
จวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 78 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  และแบบ

ตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวํา  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับมาก เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 
ความส าเร็จของงาน ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล โอกาสและความก๎าวหน๎า  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การได๎รับการยอมรับ สภาพ
การปฏิบัติงาน และปริมาณงานและความรับผิดชอบ   

ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research were to study the teachers’ motivation in performance at Bangmod 
Wittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok The population included 
seventy-eight official teachers. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist, 
and were statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, standard deviation. 
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 The findings revealed that the teachers’ motivation in performance at Bangmod Wittaya School 
under Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok was generally found at the high level. After 
item analysis, job success was rated with the highest MEAN followed by interpersonal relation, 
opportunity and advancement, job characteristics, recognition, working condition, and job quantities and 
responsibility. 

Key words: Motivation in Performance 
 

บทน า 
 การด าเนินงานใดให๎ประสบผลส าเร็จได๎นั้นขึ้นอยูํกับการปฏิบัติงานของบุคคล ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็น
องค๑ประกอบส าคัญที่สุดของการบริหารงาน ถ๎าบุคคลในหนํวยงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค๑การหรือหนํวยงาน
นั้นยํอมมีผลสัมฤทธ์ิของงานสูง สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให๎ข๎าราชการครูสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมีประสิทธิภาพนั้น คือ 
ผู๎บริหารทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องท าให๎ครูเกิดก าลังใจ เพื่อให๎การปฏิบัติงานของข๎าราชการครูเหลํานี้มีประสิทธิภาพ กลําวคือ 
ลักษณะของกระบวนการจูงใจของคนมีความต๎องการ (Need) ซึ่งน าไปสูํการจูงใจ (Motivation) จึงท าให๎เกิดการปฏิบัติงาน 
(Action) จากความต๎องการของคนจะน าไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงาน ฝุายบริหารจะต๎องเสนอความ
ต๎องการที่ให๎บุคคลเหลํานั้นมีความพอใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจมีความส าคัญตํอการปฏิบัติงานในทุกองค๑การหรือ
หนํวยงาน เพราะความต๎องการที่มีคุณลักษณะตําง ๆ เพื่อให๎อยูํในสังคมที่ดี เชํน ความต๎องการความก๎าวหน๎า ความส าเร็จ 
การยอมรับนับถือ การมีฐานะมั่นคง ความต๎องการมีช่ือเสียงในสังคมเป็นพ้ืนฐานในสังคมของสังคมมนุษย๑ในป๓จจุบันท่ีทุกคนยัง
ติดคํานิยมอยูํ (ป๓ญญา จั่นรอด, 2548, น.2) 
 การบริหารองค๑การใด ๆ เพื่อให๎เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค๑ขององค๑การยํอมต๎องใช๎ทรัพยากรการบริหารซึ่ง
ประกอบด๎วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ๑ และการจัดการเป็นส าคัญ ซึ่งทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญที่สุดก็คือคน เพราะคนเป็นผู๎ใช๎
ทรัพยากรอื่น ๆ ในองค๑การ (บัญญัติ แสวงดี, 2543, น.2) ดังนั้นองค๑การจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเปูาหมายมากน๎อยเพียงใด
ยํอมขึ้นอยูํกับความรํวมมือรํวมใจของผู๎ปฏิบัติงานในองค๑การนั้น การให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานอยํางสมานฉันท๑นั้นจะ
บังเกิดได๎ก็ตํอเมื่อผู๎บริหารองค๑การเข๎าใจถึงความต๎องการของมนุษย๑ และสามารถเลือกใช๎วิธีการจูงใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานเกิด
ความมั่นใจและเกิดความรู๎สึกท่ีจะอุทิศตนเพื่องานได๎อยํางถูกต๎อง (นิศากร สุขะกาศี, 2548, น.2) 
 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให๎บุคคลประสบความส าเร็จในหน๎าท่ีการงานหรือประสบความส าเร็จในชีวิต 
โดยเป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี โดยพยายามแขํงขันหรือเปรียบเทียบกับ
ผู๎อื่น มีการก าหนดเปูาหมายให๎เหมาะสมกับความสามารถของตนเองและมีความมานะบากบั่นในการตํอสู๎กับอุปสรรคตําง ๆ 
ที่มาขวางกั้น แรงจูงใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค๑การ พฤติกรรมของมนุษย๑มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติสิ่งใด
หรือไมํปฏิบัติสิ่งใดซึ่งเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นองค๑ประกอบส าคัญของพฤติกรรมของบุคคล
เนื่องจากเป็นองค๑ประกอบที่กระตุ๎น ผลักดันชักจูงให๎บุคคลท าพฤติกรรมหรือไมํท าพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
(สมใจ ลักษณะ, 2546, น.63)  
 แรงจูงใจจึงเข๎ามามีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนํวยงาน ดังนั้นผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในหลักการบริหารและสร๎างแรงจูงใจเป็นอยํางดี แรงจูงใจท่ีผู๎ปฏิบัติงานจะมีหรือเกิดขึ้นเพียงใดยํอมขึ้นอยูํกับการแลเห็น
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ผลแหํงการกระท าของเขาวําจะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํงานที่ได๎ปฏิบัติไปแล๎วเพียงใด แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปได๎ทั้ งการ
กระท าของผู๎บังคับบัญชาและระบบงานท่ีมีอยูํ จึงเป็นหน๎าที่อันหลีกเลี่ยงไมํได๎ของผู๎บังคับบัญชา จะต๎องพยายามทุกวิถีทางที่
จะสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดขึ้นเพื่อผลของงานจะได๎เป็นไปอยํางสมบูรณ๑แบบตามเจตนารมณ๑ขององค๑การนั้นๆ (พนัส หันนาคินทร๑, 
2542, น.130) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมิใชํแคํเพียงคําตอบแทน แตํยังประกอบด๎วย ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด๎าน
การได๎รับการยอมรับ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน หรือที่เรียกวํา
ป๓จจัยจูงใจหรือป๓จจัยกระตุ๎น (Motive Factors) เป็นตัวท าให๎เกิดความพยายามในการปฏิบัติงาน อันจะน ามาซึ่งความพอใจ
ในการปฏิบัติงาน สํวนป๓จจัยที่ท าให๎เกิดความไมํพอใจน้ันมีสํวนสมัพันธ๑กับเง่ือนไขภายนอก ได๎แกํ ด๎านนโยบายและการบริหาร 
ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลในหนํวยงาน ด๎านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด๎านสภาพแวดล๎อมของการปฏิบัติงาน และ
ด๎านผลตอบแทนเรียกวําป๓จจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) เป็นเหตุให๎เกิดความไมํพอใจ อาจสํงผลให๎การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพต่ า เพื่อให๎ครูเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบัติงาน จ าเป็นที่ต๎องสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให๎กับครู
เพื่อให๎ผลการปฏิบัติงานออกมาอยํางมีประสิทธิภาพ (เสนาะ ติเยาว๑, 2544, น.214–215) 
 ในองค๑การทางการศึกษา ครูเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนาสังคม เพื่อน าความรู๎
ความสามารถในการพัฒนาชาติบ๎านเมือง แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค๑การจึงมีความจ าเป็น เพื่อที่จะต๎องเข๎าใจถึงความต๎องการ คํานิยม เปูาหมายในการด ารงชีวิต ป๓ญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน อันจะท าให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (กันตยา เพิ่มผล, 2541, น.1) ดังนั้นการจูงใจเป็น
สิ่งส าคัญที่ผู๎บริหารจะต๎องเอาใจใสํอยูํเสมอ การใช๎ก าลังอ านาจบีบบังคับอาจท าให๎ประสิทธิผลของโรงเรียนต่ า และไมํใชํวิธี
แก๎ป๓ญหาในการปฏิบัติงานที่ถูกต๎องแตํอยํางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผู๎บริหารจะต๎องสนใจศึกษาถึงเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานท่ีดีอยูํเสมอและจะต๎องเปรียบเทียบสถานการณ๑ของการจูงใจในขณะนั้นให๎ถูกต๎องเพื่อจะได๎เลือกใช๎เทคนิคการ
จูงใจได๎ถูกต๎องและเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอโรงเรียนซึ่งจะสํงผลตํอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (พลอยปภัส  ธนกิตติ์กรณ๑แก๎ว, 
2556, น.3) 
 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสํวนกลาง ประเภทสหศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎กํอตั้ง
จากแรงศรัทธาของชุมชน และความต๎องการของกระทรวงศึกษาธิการกับกรุงเทพมหานคร ที่จะให๎กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการรับด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรุงเทพฯ ป๓จจุบันโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ๑” จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 2,062 คน มีห๎องเรียน 49 
ห๎อง รับนักเรียนในพ้ืนท่ีร๎อยละ 100 โดยมีครูประจ าการจ านวน 78 คน จากประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานของผู๎วิจัยที่
โรงเรียนแหํงนี้พบวํา จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงานท่ีนี่สํวนใหญํเริม่ปฏบิัติงานท่ีนี่ตั้งแตํได๎บรรจุเข๎ารับ
ราชการและอยูํที่น่ีจนเกษียณอายุราชการ รองผู๎อ านวยการ และผู๎อ านวยการบางทํานตั้งใจมาเกษียณอายุราชการที่ โรงเรียน
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” เมื่อส ารวจประวัติการปฏิบัติงานของแตํละทํานสํวนใหญํก็จะพบวําทํานได๎เริ่มชีวิต
ข๎าราชการที่โรงเรียนแหํงนี้เป็นท่ีแรก จากข๎อสังเกตตํางๆ ที่กลําวมานี้ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
เพื่อให๎ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” และ
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น าเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานให๎มีประสิทธิภาพและสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางผู๎บริหารกับ
ผู๎ปฏิบัติงานตํอไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยศึกษาจากประชากร คือ ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 78 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด๎วย 1) ความส าเร็จของงาน 2) การได๎รับการยอมรับ             
3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 4) ปริมาณงานและความรับผดิชอบ 5) โอกาสและความก๎าวหน๎า 6) ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล และ 
7) สภาพการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคการศึกษาต๎น ปีการศึกษา 2559 เปน็เวลา 3 เดือน 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ใช๎
กรอบแนวคิดของเฟรดเดอริก เฮอร๑ซเบอร๑ก (Herzberg, 1966 อ๎างถึงใน ชํอลดา ติยะบุตร, 2556, น.214-215) ใน 7 ด๎าน 
ได๎แก ํ1) ความส าเร็จของงาน  2) การได๎รับการยอมรับ  3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 5) โอกาส
และความก๎าวหน๎า 6) ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล และ 7) สภาพการปฏิบัติงาน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู โดยแบํงเป็น 
2 ตอนดังน้ี  
 ตอนที่ 1 ป๓จจัยพื้นฐานสํวนบุคคล ได๎แกํ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน 7 ด๎าน ได๎แกํ 1) ความส าเร็จของงาน 2) การได๎รับการยอมรับ 3) ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 4) ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 5) โอกาสและความก๎าวหน๎า 6) ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล และ 7) สภาพการ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร๑ท (Likert) โดยแตํละค าถาม
จะมีค าตอบให๎เลือก 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยขอความรํวมมือจากผู๎อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองกับข๎าราชการครู จ านวน 78 
ฉบับ จากนั้นตรวจสอบความครบถ๎วนของผลการให๎ข๎อมูล ปรากฏวํา มีความสมบูรณ๑ครบถ๎วนทุกฉบับ จึงน ามาวิเคราะห๑ตํอไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการตามล าดับตํอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ 
 ตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ใน 7 ด๎าน ได๎แกํ 1) ความส าเร็จของงาน 2) การได๎รับการยอมรับ 
3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 5) โอกาสและความก๎าวหน๎า 6) ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล 
และ 7) สภาพการปฏิบัติงาน โดยใช๎คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวํา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยด๎านความส าเร็จของงาน มีคําเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎า ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด๎านการได๎รับการ
ยอมรับ ด๎านสภาพการปฏิบัติงาน ตามล าดับ สํวนด๎านปริมาณงานและความรับผิดชอบมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 
 โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแตํละด๎านดังน้ี 
 1. ด๎านความส าเร็จของงานโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา การปฏิบัติงานที่ได๎รับ
มอบหมายมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในอาชีพครู การประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ได๎รับ
มอบหมาย การแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ความพอใจตํอผลการเรียนของนักเรียน ตามล าดับ สํวนการปฏิบัติการ
สอนมีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. ด๎านการได๎รับการยอมรับ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา การได๎รับการยอมรับนับถือ
จากผู๎บังคับบัญชา มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การยอมรับในความรู๎ความสามารถ ผู๎บังคั บบัญชาให๎ความสนใจและให๎
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน การได๎รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรํวมงานและบุคคลอื่น ตามล าดับ สํวนการยอมรับในผลการ
ปฏิบัติงานมีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
 3. ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา งานที่ปฏิบัติตรงกับความรู๎
ความสามารถ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ งานที่ปฏิบัติได๎พัฒนาความรู๎และประสบการณ๑ งานที่ปฏิบัติมีความท๎าทายและ
นําสนใจ การปฏิบัติงานท่ีได๎รับมอบหมายได๎โดยล าพัง ตามล าดับ สํวนความมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจใน
งานท่ีปฏิบัติมีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
 4. ด๎านปริมาณงานและความรับผิดชอบ โดยรวมอยูํ ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  
ความพึงพอใจในงานท่ีได๎รับมอบหมายมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การมีอ านาจในงานท่ีรับผิดชอบ ปริมาณงานท่ีต๎องปฏิบัติ
เหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ จ านวนบุคลกรมีความเหมาะสมกับงานที่มี ตามล าดับ 
สํวนปริมาณงานท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสมมีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
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 5. ด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎า โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําการมีโอกาสได๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมจากหนํายงานอื่นๆ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎อื่น การมีโอกาสได๎ศึกษาหา
ความรู๎เพิ่มเติมโดยการศึกษาตํอ ความก๎าวหน๎าในต าแหนํงหน๎าที่การงานที่ปฏิบัติ ตามล าดับ สํวน การได๎เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามผลงานท่ีปฏิบัติมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 
 6. ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรํวมกัน มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสัมพันธ๑อันดีกับเพื่อนรํวมงานและความเข๎าใจซึ่งกันและกันระหวําง
บุคคล การให๎ความชํวยเหลือกันระหวํางบุคคล ตามล าดับ สํวนความสัมพันธ๑อันดีกับผู๎บังคับบัญชามีคําเฉลี่ยต่ าสุด 
 7. ด๎านสภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความเหมาะสมของขนาด
ห๎องเรียนและจ านวนนักเรียนมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สภาพแวดล๎อมภายในห๎องท างาน ช่ัวโมงการสอนมีความเหมาะสม 
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน ตามล าดับ สํวนวัสดุ อุปกรณ๑เพียงพอกับความต๎องการในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวํา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มี
ป๓จจัยหลายอยํางที่ตรงกับป๓จจัยจูงใจตามทฤษฎีของเฟรดเดอริก เฮอร๑ซเบอร๑ก อาทิ ด๎านความส าเร็จของงาน มีแรงจูงใจอยูํใน
ระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มีพันธกิจในการบริหารคือ การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงและเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนความเป็นท๎องถิ่นและความเป็นไทย จึงท าให๎ผลการจัด
การศึกษาท่ีออกมาสามารถสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” 
ได๎ ด๎านการได๎รับการยอมรับและด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล มีแรงจูงใจอยูํในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มีพันธกิจท่ีเกี่ยวข๎องคือ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล และ
สํงเสริมให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ จึงท าให๎ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด
จวนอุปถัมภ๑” รับรู๎ได๎ถึงการได๎รับการยอมรับในภาพรวม และจากการท างานรํวมกันท าให๎ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” ได๎มีปฏิสัมพันธ๑ตํอกันจนเกิดเป็นมิตรภาพอันดีระหวํางกัน ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด๎าน
ปริมาณงานและความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยูํในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” 
มีเปูาประสงค๑ที่เกี่ยวข๎องคือ การมีระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จึงท าให๎การกระจายงานและภาระหน๎าที่เป็นไปอยํางเที่ยงธรรมและเหมาะสมกับความสามารถของข๎าราชการครู
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” ด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎า โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด
จวนอุปถัมภ๑” มียุทธศาสตร๑การพัฒนาโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องคือ โครงการสํงเสริมให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยกระบวนการในการด าเนินโครงการคือ การจัดการอบรมให๎ความรู๎เพิ่มเติมแกํบุคลากร 
และการให๎โอกาสในการศึกษาตํอของบุคลากรที่มีความพร๎อมและความต๎องการ จึงท าให๎ข๎าราชการครูโรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎าอยูํในระดับมาก และด๎านสภาพการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มียุทธศาสตร๑การพัฒนาโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องคือ โครงการสํงเสริม
สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล๎อม และการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จึงท าให๎ข๎าราชการครูโรงเรียน
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บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด๎านสภาพการปฏิบัติงานอยูํในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของเย็นตะวัน แสงวิเศษ (2553) ได๎ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
สุราษฎร๑ธานี ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ทุกด๎านมีแรงจูงใจอยูํในระดับมาก 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของบุญมี เวียงนนท๑ (2556) ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 พบวํา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวม
อยูํในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 จากการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู โรงเรียน  
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยมี
ข๎อเสนอแนะดังนี ้
 1. ด้านความส าเร็จของงาน ผู๎บริหารโรงเรียนควรจะสอบถามถึงป๓ญหาของครูผู๎สอนที่เกิดขึ้นตํอการปฏิบัติการ
สอน หรือเพิ่มชํองทางในการแจ๎งถึงป๓ญหาที่เกิดขึ้น เชํน การตั้งกลุํมในโปรแกรมไลน๑ของโรงเรียนเพื่อแจ๎งป๓ญหาหรือ
แลกเปลี่ยนขําวสารความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ตํอการปฏิบัติการสอน เป็นต๎น 
 2. ด้านการได้รับการยอมรับ ควรให๎บุคลากรทุกคนเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรง เพ่ือความตระหนักถึงความส าคัญ และคุณคําในตัวบุคคล น าไปสูํความรู๎สึกได๎รับการยอมรับใน
ผลการปฏิบัติงาน 
 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู๎บริหารโรงเรียนควรรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน และสนับสนุนให๎บุคลากร
ทุกคนกล๎าแสดงความคิดเห็น อาทิเชํน การมีกลํองส าหรับแสดงความคิดเห็นตั้งไว๎ และน ามารํวมอภิปรายในการประชุมครู
ประจ าเดือน 
 4. ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ ผู๎บริหารควรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให๎เหมาะสมกับงาน และ
จัดสรรปริมาณงานและหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎เหมาะสมตํอบุคคล โดยบุคคลคนหนึ่งไมํควรได๎รับมอบหมายงานหรือ
ต าแหนํงหัวหน๎างานในปริมาณที่มากเกินไป และหากเป็นไปได๎ผู๎บริหารโรงเรียนควรตรวจสอบวํางานใดที่สามารถลดทอนลง 
เพื่อลดความทับซ๎อนและปริมาณงานท่ีมากเกินความจ าเป็น 
 5. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ผู๎บริหารโรงเรียนควรมีความเที่ยงธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่จะได๎รับการเลื่อน
ขั้น โดยผู๎ที่ได๎รับเสนอช่ือเพื่อเข๎าคัดเลือกเพื่อรับการเลื่อนขั้นจะต๎องมีผลงานอันเป็นท่ีประจักษ๑ 
 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู๎บริหารโรงเรียนและผู๎บังคับบัญชาทุกระดับ ควรเพิ่มความเป็นกันเอง และ
แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคลากรทุกคน อาจจะโดยการจัดกิจกรรมกระชับมิตรระหวํางครแูละฝาุยบรหิาร อาทิเชํน การจัดให๎
ไปศึกษาดูงาน 
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 7. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ผู๎บริหารโรงเรียนควรตรวจสอบความพร๎อมของวัสดุ อุปกรณ๑ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพิ่มบุคลากรในการดูแลงานซํอมแซมอุปกรณ๑ช ารุด และตั้งคณะกรรมการส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างเพื่อให๎
การด าเนินการเป็นไปได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาตัวแปรที่สํงผลตํอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑” 
โดยท าการศึกษาเฉพาะต าแหนํง เชํน ศึกษาเฉพาะผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ ลูกจ๎างประจ า ลูกจ๎างช่ัวคราว เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎จาก
การศึกษาน าไปเป็นแนวทางส าหรับพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 
Administration Applying to Good Governance of Santa Cruz Convent School Bangkok 
   

รัตนา โพธิทอง *  ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ๑** ผศ.ดร.กฤษดา  ผํองพิทยา** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร ใน 6 ด๎าน และ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจั ยครั้งนี้ 
ได๎แกํ ครูจ านวน 97 คน โดยวิธีการสุํมตัวอยําง เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามมาตราประมาณคํา 5 ระดับ และ
แบบตรวจสอบรายการ สถิติใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที             
และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร ใน 6  ด๎าน 

โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านหลักความรับผิดชอบมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด๎าน
หลักความคุ๎มคํา และด๎านหลักการมีสํวนรํวม มีคําเฉลี่ยต่ าสุด   

2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซาง
ตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การท างาน พบวํา ระดับความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร จ าแนกครูที่มีเพศตํางกัน มีอายุตํางกัน มีระดับการศึกษา
ตํางกันและมีประสบการณ๑การท างานตํางกัน มีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล  การบริหาร 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) Investigate the Administration Applying to Good 
Governance of Santa Cruz Convent School, Bangkok in 6 aspects. 2) To compare opinions towards the 
administration applying the governance of Santa Cruz Convent School, Bangkok. The Sample group 
included 97 teachers. Data were collected using 5 point rating scale questionnaire and checklist and were 
statistically analyzed in percentage, mean score, and standard deviation and One Way ANOVA. 
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 The findings revealed as follows: 
 1) The Administration applying the good governance of Santa Cruz Convent School, Bangkok was 
found that the personnel’s opinions of Santa Cruz Convent School, Bangkok in 5 aspects was generally at 
the high level. After item analysis, all of them could be rearranged by mean score in descending order as 
follows: accountability, value for Money, rule of Lows, Ethics, transparency and participation. 
 2) The comparison of the personnel’s opinions towards the administration applying the good 
governance of Santa Cruz Convent School, Bangkok classified by the different sex, age, education level 
and work experience was found that the opinions towards of Santa Cruz Convent School, Bangkok were  
not different in each aspect, so the assumptions were denied. 
 Keywords: Governance, Administration 
 

บทน า  
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญตํอ
ความส าเร็จขององค๑กรทุกประเภท และทุกระดับ ดังน้ัน ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีอ านาจหน๎าที่
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ได๎มีนโยบายเรํงปฏริูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎สมัพันธ๑เชื่อมโยงกันและเสริมสร๎าง
โอกาสทางการศึกษาเอกชนให๎แกํประชาชนอยํางกว๎างขวาง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนตามหลัก     
ธรรมาภิบาลและสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน การบริหารการศึกษาต๎องด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงจะ
เป็นการบริหารที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มของสภาพป๓ญหาและความต๎องการในยุคโลกาภิวัตน๑ ซึ่งน าไปสูํประสิทธิภาพ และเป็น
หลักประกันความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน (วิวน ตะนะ, 2554, น.2) การน าหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารการจัดการ
ที่ดีมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารการจัดการและปฏิบัติการในโรงเรียนนั้น มีจุดประสงค๑ส าคัญคือการสร๎างความพึงพอใจอยําง
สูงสุดให๎กับครู นักเรียน และผู๎ปกครอง โดยป๓จจัยส าคัญประการแรกที่ผู๎บริหารต๎องค านึงถึงในการบริหารการจัดการเพื่อสร๎าง
ผลประโยชน๑สูงสุดให๎ครู นักเรียนและผู๎ปกครอง (พระวิสัน  ปริมาณ, 2555, น.1) 
 โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ยึดหลักการอบรมสั่งสอนอยํางครบถ๎วน และเป็น
แหลํงปลูกฝ๓งความคิดและวัฒนธรรมอยํางมีระบบแบบแผน เพื่อให๎เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคําของมรดกทางวัฒนธรรม
อันเกี่ยวพันทั้งทางตรงและทางอ๎อมของบุคคลในสังคม ซึ่งมีปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคือ “มนุษย๑ที่มีคุณภาพ คือมนุษย๑ที่
มีคุณธรรมและความรู๎” และมีคติพจน๑ที่สอดคล๎องกับการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลคือ “ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝุหา
คุณธรรม เลิศล้ าการงาน” โรงเรียนจึงเป็นแหลํงศึกษาคํานิยมที่แท๎จริงของชีวิตพร๎อมสอดแทรกคติที่ดีตํอการประพฤติปฏิบัติ
ตามการอบรมสั่งสอน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑และมีคุณคําสอดคล๎องกับสภาพในชีวิตได๎อยํางแท๎จริง และได๎พยายามสืบทอด
เจตนารมณ๑ในการน าหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ตั้งแตํเริ่มกํอตั้ง เพื่ออบรมครูและนักเรียนให๎มีความครบ
ครันในทุกๆด๎านซึ่งเป็นจุดมุํงหมายของการศึกษาท่ีดี และเป็นการเตรียมความพร๎อมไปสูอําชีพการท างาน การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลนี้รวมถึงการบริหารการศึกษาท้ังทางด๎านวิชาการ ศีลธรรม สังคม และศาสนาด๎วย ซึ่งผู๎บริหารโรงเรียนตลอดจน
ครูผู๎สอนมีความตระหนักที่จะอบรมนักเรียนให๎เป็นคนที่มีความมั่นคง มีความรับผิดชอบ มีการวินิจฉัยที่ดี ตระเตรียมให๎
เยาวชนไปสูํโลกกว๎างและสอนเขาให๎รู๎จักการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ 
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กรุงเทพมหานคร ยังยึดนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติแหํงชาติ ซึ่งพัฒนา
ผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลครบท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ และสติป๓ญญา (โรงเรียนซางตาครู๎ส  คอนแวนท๑, 2557, น.3) 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน         
ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร วําการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนได๎น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช๎มากน๎อยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคลวําอยูํในระดับใด เพื่อจะได๎น าข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ใน
การวางแผน ปรับปรุงแก๎ไขการบริหารงานและสงํเสริมให๎ผูบ๎ริหารจัดหาวิธีการที่ดทีี่สุดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาศักยภาพของการบริหารงาน บริหารครูและนักเรียนในโรงเรียนตํอไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน         

ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน   

ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครูที่มีเพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารใน

โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร แตกตํางกัน 
2. ครูที่มีอายุตํางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน        

ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร แตกตํางกัน 
3. ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร

โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร แตกตํางกัน 
4. ครูที่มีระยะเวลาในการท างานตํางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร แตกตํางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร 
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 ประชากร ได๎แกํ ครูในโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 130 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ ครูโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 97 คน โดยการ
ก าหนดขนาดจากตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan, 1970, Oneline) ด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย  
 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 67 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
เชํน เรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การท างาน 
 ตอนท่ี 2 สอบถามระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซาง
ตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร ใน 6 ด๎าน คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรํงใส 4) หลักการ
มีสํวนรํวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ๎มคํา มีลักษณะเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา มี 5 ระดับ ตามหลักการ
ของลิเคอร๑ท (คนิจ เรืองฉาย, 2552, น.38) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวบข๎อมูลขออนุญาตผู๎อ านวยการโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑  
โดยแจกแบบสอบถามด๎วยตนเอง จ านวน 97 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห๑สถานภาพท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ๑
ในการท างาน โดยใช๎คําร๎อยละ  
      2. วิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของครูตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎ส 
คอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบที (t-test) และวิเคราะห๑คําแปรปรวนแบบทางเดียว  
  
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎ส  คอนแวนท๑ 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารมีความตระหนักและส านึกในความรับผิดชอบของ
ตน มีการแตํงตั้งมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนให๎ครูในโรงเรียนอยํางชัดเจน มีความเอาใจใสํในการปูองกัน
และแก๎ป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด๎วยความกระตือรือร๎น เป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑ก๎าวไกล มีความเอาใจใสํสํงเสริมและพัฒนาครู
ในโรงเรียนให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎มีการศึกษาในระดับสูงขึ้นมีการศึกษาแนวคิดใหมํๆ
ทางการบริหาร เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของไพฑูรย๑ 
บัวชิด (2550) ที่ได๎ศึกษาการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวํา โดยรวมและรายด๎าน การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการวิจัยของสุจิตรา มีจ ารัส (2550) ได๎ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู๎บริหารสถานศึกษา อ าเภอทํามะกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวํา การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมาก สํวนผลการวิจัย เมื่อพิจารณารายด๎าน 
ผู๎วิจัยอภิปรายผลในแตํละด๎าน ดังนี้ 
 1. ด๎านหลักนิติธรรม โดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะผู๎บริหารของโรงเรียนอันประกอบด๎วย 
ผู๎บริหาร ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฝุายตํางๆ ได๎รํวมกันวางแผนและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆไว๎อยํางชัดเจน  มีการ
ประกาศและแจ๎งให๎ครูทุกคนได๎รับทราบเข๎าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได๎เป็นอยํางดี  ครูทุกคนรับรู๎และ
พร๎อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆเป็นท่ียอมรับของทุกคนในโรงเรียนมีความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุก
คน จึงท าให๎บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด  ซึ่งสอดคล๎องงานวิจัยของพระมหาไกรษร ถาวโร 
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(2556,น.78) ได๎ศึกษาเรื่องการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  พบวําระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยข๎อที่
ผู๎บริหารและครูมีความคิดเห็นระดับมาก มีลักษณะเดํนคือ หลักนิติธรรม                   
 2. ด๎านหลักคุณธรรม โดยรวมอยูํ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑   
กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีผู๎บริหารเป็นคณะนักบวชของคณะเซนต๑ปอล เดอ ชาร๑ตร ได๎รับการอบรมและ
ปลูกฝ๓งในด๎านคุณธรรม-จริยธรรมอยํางลึกซึ้งผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎ที่มีความเสียสละอุทิศตนท าประโยชน๑เพื่อสํวนรวม มีความ
รับผิดชอบ  มีความขยันมุํงมานะในการปฏิบัติหน๎าที่ที่จะพัฒนาโรงเรียนให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าในทุกๆด๎าน ดังนั้นผู๎บริหาร
ของโรงเรียนจึงเป็นผู๎ที่ต๎องปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีในทุกๆด๎าน มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีความยุติธรรม อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม ปฏิบัติหน๎าท่ีโดยยึดหลักความถูกต๎อง มีเหตุมีผล และเป็นธรรมกับทุกคน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ        
วรลักษณ๑  จันทน๑ผา (2555,น.120) ได๎ศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาที่
สํงผลตํอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 1 พบวําการบริหาร
สถานศึกษาตามธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และด๎านหลักคุณธรรมอยูํในอันดับสูงสุด  
 3. ด๎านหลักความโปรํงใส พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารโรงเรียนมีการวางแผน 
และจัดระบบการท างานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได๎ มีการกระจายอ านาจและบทบาทหน๎าที่ในการปฏิบัติงานให๎กับครู
ผู๎รับผิดชอบทุกคน  ซึ่งมีค าสั่งแตํงตั้งและภาระงานในการปฏิบัติที่ชัดเจน  บุคลากรทุกคนสามารถรับรู๎และติดตามการท างาน
ของทุกหนํวยงานได๎ตลอดเวลา  มีการประชุมช้ีแจงระบบการท างานและขั้นตอนตํางๆให๎ทุกคนได๎รับทราบ และรํวมกัน
ปรับปรุงหรือให๎ขอ๎เสนอแนะตํางๆ เพื่อการท างานจะได๎ไมํเกิดข๎อผิดพลาด และบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ และที่ส าคัญคือ
มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร  กิจกรรมตํางๆของโรงเรียนให๎กับคณะครู  ผู๎ปกครอง  และชุมชน ได๎รับทราบโดยผํานทางเว็บ
ไซด๑ของโรงเรียน วารสารของโรงเรียน การประชุมผู๎ปกครอง  และปูายนิเทศของโรงเรียนทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสันถวันท๑  พยาเลี้ยง (2552) ได๎ศึกษาการบริหารโรงเรียนตามธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวําระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักหลักธรรมภิบาล โดยรวม
อยูํในระดับมาก  
 4. ด๎านหลักความมีสํวนรํวม พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารมีการเปิดโอกาสให๎
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู๎ปกครอง และครูมีสํวนรํวมในการก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียน ให๎ข๎อเสนอแนะแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งการจัดโครงการตําง ๆของโรงเรียน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎ในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การประชุม
ผู๎ปกครองประจ าปี การใช๎แบบสอบถามหรือแบบแสดงความคิดเห็นให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการประเมินแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ (2555) พบวําการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  
 5. ด๎านหลักความรับผิดชอบ พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู๎บริหารจะต๎องมีบทบาทและ
หน๎าที่ในการบริหารงานโรงเรียนในทุกๆด๎านไมํวําจะเป็นด๎านบุคคล  ด๎านวิชาการ  ด๎านงบประมาณ และด๎านบริหารทั่วไป   
ผู๎บริหารจึงจ าเป็นต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎  ความสามารถในการบริหารงานท่ีดี รวมทั้งต๎องมีความรับผิดชอบสูงมากในการปฏิบัติ
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หน๎าท่ี และด าเนินงานของโรงเรียนให๎ประสบความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู๎บริหารของโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติของผู๎บริหารอยํางแท๎จริง ได๎รับการปลูกฝ๓งและอบรมการเป็นผู๎น าที่ดี การมีวิ สัยทัศน๑ที่
กว๎างไกล มีความกระตือรือร๎นและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับ                
สลิลทิพ ชูชาติ (2556, น.21)  พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยให๎ทัศนะวําผู๎บริหารโรงเรียนคือผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีการด าเนินงานด๎านวิชาการ ธุรการ กิจกรรมควบคุมการเรียนการสอนจัดระเบียบให๎เป็นไปตาม
ระเบียบโดยการน าเทคนิคใหมํๆทางทางการศึกษามาใช๎และเผยแพรํเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาโรงเรียนและชุมชน
รวมถึงตนเองด๎วย  
 6. ด๎านหลักความคุ๎มคํา  จากการวิจัยพบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารของโรงเรียนมี
ความเป็นผู๎น าในการบริหารงานด๎านงบประมาณที่ดี มีการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณด๎านการเงิน การใช๎จําย      
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ที่เหมาะสมและเพียงพอตํอการใช๎งานของโรงเรียน มีการบริหารจัดการและใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
คุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรํวม ท าให๎สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่ดีขึ้น รวมทั้งผู๎บริหารโรงเรียนมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช๎งบประมาณตํางๆให๎บรรลุเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว๎ บุคลากรทุกคน ผู๎ปกครอง  
และนักเรียนมีความเข๎าใจและรํวมมือกับโรงเรียนเป็นอยํางดีในการดูแลรักษา และใช๎ทรัพยากรที่เป็นของสํวนรวมได๎อยําง
ประหยัดและคุ๎มคํามากที่สุด นั่นหมายความวําผู๎บริหารของโรงเรียนเป็นผู๎ที่มีประสิทธิภาพในบริหารงาน คือ ใช๎จํายแตํ
พอเหมาะ แตํได๎ผลลัพธ๑หรือผลตอบแทนที่มากกวํา ซึ่ งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ๑ (2554) ได๎ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บรหิารโรงเรยีนตามความคิดเห็นของครูสงักัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก  
            สํวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล ดังนี้ 

1. ครูที่มีเพศแตกตํางกัน มีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน       
ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไมํเป็นไปตามตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีอยูํในโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมบุคลากรครู
เป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการท างาน บทบาทหน๎าที่ตํางๆ รวมทั้งการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามนโยบาย กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ จึงท าให๎การปฏิบัติงานในบทบาทหน๎าที่ของโรงเรียนไมํได๎จ ากัดอยูํที่เพศใด 
ทุกเพศมีความสามารถและปฏิบัติงานได๎เหมือนกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพระศรีพรรณ โชติป๒ฺโญ (2557 ) ได๎ท าการ
วิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการวิจัยพบวําการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาจ าแนก ตามเพศ วุฒิการศึกษาแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไมํเป็นตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ 

2. ครูที่มีอายุแตกตํางกัน มีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน       
ซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญ ซึ่งไมํเป็นไปตามตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีอยูํในโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ กรุงเทพมหานคร ท้ังครูที่มีอายุมาก หรือครูที่มีอายุ
น๎อย เพิ่งเข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียน จะมีการประชุมบุคลากรครูเป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
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เกี่ยวกับระบบการท างาน บทบาทหน๎าท่ีตํางๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบาย กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ จึงท าให๎
การปฏิบัติงานในบทบาทหน๎าที่ของโรงเรียนไมํได๎จ ากัดอยูํที่อายุของครู บางครั้งครูที่มีอายุมากกับครูที่มีอายุน๎อยอาจมีการ
ปรึกษากัน ถํายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพระมหาชินวัฒน๑      
ธมฺมเสฏฺโฐ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบวํา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมือง
สามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได๎ 
แตกตํางกันแบบไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 3. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
โรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑  กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญ ซึ่งไมํเป็นไปตามตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีอยูํในโรงเรียนซางตาครู๎ส  คอนแวนท๑ทุกคนจะได๎รับการพัฒนาตนเองในทุกด๎าน
อยาํงตํอเนื่องไมํวําจะเป็นด๎านสาขาวิชาชีพด๎านคุณธรรมจริยธรรมหรือด๎านอื่น ๆที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ซึ่งก าหนดเกณฑ๑ไมํ
ต่ ากวําปีละ 50 ช่ัวโมง ดังนั้นครูทุกคนจึงได๎รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถของตนเองอยํางเต็มที่ สามารถเข๎าใจ
และปฏิบัติหน๎าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลได๎ จึงไมํได๎ขึ้นอยูํกับระดับการศึกษาของครูซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ นพดล สุรนัคครินทร๑ (2547) ได๎การวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช๎ในองค๑การบริหารสํวน
ต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ” พบวํา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาตํางกัน มีทัศนะตํอการน าหลกั    
ธรรมาภิบาลมาปรับใช๎ใน อบต. แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญ 
  4. ครูที่มีประสบการณ๑การท างานแตกตํางกันมีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญ  ซึ่งไมํเป็นไปตามตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํในโรงเรียนซางตาครู๎สคอนแวนท๑ทุกคนจะได๎รับการพัฒนาตนเอง
ในทุกด๎านอยํางตํอเนื่องไมํวําจะเป็นด๎านสาขาวิชาชีพ ด๎านคุณธรรม -จริยธรรม  หรือด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ๑ไมํต่ ากวําปีละ 50 ช่ัวโมง ดังนั้นครูทุกคนจึงได๎รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถของตนเองอยําง
เต็มที่ สามารถเข๎าใจและปฏิบัติหนา๎ที่ตามหลักธรรมาภบิาลได๎  จึงไมํได๎ขึ้นอยูํกับระยะเวลาการท างานของครู ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของพระมหาไกรษร ถาวโร (2556, น.78) ได๎ศึกษาเรื่องการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
เอกชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด๎านโดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ๑ และต าแหนํง แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทางสถิติ เนื่องจากทุกคนเข๎าใจในหลักการรํวมกัน 
บุคลากรและกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักธรรมาภิบาลสามารถด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ     
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ด๎านหลักนิติธรรม ผู๎บริหารควรมีการยกยํอง ชมเชยครูและนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ซึ่ง

อาจจะมีการมอบรางวัลหรือเลื่อนต าแหนํงหน๎าที่การงาน 
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2. ด๎านหลักคุณธรรม ผู๎บริหารควรมีการปฏิบัติตํอทุกคนอยํางเทําเทียมกัน ไมํมีความล าเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
ในการปฏิบัติหน๎าที่ตํอครูหรือนักเรียน และควรปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต๎องเป็นกลาง เป็นที่ปรึกษาที่ดีให๎กับบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน  

3. หลักความโปรํงใส  ผู๎บริหารควรมีการวางแผนการบรหิารงานท่ีเปิดเผย  มีการกระจายอ านาจ และการมอบหมาย
หน๎าที่ให๎ครูได๎ปฏิบัติด๎วยความรอบคอบ และมีการตรวจสอบการบริหารงานการเงินด๎วยความโปรํงใสและตรงไปตรงมา 

4. หลักการมีสํวนรํวม  ผู๎บริหารควรให๎มีการเปิดโอกาสให๎ชุมชน ผู๎ปกครองเครือขําย หรือผู๎มีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นได๎
เข๎ามาให๎ความรู๎แกํนักเรียนและจัดกิจกรรมในโรงเรียนให๎มากขึ้น เพื่อให๎การพัฒนาโรงเรียนเป็นแบบการมีสํวนรํวมอยําง
แท๎จริง 

5. หลักความรับผิดชอบ ผู๎บริหารควรให๎ความไว๎วางใจในการปฏิบัติหน๎าท่ีของครูที่ได๎รับมอบหมายงานในด๎านตําง ๆ 
ผู๎บริหารท าหน๎าที่เพียงให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือความชํวยเหลือในกรณีที่ครูต๎องการและควรน าโครงการตําง ๆไปปฏิบัติ 
รวมทั้งมีการติดตาม สรุปประเมินผลบุคลากรให๎ชัดเจน เพื่อจะได๎ท าให๎ครูเกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของตนเอง 
และน าข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงและพัฒนาตนในครั้งตํอไปให๎ดียิ่งขึ้น 

6. หลักความคุ๎มคํา ผู๎บริหารควรมีการจัดประชุมวางแผนการจัดท างบประมาณรายปีให๎เหมาะสมและน า
งบประมาณนั้นไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑คุ๎มคําแกํโรงเรียน และบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาจากกลุํมประชากร หรือกลุํมตัวอยํางในเครือเซนต๑ปอล เดอ ชาร๑ตร เพื่อศึกษาข๎อมูลวํามีการใช๎หลัก
ธรรมาภิบาลมีความเหมือน หรือความแตกตํางจากการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ควรศึกษาป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของผู๎บริหารโรงเรียน 
 3. ควรศึกษาความมีประสิทธิภาพของการใช๎รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับสถานศึกษา 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
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พันจําเอก ณัฐวัช  หอมรื่น* ผศ.ดร.กฤษดา  ผํองพิทยา** ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ๑** 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ 
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 2) เปรียบเทียบภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ของผู๎บริหารศูนย๑การฝึก
สงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการใน 4 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการสร๎างมีบารมี ด๎าน
การสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา และด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคล กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
ข๎าราชการและนักเรียน จ านวน 197 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามมาตรประมาณคํา 5 ระดับ และแบบ
ตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1) ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทาง
เรือ กองเรือยุทธการใน 4 ด๎าน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดยเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย ดังน้ี ด๎านการสร๎างบารมี  ด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคลด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา 
 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ 
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหวําง ของข๎าราชการและนักเรียน โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน 
อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ: ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ผู๎บริหาร 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to 1) study the transformational leadership of the executive of the 
Naval Special Warfare Training Center, Naval Special Warfare Command, Royal Thai Fleet 2) compare the 
transformational leadership of the executive of the Naval Special Warfare Training Center, Naval Special 
Warfare Command, Royal Thai Fleet consist of 4 parts which are: the charisma leadership, the inspiration  
motivation, the intellectual stimulation and the individualized consideration. The sample group consisted 
of 197 government officers and students in Naval Special Warfare Training Center Naval Special Warfare 
Command, Royal Thai Fleet. The instruments were used in the study were the five-leveled rating scale 
questionnaire and check list. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test.  
 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
** อาจารย๑ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลยัราชภฏับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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 The results of this research as follows: 
 1) The transformational leadership of the executive of the Naval Special Warfare Training Center, 
Naval Special Warfare Command, Royal Thai Fleet was at the high level. The results of separate 
consideration from the highest level to the lowest level, the charisma leadership, the individualized 
consideration, the inspiration motivation and intellectual stimulation, respectively.  
 2) The comparison of the transformational leadership of the executive of the Naval Special 
Warfare Training Center, Naval Special Warfare Command, Royal Thai Fleet between the government 
officers and the students was the same and the statistic of the comparison of 4 parts was not different. 

Key words: Transformational Leadership 
 

บทน า 
ป๓จจุบันประเทศในโลกเสมือนเป็นสังคมเดียวกัน จึงต๎องมีผู๎น าที่มีคุณลักษณะที่พร๎อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง ดังค ากลําวที่วํา

ด๎วยหลักพิชัยสงครามของซุนวู “รู๎เขา รู๎เรา รบร๎อยครั้งชนะร๎อยครั้ง” การใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด๎านหลักสูตรการสอนเทคโนโลยีการศึกษา แม๎กระทั่งการก าหนดหลักสูตรทางทหารใน
การศึกษาอบรม เชํนเดียวกันผู๎น าที่ดีจะต๎องบริหารได๎ส าเร็จด๎วยการใช๎ศาสตร๑และศิลป์เพื่อให๎การท างานเป็นไปด๎วยความ
ราบรื่น เรียบร๎อย ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทั้งนี้ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 

การเปลี่ยนแปลง และแนวโน๎มในอนาคต สะท๎อนให๎เห็นความเสี่ยง จ าเป็นต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จึงมุํงเน๎นการพัฒนาคน ทุกชํวงวัยให๎เข๎าสูํสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเสริมสร๎างศักยภาพของคนในทุกมิติ และจิตส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร  อันจะสํงผลให๎
ประสิทธิผลของงานและขององค๑การให๎สูงขึ้น ดังนั้นการสร๎างภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นส าหรับนายทหาร
เรือ ในอนาคต จากวิสัยทัศน๑ของกองทัพเรือคือ “เป็นหนํวยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการ” โดยนุํงเน๎นการพัฒนาและการเสริมสร๎าง จุดแข็งของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการปกปูองเอกราช
อธิปไตย และผลประโยชน๑ของชาติทางทะเลรวมทั้งชํวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติภัยหรือภัยพิบัติตํางๆ ศูนย๑การฝึกสงคราม
พิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มีภารกิจหลักในการจัดการเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการ
สงครามพิเศษทางเรือ เชํน การตํอต๎านการกํอการร๎ายสากล ด าเนินการดา๎นการขําวลับการกํอวินาศกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางเรือ ปฏิบัติการค๎นหา และถอดท าลายวัตถุระเบิด การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางทะเล ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ รวมทั้งด าเนินการฝึกก าลังพลอื่น ๆ ความส าคัญของศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ รักษาความปลอดภัย และรักษาความลับ ผู๎บริหารของศูนย๑การฝึก
สงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ จะต๎องเป็นผู๎ที่มีขีดความสามารถสูง     
เป็นผู๎บังคับบัญชาท่ีมีภาวะผู๎น าท่ีสามารถบริหารงานให๎ประสบผลส าเร็จท าให๎องค๑การมีประสิทธิภาพสูง 
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ผํานมาพบวํามีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงจ านวนมาก เชํน 
อรัญญา  โตค๎างพลู (2556) ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู๎ของข๎าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ชาคริต  มานพ (2550) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเตรียมทหาร 

จากสภาพความเป็นมา ความส าคัญ ที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยพบวํายังไมํมีการศึกษาภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงใน
ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จึงสนใจศึกษาภาวะผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของข๎าราชการและนักเรียนที่เข๎ารับการศึกษาอบรม เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎ไปเป็นแนวทางปรับปรุง
แก๎ไข และให๎สอดคล๎องกับการบริหารงานและพันธกิจในการปูองกันประเทศให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงคราม

พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตามความคิดเห็นของข๎าราชการ และนักเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตามความคิดเห็นของข๎าราชการ และนักเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ ตามความคิดเห็นของข๎าราชการและนักเรียนแตกตํางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ข๎าราชการทหารเรือสังกัดศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวนข๎าราชการ 30 คน และนักเรียนที่
เข๎ารับการศึกษาอบรมในศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558จ านวน 4 หลักสูตร ท้ังหมด 300 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ข๎าราชการทหารเรือศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร๑แกน ได๎ จ านวน 197 คน โดยจ าแนกเป็น 
ข๎าราชการจ านวน 18 คน นักเรียน จ านวน 179 คน โดยก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608 - 609) ด๎วยวิธีสุํมกลุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ สถานภาพได๎แกํ ข๎าราชการ และนักเรียน 

 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได๎แกํ 1) ด๎านการสร๎างมีบารมี 2) ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 3) ด๎านการกระตุ๎น
เชาว๑ป๓ญญา และ 4) ด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคล  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ตั้งแตํ เดือนตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด๎วย 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของข๎าราชการศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได๎แกํ จ าแนกเปน็ เพศ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ของข๎าราชการทหารเรือท่ีสังกัดศูนย๑การฝึก
สงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และนักเรียนที่เรียนหลักสูตรตํางๆ ของศูนย๑
การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ 
หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอร๑ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ 
   5 หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงมาก 
  3 หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
  2 หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงน๎อย 
  1 หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงน๎อยที่สุด 

การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
ผู๎วิจัยด าเนินการสร๎างเครื่องมือ โดยการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารตําง ๆ เพื่อให๎ทราบ

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และความหมายเพื่อก าหนดแนวคิดในการวิจัย และนิยามตัวแปร  มาจัดล าดับความส าคัญ และสรุป
ลักษณะความส าคัญสร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมกับตัวแปร จากนั้นให๎ผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบแล๎วหาคําดัชนี
ความสอดคล๎อง ได๎คํา IOC ระหวําง 0.67 – 1.00  และปรับปรุงข๎อค าถามตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ แก๎ไข ค าถามให๎เป็น
ข๎อความที่เป็นค านามให๎หมดในสํวนท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไป
ทดลองกับกลุํมตัวอยําง ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางได๎แกํ ศูนย๑การฝึกหนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจริงเพื่อหา
คําความเช่ือมั่น จ านวน 30 คน แล๎วน าไปหาคําความเช่ือมั่นโดยใช๎สูตรของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) 
ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.86  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการด าเนินการวิจัยและ

รวบรวมข๎อมูลด๎วยการแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางทุกคนด๎วยตนเอง จากนั้นน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มาท าการ
วิเคราะห๑ทางสถิติตํอไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ ดังนี ้
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่ และร๎อยละ 
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 2. ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

กองเรือยุทธการ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เป็นรายด๎าน และรายข๎อโดยมี
เกณฑ๑การแปลความหมายของคําเฉลี่ย ดังน้ี  
  คําเฉลี่ยระหวําง 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีภาวะผู๎น าการเปลีย่นแปลงมากที่สุด 
  คําเฉลี่ยระหวําง 3.50 - 4.49  หมายถึง มีภาวะผู๎น าการเปลีย่นแปลงมาก 
  คําเฉลี่ยระหวําง 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีภาวะผู๎น าการเปลีย่นแปลงปานกลาง 
  คําเฉลี่ยระหวําง 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีภาวะผู๎น าการเปลีย่นแปลงน๎อย 
  คําเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีภาวะผู๎น าการเปลีย่นแปลงน๎อยที่สุด 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตามความคิดเห็นของข๎าราชการ และนักเรียน วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติทดสอบที (t-test) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

กองเรือยุทธการพบวําโดยรวมทั้ง 4 ด๎าน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการสร๎างบารมี มี
คําเฉลี่ยสูงสุดอยูํ รองลงมา คือ ด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคลมีคําเฉลี่ยมาก และด๎านการการสร๎างแรงบันดาลใจ มีคําเฉลี่ย
ปานกลาง สํวนด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา มีคําเฉลี่ยต่ าสุด และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตามความคิดเห็นของ
ข๎าราชการและนักเรียน พบวําไมํแตกตํางกัน  

จากการศึกษาผลการวิจัย พบวํา ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ  หนํวย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พบวําโดยรวมทั้ง 4 ด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข๎าราชการ 
และนักเรียนมีความคิดที่แตกตํางกัน เพราะนักเรียนที่มาเรียนหลักสูตรในศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหนํวยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ ล๎วนเป็นข๎าราชการมากํอนทั้งสิ้น อาจมีบุคคลภายนอกเพียงน๎อยนิดท าให๎ข๎อมูลในการวิจัย ภาวะผู๎น า
การเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ ไมํ
แตกตํางกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการสร๎างบารมี มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคล มี
คําเฉลี่ยมาก ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ มีคําเฉลี่ยปานกลาง สํวนด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา มีคําเฉลี่ยต่ าสุด กลําวคือ ภาวะ
ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตํการสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา การกระตุ๎น
ทางป๓ญญา และการค านึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา เป็นไปตามโมเดลภาวะผู๎น าเต็มรูปแบบ 
(Model of the Full Range of Leadership) ในหัวข๎อภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ง
ประกอบด๎วย “4I” คือ ด๎านการสร๎างบารมี (Idealized Influence) คือ การที่ผู๎น าประพฤติตนเป็นแบบอยําง หรือเป็นโมเดล
ส าหรับผู๎ตามผู๎น าเป็นท่ียกยํอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว๎วางใจ และท าให๎ผู๎ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได๎รํวมงานกัน ด๎านการ
ค านึงถึงป๓จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) คือ ผู๎น าจะมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับบุคคลในฐานะเป็นผู๎น าให๎
การดูแลเอาใจใสํผู๎ตามเป็นรายบุคคล ด๎านการการสร๎างแรงบันดาลใจ( Inspiration Motivation : IM) คือ การที่ผู๎น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให๎เกิดแรงบันดาลใจกับผู๎ตาม  และด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา (Intellectual Stimulations : IS) คือ 
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การที่ผู๎น ามีการกระตุ๎นผู๎ตามให๎ตระหนักถึงป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในหนํวยงานท าให๎ผู๎ตามมีความต๎องการหาแนวทางใหมํๆ  
มาแก๎ป๓ญหาในหนํวยงาน  ทั้งนี้ ผู๎บริหารต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค วําด๎วยหลัก
พิชัยสงครามของซุนวู “รู๎เขา รู๎เรา รบร๎อยครั้งชนะร๎อยครั้ง” ค ากลําวอันเป็นสัจธรรมแหํงปรมาจารย๑ซุนวู กึกก๎องมานาน 
2500 ปี ซึ่งเป็นคัมภีร๑อมตะนิรันดร๑การ มี 13 บท เนื้อหาอุดมสมบูรณ๑ลึกซึ้งกว๎างไกล ได๎สรุปป๓ญหาตํางๆ เชํน สงคราม
ยุทธศาสตร๑ ยุทธการ และยุทธวิธี ฯลฯ ไว๎เป็นอยํางระบบ โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 จึงมุํงเน๎นการพัฒนาทุกคนทุกชํวงวัยให๎เข๎าสูํสังคมการเรียนรู๎ตลอดอยํางยั่งยืน  
ให๎ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร๎างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด๎านรํางกาย
ทีส่มบูรณ๑แข็งแรง มีสติป๓ญญาที่รอบรู๎ และมีจิตส านึกที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ๎มกันตํอ
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในสังคม และเสริมสร๎างสถาบันทางสังคมให๎แข็งแกรํงและเอื้อตํอการ
พัฒนาคน และการพัฒนาประเทศสูํความสมดุล และยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบวําภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหนํวยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยรวมทั้ง 4 ด๎าน อยูํในระดับมาก ซึ่งเป็นที่หน๎าพอใจเป็นอยํางยิ่ง แตํยังมีข๎อที่ควร
น ามาพัฒนา ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศูนย๑การฝึก สงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทาง
เรือ กองเรือให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงน าผลการวิจัยดังกลําวเพื่อการปฏิบัติดังนี้ตํอไปนี้ 

1. ด๎านการสร๎างบารมี ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน๑ของสํวนรวมผู๎บริหารมีความยินดีที่จะทุํมเทการปฏิบัติงานอุทิศตน
ท างานเพื่อประโยชน๑ของสํวนรวม ให๎มากกวําน้ี  

2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ สนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานทดลองปฏิบัติงาน เพื่อค๎นวิธีใหมํๆ ในการแก๎ป๓ญหาของศูนย๑การฝึก ผู๎บริหารศูนย๑
การฝึก ต๎องลงมาดูในการทดลองและปฏิบัติงาน พูดชักจูงใจให๎เพื่อนรํวมงานปฏิบัติงานด๎วยความรํวมมือรํวมใจและประสาน
สัมพันธ๑กัน จะต๎องคอยโน๎มน๎าวด๎วยค าพูดที่อํอนหวาน ไพเราะนําฟ๓ง 

3. ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ สนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ผู๎บริหารศูนย๑การฝึก ต๎องคอยแนะน ากระตุ๎นให๎มี
การใช๎เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ปรับปรุงการท างาน ด๎วยการสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยี เพื่อท าให๎ผู๎รํวมงานปฏิบัติได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. ด๎านการค านึงถึงป๓จเจกบุคคล ผู๎บริหารศูนย๑การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ รับฟ๓งความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะของผู๎รํวมงานทุกคนผู๎บริหารศูนย๑การฝึกต๎องมีการรับฟ๓งความคิดเห็น
ของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ข๎อเสนอแนะการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นป๓จเจกชน การเอาใจเขามาใสํใจเรา และการปฏิสัมพันธ๑ที่ดี              
มีการแนะน าและเทคนิคการมอบหมายงาน การสนับสนุน และชํวยให๎มีความก๎าวหน๎าในงานท่ีรับผิดชอบ 
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ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการ 
ของพนักงานต้อนรับร้านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

English Proficiency for Communication and Service of Receptionist of the 
Restaurants on Sukhumvit Road, Bangkok 

 
ฉันทนา  แถสูงเนิน* รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน๑ ณ อยุธยา** ผศ.ดร.เผด็จ ก๐าค า** 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของ
พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร และ 2)  ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการท างาน กลุํมตัวอยํางคือ พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบ
ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนชนิดทางเดียว และการทดสอบเอฟ  

ผลการวิจัยพบวํา 
1) ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร โดยภาพรวม

อยูํในระดับดี โดยมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการฟ๓งมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษด๎านการพูด ด๎านการอํานและมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการเขียนระดับต่ าที่สุด 

2) พนักงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ๑ท างานตํางกันมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการบริการ ของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน การ
วิจัยทีต่ั้งไว๎ ยกเว๎นพนักงานที่มีอายุตํางกัน มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงาน
ต๎อนรับร๎านอาหาร ไมํแตกตํางกัน 

ค าส าคัญ: ความสามารถ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการ พนักงานต๎อนรับ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the English proficiency of receptionist of 
restaurants on Sukumvit Road, Bangkok and 2) to make a comparative of the English proficiency of 
receptionists of restaurants on Sukumvit Road, Bangkok in terms of age, education level, and working 
experience. The sample included 50 receptionists of restaurants on Sukumvit Road, Bangkok using  
purposive  sampling  technique. The instruments used to collecting the data were a questionnaire and an 
English Proficiency test. The statistics used for analyzing the collected data included frequency, 
percentage, mean and standard deviation. t-test, One-way ANOVA and F-test. 
 The findings revealed as follows : 
 1) Overall, the receptionists of restaurants on Sukhumvit Road were proficiency in English at in 
good level. They English  the most proficiency in listening, followed by speaking and reading. They had 
least proficiency in writing. 
 2) the receptionists of restaurants of restaurants on Sukumvit Road with different gender, 
education levels, and working experience was different at the .05 level of significance as proposed in the 
research hypothesis. However, the English proficiency level of the receptionists with different age groups 
was not significant different. 

Key words: proficiency, English for Communication and Service, restaurant receptionists 

 
บทน า 

ในสังคมป๓จจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารกันท่ัวโลก การที่มนุษย๑จะติดตํอแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นความรู๎ ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ๑ข๎ามประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมตํางกันในการใช๎ภาษาท่ีแตกตํางกันจ าเป็นต๎อง
ใช๎ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อเป็นท่ียอมรับและใช๎เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอยํางกว๎างขวางนับจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ดังนั้นการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของเราจ าเป็นต๎องเกี่ยวข๎องกับภาษาอังกฤษไมํทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ จึงนับได๎วําภาษาอังกฤษมีบทบาท
ส าคัญอยํางยิ่งตํอการสื่อสารในป๓จจุบัน 
 การที่ภาษาอังกฤษ ได๎รับการยอมรับวําเป็นภาษาสากลที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารนั้นสํงผลให๎ภาษาอังกฤษมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกๆประเภทในประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางอยํางยิ่งใน  ด๎านธุรกิจการ
บริการ ธุรกิจการทํองเที่ยว สืบเนื่องจากนโยบายการสํงเสริม อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของรัฐบาล ท าให๎ที่ผํานมา
นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศเดินทางเข๎าสูํประเทศไทยเป็นจ านวนมาก สํงผลให๎อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเจริญเติบโตขึ้น
อยํางรวดเร็ว จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวดังกลําว ท าให๎เกิดการสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนโดยทั่วไปทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อมโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให๎บริการด๎านอาหารและผู๎ประกอบการอาชีพอื่นๆ 
ในประเทศไทยประสบความส าเร็จในด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยการใช๎มาตรการด๎านการตลาดดึงดูดนักทํองเที่ยว ทั้งนี้
เพราะประเทศไทยมีป๓จจัยที่สํงเสริมให๎เกิดสัมฤทธิ์ผล ไมํวําจะเป็นด๎านท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีทรัพยากรทํองเที่ยวอยูํเป็น
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จ านวนมาก มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยว ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของคนไทยในด๎านตํางๆสิ่ง
เหลํานี้ท าให๎นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจตํอคนไทย เชํนเดียวกันนี้ ผาณิต บุญยะวรรธนะ (2542, น.1) กลําววํา จากการ
ขยายตัวของธุรกิจการทํองเที่ยวท่ีผํานมา ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญเป็นอยํางมากในฐานะที่เป็นภาษาสากลใช๎กันทั่วโลกที่
สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการและให๎การบริการในธุรกิจการทํองเที่ยวและธุรกิจการบริการในด๎านตําง ๆ แรนดอฟ 
(Randolph, 1985, p.5) ได๎กลําวถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวํา ไมํมีภาษาใดที่จะใช๎ในวงการศึกษาหรือใช๎
เป็นภาษาตํางประเทศได๎มากกวําภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ใช๎สื่อสารเฉพาะเจ๎าของภาษา เชํนอังกฤษ 
อเมริกาออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑หรือแคนาดาเทํานั้น แตํยังใช๎ติดตํอระหวํางชนชาติที่ใช๎ภาษาตํางกันด๎วยภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษานานาชาติที่ใช๎ติดตํอกันท่ัวโลก (สุภัทรา อักษรานุเคราะห๑, 2539, น.33-34) 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารและศึกษาหาความรู๎ ผู๎ที่สามารถใช๎ทักษะทางภาษาได๎ดี ยํอมท าให๎การ
ด าเนินกิจการตํางๆ ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงอยูํชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลทั่วโลกใช๎ในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดเป็นการถํายทอดความคิดความเข๎าใจ และความรู๎สึกให๎ผู๎อื่นได๎รับรู๎และ
เข๎าใจจุดมุํงหมายของผู๎พูด ดังนั้น ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับบุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการ
ประกอบอาชีพธุรกิจตํางๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ดังนั้น ทักษะการพูดจึงนับวําเป็นทักษะที่ส าคัญและ
จ าเป็นมาก เพราะผู๎พูดได๎ยํอมสามารถฟ๓งผู๎อื่นได๎เข๎าใจและจะชํวยให๎การอํานและเขียนงํายขึ้น (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539,             
น.167) 

การบริหารงานร๎านอาหารจะประสบผลส าเร็จได๎มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องหลายประการ
ด๎วย การที่บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานในธุรกิจร๎านอาหารมีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมตํอความก๎าวหน๎าของธุรกิจร๎านอาหารนับวําเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุดซึ่งคุณลักษณะที่ส าคัญของผู๎ปฏิบัติงานในสถานที่ตํางๆ นั้น ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 
(2536, น.2) ได๎กลําวไว๎วํา คุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ ได๎แกํ คุณลักษณะ
ด๎านความรู๎ ด๎านประสบการณ๑ ด๎านบุคลิกภาพ และด๎านมนุษยสัมพันธ๑ จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่เจ๎าของธุรกิจร๎านอาหารต๎อง
ให๎ความสนใจและเข๎าใจคุณลักษณะส าคัญของพนักงาน เพื่อการวางแผนและคัดสรรบุคลากรให๎ได๎บุคลากรที่จะมาท างานใน
ธุรกิจร๎านอาหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจร๎านอาหารได๎บุคลากรที่ดียํอมน ามาซึ่งความพึงพอใจและประทับใจแกํ
นักทํองเที่ยวและลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ท าให๎เกิดการใช๎จํายเงินมากขึ้นและกลับมาใช๎บริการอีกครั้งนับวําเป็นการเพิ่มรายได๎
ให๎กับธุรกิจมากขึ้น ป๓จจุบันธุรกิจร๎านอาหารในยํานถนนสุขุมวิท   กรุงเทพมหานคร มีจ านวนมากมาย เมื่อมีร๎านจ านวนมาก 
การสร๎างความแตกตําง การสร๎างจุดดึงดูดหรือสร๎างบุคลิกลักษณะของร๎านให๎โดดเดํนเป็นที่รู๎จักและพูดถึงอยํางตํอเนื่อง
ยาวนานก็ยิ่งไมํใชํเรื่องงําย เสนํห๑ของการท าธุรกิจร๎านอาหารนั้นมีมาก ความสามารถและทักษะของเจ๎าของร๎านอาหารก็เป็น
ข๎อหนึ่งที่ส าคัญที่สุดของการเปิดร๎านอาหารเพราะเจ๎าของร๎านเปรียบเสมือนกัปตันเรือล าใหญํที่จะท าหน๎าที่บริหารกิจการให๎
ก๎าวหน๎าหรือล๎มเหลวก็ได๎ แตํสํวนหนึ่งพนักงานก็เป็นฟ๓นเฟืองส าคัญที่จะขาดไมํได๎เลย ประกอบกับลูกค๎าสํวนมากเป็นชาวตํางชาติ
ซึ่งจ าเปน็ต๎องใช๎ภาษาอังกฤษในการติดตํอสื่อสารและการให๎บริการ  

ในป๓จจุบันธุรกิจร๎านอาหารในพื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ก าลังประสบป๓ญหาด๎านพนักงานสํวนใหญํขาดความรู๎ 
ไมํมีทักษะด๎านภาษาอังกฤษท่ีดี ท าให๎การติดตํอสื่อสารในการให๎บริการที่มีประสทิธิผลแกํลกูค๎าโดยเฉพาะชาวตํางชาติไมํบรรลุ
เปูาหมาย  การพูดสนทนาไมํราบรื่นและตํอเนื่อง ขาดความเป็นธรรมชาติในการพูด พูดตะกุกตะกักไมํปะติดปะตํอ พูดช๎ามาก
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และไมํสม่ าเสมอยกเว๎นประโยคสั้น ๆ หรือประโยคที่ใช๎กันอยูํเป็นประจ า สํงผลให๎การสื่อสารและบริการได๎ไมํดีเทําที่ควร 
อีกทั้งถ๎าขาดทักษะการฟ๓ง การอําน การเขียนในระดับมาตรฐานการบริการร๎านอาหารก็จะสํงผลให๎การด าเนินธุรกิจไมํราบรื่น  
ท าให๎ลูกค๎าที่มาใช๎บริการจะรู๎สึกไมํประทับใจและจะไมํกลับมาใช๎บริการอีก จึงท าให๎ธุรกิจขาดรายได๎  ในทางกลับกันถ๎า
พนักงานมีความรู๎ความสามารถในการติดตํอสือ่สารด๎วยภาษาอังกฤษได๎และให๎บรกิารดี ลูกค๎าทีม่าใช๎บริการก็จะรู๎สึกประทับใจ
และอยากกลับมาใช๎บริการอีกท าให๎ธุรกิจเกิดรายได๎มากขึ้น  ผู๎วิจัยซึ่งประกอบธุรกิจร๎านอาหารไทยชื่อร๎านเรือนสองนรี 
ตั้งอยูํเลขที่ 7/4-5 ซอยสุขุมวิท33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก็ก าลัง
ประสบป๓ญหาเชํนเดียวกัน 

จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมุํงศึกษาถึงความสามารถและทักษะในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการแกํลูกค๎าชาวตํางชาติของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎เป็นแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหารให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตํอไปใน
อนาคตซึ่งจะสํงผลดีตํอการเพิ่มยอดขาย และสร๎างความภักดีตํอร๎านอาหารเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช๎
ร๎านอาหารเป็นยุทธศาสตร๑ของการน าเงินรายได๎จากตํางประเทศมาสูํประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถจากการทดสอบในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการของพนักงานต๎อนรับ

ร๎านอาหารพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร

พื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ๑ในการท างาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานต๎อนรับท่ีมีอายุตํางกันมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการแตกตํางกัน 
2. พนักงานต๎อนรับที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ

แตกตํางกัน 
3. พนักงานต๎อนรับที่มีประสบการณ๑ในการท างานตํางกัน มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

บริการแตกตํางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได๎แกํ พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,190 ร๎าน  (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2558, ออนไลน๑)  
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานครจ านวน 50 คน จ านวน 10 

ร๎านอาหาร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา  และประสบการณ๑ในการท างาน 
ตัวแปรตาม ได๎แกํ ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับ

ร๎านอาหาร พื้นทีถ่นนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 4 ด๎าน  คือ 1) ทักษะด๎านการฟ๓ง 2) ทักษะด๎านการพูด 3) ทักษะด๎านการอําน 
และ 4) ทักษะด๎านการเขียน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับ

ร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร ในทักษะด๎านการฟ๓ง พูด อํานและเขียน ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรได๎แกํ พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,190 ร๎าน (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2558, ออนไลน๑) 

กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ พนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน จาก
ร๎านอาหาร  จ านวน 10 ร๎าน โดยใช๎การเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร จ าแนกตามรายชื่อร๎านอาหาร พื้นทีถ่นนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

ชื่อร้านอาหาร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ร๎านอาหารเรือนสองนรี สุขุมวิท 33 5 คน 
2. ร๎านอาหารเชียร๑ เรสเตอรอง สุขุมวิท 22 5 คน 
3. ร๎าน Overground สุขุมวิท 22 5 คน 
4. ร๎านอาหาร เรือนทับทิม สุขุมวิท 22 5 คน 
5. ร๎านอาหาร Club house สุขุมวิท 23 5 คน 
6. ร๎านอาหาร Branden สุขุมวิท 23 5 คน 
7. ร๎านอาหาร Tenderloin สุขุมวิท 33 5 คน 
8. ร๎านอาหาร Bistro สุขุมวิท 33 5 คน 
9. ร๎านอาหาร Wine Connection สุขุมวิท 20 5 คน 
10. ร๎านอาหาร Emerald สุขุมวิท 24 5 คน 

รวม 50 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ประเมินความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของตนเอง แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สถานสภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 2 ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร  
พื้นทีถ่นนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินตามแนวทาง
ของเบสท๑และคาน (Best & Kahn, 1993, p.179-187) ดังนี้ 

 5  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษดีมากที่สุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษดีมาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษดี 
 2  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษดีพอใช๎ 
 1  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษควรปรับปรุง 

 

 ตอนที่ 3 ทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เป็นแบบทดสอบวัดทักษะ 4 ด๎าน ประกอบด๎วย 
 แบบทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ มีจ านวน 10 ข๎อ เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให๎
คะแนนแบบ 0,1  โดยให๎พนักงานต๎อนรับฟ๓งบทสนทนาการรับออเดอร๑ในร๎านอาหาร หลังจากฟ๓งบทสนทนาจบแล๎วก็จะให๎
พนักงานต๎อนรับท าแบบทดสอบ จากนั้นน าคะแนนที่ตอบถูกมาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ซึ่งประเมินผลตามจ านวนข๎อที่ตอบถูก ดังนี้ 
 9-10 ข๎อ  หมายถึง มีความสามารถในการฟ๓งภาษาอังกฤษดีมากที่สุด 
 7-8 ข๎อ  หมายถึง   มีความสามารถในการฟ๓งภาษาอังกฤษดีมาก 
 5-6 ข๎อ  หมายถึง   มีความสามารถในการฟ๓งภาษาอังกฤษดี 
 3-4 ข๎อ  หมายถึง   มีความสามารถในการฟ๓งภาษาอังกฤษพอใช๎ 
 0-2 ข๎อ  หมายถึง   มีความสามารถในการฟ๓งภาษาอังกฤษควรปรับปรุง 
 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีจ านวน 10 ข๎อ เป็นแบบทดสอบให๎เติมค าที่ขาดหายไปใน
บทสนทนาท่ีเกี่ยวกับการรับจองโต๏ะอาหาร  ให๎คะแนนแบบ 0,1 จากนั้นน าคะแนนที่ตอบถูกมาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑โดยใช๎
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินผลตามจ านวนข๎อที่ตอบถูก ดังนี้ 
 9-10 ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษดีมากที่สุด 
 7-8  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษดีมาก 
 5-6  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษดี 
 3-4  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษพอใช๎ 
 0-2  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษควรปรับปรุง 
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 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีจ านวน 10 ข๎อ โดยให๎พนักงานต๎อนรับอํานบทสนทนาในการรับ
ออเดอร๑อาหาร หลังจากอํานบทสนทนาในการรับออเดอร๑อาหารจบแล๎วก็จะให๎พนักงานต๎อนรับท าแบบทดสอบแบบถูกหรือผิด 
ให๎คะแนนแบบ 0,1 จากนั้นน าคะแนนที่ตอบถูกมาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา(Rating Scale) 5 
ระดับ ประเมินผลตามจ านวนข๎อที่ตอบถูก ดังนี้  
 9-10 ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการอํานภาษาองักฤษดีมากที่สุด 
 7-8  ข๎อ หมายถึง  มีความสามารถในการอํานภาษาองักฤษดีมาก 
 5-6  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการอํานภาษาองักฤษดี 
 3-4  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการอํานภาษาองักฤษพอใช๎ 
 0-2  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการอํานภาษาองักฤษควรปรับปรุง 
 แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีจ านวน 10 ข๎อ เป็นแบบทดสอบแบบเขียนโดยมีบทสนทนาการรับ
ออเดอร๑อาหาร โดยให๎พนักงานต๎อนรับเขียนประโยคที่หายไปให๎สมบูร๑ณ๑  โดยให๎คะแนนแบบ 0,1 จากนั้นน าคะแนนที่ตอบ
ถูกมาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินผลตามข๎อที่ตอบถูก ดังนี้ 
 9-10 ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดีมากที่สุด 
 7-8  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดีมาก 
 5-6  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดี 
 3-4  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษพอใช๎ 
 0-2  ข๎อ หมายถึง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษควรปรับปรุง 
 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับ
ร๎านอาหาร พ้ืนท่ีถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามและแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่สร๎างขึ้น ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต๎อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช๎ภาษา ผู๎ทรงคุณวุฒิประกอบด๎วย          
 1. อาจารย๑ลิขสิทธ์ิ สุวรรณไตรย๑ สอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ๑ 
 2. อาจารย๑สนิท บุญอํอน สอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลยั  
    วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. อาจารย๑ สิริพร อติภัทธะ สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
        จากนั้นน าผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผู๎ทรงคุณวุฒิ มาค านวณคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC: 
Index of item objective  congruence) โดยใช๎เกณฑ๑ก าหนดคะแนนความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
 + 1 หมายถึง ถ๎าแนํใจวําข๎อค าถามวัดได๎สอดคลอ๎งกับวัตถุประสงค๑ 
      0  หมายถึง ถ๎าไมํแนํใจวําข๎อค าถามวดัไดส๎อดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 
  - 1  หมายถึง  ถ๎าแนํใจวําข๎อค าถามวัดได๎ไมสํอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 
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ผลการตรวจสอบหาดชันีความสอดคล๎องในข๎อค าถามของแบบสอบถามและแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมีคําอยูํ
ระหวําง .75-1.00  
            จากนั้นน าแบบสอบถามและแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดสอบกับพนักงานต๎อนรับ
ร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห๑คําความเช่ือมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบวิธีของครอนบาค (Cronbach, 
1990, p.202-204) ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ .87 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตัวเอง โดยการน าหนังสือขออนุญาตเจ๎าของร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร เก็บข๎อมูลจากพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร โดยใช๎แบบสอบถาม และแบบทดสอบ จ านวน 50 ชุด โดยให๎
ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบและแบบสอบถาม คนละ 45 นาที จากนั้นน าแบบสอบถามทั้ง 50 ชุด มาตรวจสอบความถูกต๎อง
ความสมบูรณ๑เพื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลตํอไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎ไปวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี ้

1. สถานภาพท่ัวไปของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี ่และคําร๎อยละ 
2. ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉลี่ย ดังนี้ (ประคอง 
กรรณสูตร, 2542, น.204) 
 4.51 – 5.00   หมายถึง มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับดีมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   หมายถึง มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับดีมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับดี 
 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับพอใช๎ 
 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษอยูํในระดับควรปรับปรุง 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตํางความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร จ าแนกตาม
เพศ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติทดสอบที (t-test)  
 4. การเปรียบเทียบความแตกตํางความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร จ าแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการท างาน  วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-
Way ANOVA) และเปรียบเทียบหาคําความแตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของ Fisher’s LSD  
 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
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 สถานภาพท่ัวไปของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นทีถ่นนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร พบวํา สํวนใหญํมีอายุมากกวํา 
30 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ74.00 และมี
ประสบการณ๑ในการท างานระหวําง 5-10 ปีจ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 

 ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร พบวํา 
พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูํในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา
พนักงานมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการฟ๓งมากที่สุด ซึ่งอยูํในระดับดีมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ                     
มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการพูด มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการอํานและความสามารถในการ
ใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการเขียนมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด๎านการฟ๓ง พบวํา พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการฟ๓ง อยูํในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  พนักงานฟ๓งรายการอาหารที่ลูกค๎าสั่งเข๎าใจและสามารถน าไปปฏิบัติตํอได๎อยํางถูกต๎องและฟ๓งบท
สนทนาแล๎วเข๎าใจวําลูกค๎าต๎องการอะไร ซึ่งอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดเทํากัน รองลงมาคือ พนักงานฟ๓งบทสนทนาที่
สนทนากับลูกค๎าแล๎วสรุปเรื่องได๎ ฟ๓งบทสนทนาแล๎วบอกสถานการณ๑ที่เกิดเหตุการณ๑ได๎และพนักงานฟ๓งและเข๎าใจความหมาย
ค าถามที่ลูกค๎าถามได๎ชดัเจนมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด๎านการพูด พบวํา พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านทักษะการพูด อยูํในระดับ
ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา พนักงานสามารถพูดตอบค าถามของลูกค๎าท่ีเข๎ามาใช๎บริการในร๎านได๎อยํางถูกต๎องชัดเจนซึ่ง
อยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ พนักงานสามารถกลําวต๎อนรับลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจนและพนักงาน
สามารถพูดสนทนาโต๎ตอบกับลูกค๎าชาวตํางชาติฟ๓งได๎เป็นอยํางดีมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด๎านการอําน พบวํา พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการอําน อยูํในระดับดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารไทย สามารถอํานเมนูอาหารภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดีและ
สามารถอํานช่ืออาหารและเครื่องดื่มที่มีอยูํในร๎านอาหารได๎เป็นอยํางดีซึ่งอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดเทํากัน รองลงมาคือ 
พนักงานสามารถอํานค าสั่งที่ลูกค๎าตํางชาติเขียนสั่งอาหารได๎เป็นอยํางดี และพนักงานสามารถอํานค าอธิบายสํวนผสมและ
รสชาติของอาหารได๎เป็นอยํางดีมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด๎านทักษะการเขียนพบวํา พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการเขียน อยูํใน
ระดับดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา พนักงานสามารถเขียนเมนูอาหาร
ภาษาอังกฤษได๎อยํางถูกต๎องชัดเจน และสามารถเขียนบิลคําอาหารและบริการได๎เป็นอยํางดี ซึ่งอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยสูง
ที่สุดรองลงมาคือ พนักงานสามารถเขียนช่ืออาหารและเครื่องดื่มที่มีอยูํในร๎านอาหารได๎อยํางถูกต๎องชัดเจนและพนักงาน
สามารถเขียนอธิบายสํวนผสมและรสชาติของอาหารให๎ลูกค๎าชาวตํางชาติอํานได๎อยํางถูกต๎องชัดเจนมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 

ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหาร พื้นที่ ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร  4 ทักษะ ได๎แกํ 
ทักษะการฟ๓ง ทักษะการพูด ทักษะการอําน และทักษะการเขียน ดังนี้ 
 ทักษะการฟ๓ง พบวํา พนักงานฟ๓งบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใช๎ในร๎านอาหารและตอบค าถามถูก 9-10 ข๎ออยูํในระดับ
ดีที่สุด จ านวน 4 คน ร๎อยละ 8.00 รองลงมาคือ พนักงานตอบถูก 7-8 ข๎อ จ านวน 11 คน ร๎อยละ 22.00 และพนักงานตอบ
ค าถามถูก5-6 ข๎อ จ านวน 24 คน ร๎อยละ 48.00 
 ทักษะการพูด พบวํา พนักงานพูดถูก 0-2 ข๎อ ซึ่งอยูํในระดับปรับปรุง จ านวน 26 คน ร๎อยละ 52.00 รองลงมาคือ 
พนักงานพูดถูก 5-6  ข๎อ จ านวน 11 คน ร๎อยละ 22.00 และพนักงานพนักงานพูดถูก 9-10 ข๎อ และตอบค าถามถูก 5-6 ข๎อ 
จ านวน 2 คน ร๎อยละ 4.00 
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 ทักษะการอําน พบวํา พนักงานตอบค าถามถูก 9-10 ข๎อ ซึ่งอยูํในระดับดีที่สุด จ านวน 42 คน ร๎อยละ 84.00 
รองลงมาคือ พนักงานตอบค าถามถูก 7-8 ข๎อ จ านวน 4 คน ร๎อยละ 8.00 และพนักงานตอบค าถามถูก 3-4 ข๎อ และพนักงาน
ตอบค าถามถูก 0-2 ข๎อ จ านวน 2 คน ร๎อยละ 4.00 
 ทักษะการเขียน พบวํา พนักงานตอบค าถามถูก 1-2 ข๎อและตอบค าถามถูก 3-4 ข๎อ ซึ่งอยูํในระดับดีที่สุด จ านวน 15 
คน ร๎อยละ 30.00  รองลงมาคือ พนักงานตอบค าถามถูก 5-6 ข๎อ จ านวน 13 คน ร๎อยละ 26.00 พนักงานตอบค าถามถูก 7-8 
ข๎อ จ านวน 6 คน ร๎อยละ 12.00 และพนักงานตอบค าถามถูก 9-10 ข๎อ จ านวน 1 คน ร๎อยละ 2.00 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานต๎อนรับร๎านอาหารพื้นที่ ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ๑ในการท างาน พบวํา พนักงานที่มีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ๑ในการท างานตํางกัน มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ยกเว๎นพนักงานที่มีอายุตํางกัน มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษไมํแตกตํางกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผู๎วิจัยสามารถเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ดังนี ้

 พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการฟ๓ง อยูํในระดับดี โดยเฉพาะการฟ๓ง
รายการอาหารที่ลูกค๎าสั่งเข๎าใจและสามารถน าไปปฏิบัติตํอได๎อยํางถูกต๎องและเข๎าใจวําลูกค๎าต๎องการอะไร ดังนั้น ผู๎บริหาร
ควรจะสํงเสริมและพัฒนาทักษะการฟ๓งภาษาอังกฤษให๎กับพนักงานมากยิ่งข้ึนโดยเน๎นเรื่องการฟ๓งและเข๎าใจความหมายค าถาม
ที่ลูกค๎าถามให๎มากข้ึน โดยการเชิญผู๎เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให๎ในเวลาวํางอยํางตํอเนื่อง 
 พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านทักษะการพูด อยูํในระดับดี โดยเฉพาะการ
พูดตอบค าถามของลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการในร๎านได๎อยํางถูกต๎องชัดเจนดังนั้น ผู๎บริหารควรจะสํงเสริมให๎พนักงานรักษา
มาตรฐานความสามารถด๎านการพูดเอาไว๎และพัฒนาข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
 พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านทักษะการอํานเมนูอาหารภาษาอังกฤษได๎เป็น
อยํางดี และสามารถอํานช่ืออาหารและเครื่องดื่มที่มีอยูํในร๎านอาหาร ดังนั้น ผู๎บริหารควรจะสํงเสริมให๎พนักงานรักษา
มาตรฐานความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเอาไว๎ให๎ได๎ในระดับนี้และสํงเสริมการอํานค าอธิบายสํวนผสมและรสชาติของ
อาหารให๎มากขึ้นเพื่อความคลํองแคลํวชัดเจนและสามารถสื่อสารอธิบายให๎ชาวตํางชาติเข๎าใจได๎  
 พนักงานต๎อนรับร๎านอาหารมีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษด๎านการเขียน อยูํในระดับดี โดยเฉพาะการเขียน
เมนูอาหารและการเขียนบิลคําอาหารและบริการ ดังนั้น ผู๎บริหารควรจะรักษาพนักงานที่มีความสามารถในด๎านนี้เอาไว๎และ
พัฒนาการเขียนอธิบายสํวนผสมและรสชาติของอาหารให๎ลูกค๎าชาวตํางชาติอํานเพื่อความเข๎าใจมากขึ้นซึ่งจะชํวยให๎
ชาวตํางชาติประทับใจ และมาใช๎บริการที่ร๎านอาหารบํอยครั้งจนกลายเป็นลูกค๎าประจ าเพราะเขาจะประทับใจในการบริการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคของการฟ๓งและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานร๎านอาหารที่ให๎บริการแกํ
ชาวตํางชาติโดยเฉพาะในเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษ 

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎กับพนักงานร๎านอาหารที่ให๎บริการแกํชาวตํางชาติโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งด๎านการเขียนภาษาอังกฤษ 

3. ควรศึกษาผลกระทบของความรู๎ความเข๎าใจในทักษะการฟ๓ง  พูด  อําน เขียนภาษาอังกฤษในมิติที่สูงของพนักงาน
ที่มีตํอผลประกอบการร๎านอาหารที่ให๎บริการแกํชาวตํางชาติเพื่อสํงเสริมพัฒนาธุรกิจอาหารไทยสูํการเป็นครัวโลก 
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รูปแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
 ต๎นฉบับต๎องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ๑ครบถ๎วนตามหัวข๎อในฉบับ ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ๑ต๎นฉบับด๎วยกระดาษขนาด A4 หัวข๎อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา หัวข๎อรอง
และเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งคําหน๎ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบลําง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ๎าย 
(left) 1.5 นิ้ว ขอบขวา (right) 1 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแล๎ว มีความยาวไมํเกิน 10 หน๎า (ใสํเลขหน๎าทุกหน๎า) 
ซึ่งประกอบด๎วยหัวข๎อตํอไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา 
2. ชื่อเจ้าของบทความ (ล าดับตามความส าคัญ) ภาษาไทย ขนาด 14 ตัวหนา โดยระบุต าแหนํงและสังกัด 

ไว๎เชิงอรรถด๎านลํางหน๎าแรกด๎วย 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) หัวข๎อขนาด 16 ตัวหนา เนื้อหาขนาด 14 เขียนสรุป

สาระส าคัญของเรื่องใช๎ภาษากระชับรัดกุม และควรกลําวถึงวัตถุประสงค๑ กลุํมตัวอยําง ชนิดของเครื่องมือ 
คุณภาพของเครื่องมือ สถิติวิเคราะห๑ข๎อมูล และข๎อค๎นพบที่สอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑ ความยาวไมํเกิน 300 ค า  

4. ค าส าคัญ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมํเกิน 5 ค า 
5. บทน า  เป็นสํวนของความส าคัญที่น าไปสูํป๓ญหาวิจัย โดยสรุปความเป็นมาให๎เห็นความส าคัญของป๓ญหา      

มีการอ๎างอิงเนื้อหาสนับสนุนความส าคัญ และเช่ือมโยงให๎สอดคล๎องกับสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
และไมํควรใสํตารางหรือรูปภาพ  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
7. สมมติฐานของการวิจัย (ถ๎ามี) 
8. วิธีด าเนินการวิจัย ระบุถึงประชากร และกลุํมตัวอยําง (วิธีสุํมกลุํมตัวอยําง) แบบแผนการวิจัย (กรณีเป็นวิจัยเชิง

ทดลอง) เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข๎อมูล (อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย) และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  

9. การวิเคราะห์ข้อมูล (น าเสนอข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑ ในรูปตารางหรือแผนภูมิ พร๎อมแปลความหมาย     

ใต๎ตารางหรือแผนภูมิ)  
10. สรุปและอภิปรายผล เน๎นสรุปและอภิปรายผลให๎สอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑ 
11. ข้อเสนอแนะ น าเสนอ 2 สํวน คือ 1) ข๎อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช๎ 2) ข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไป 
12. บรรณานุกรม ให๎อ๎างอิงตามหลักเกณฑ๑ระบบ APA (American Psychological Association) 
13. สํงไฟล๑เอกสาร .DOC พร๎อมทั้งกรอกข๎อมูลลงในแบบสํงบทความลงตีพิมพ๑ มาที่กองบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา fun2525@hotmail.com 
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แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
(โปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย) 

 

เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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