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บรรณาธิการแถลง 
 
 วารสารเกษมบัณฑิตฉบับนี้น าเสนอบทความวิจัย 6 บทความ และ บทความวิชาการ 2 บทความ บทความวิจัยเป็น
บทความที่มีการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และนักวิจัยที่สนใจ
การวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical research) บทความทางวิชาการ เป็นการน าเสนอแนวความคิดเก่ียวกับความยั่งยืนขององค์กร
ธุรกิจสังคม (social enterprise) ซึ่งอาจน าไปใช้เป็นกรอบแนวความคิดหรือกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการวิจัยต่อไปได้ และ
เป็นบทความเชิงวิพากษ์การเมืองในตะวันออกกลาง ส่วนบทวิจารณ์บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการในการก าหนดขนาด
ตัวอย่างส าหรับการวิจัย ซึ่งนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ และนักวิจัย
ทั่วไปน่าจะได้ประโยชน์ 
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บทความวิจัย   
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ฉนวน เอื้อการณ์ 1 

 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ (1) เพ่ือระบุ (specify) สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย (required 
core competency) ที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.สภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ของประเทศไทย (2) เพ่ือประเมิน
สมรรถนะหลักวิศวกรไทย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (actual core competency) (3) เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลต่อสมรรถนะหลักวิศวกรไทย (4) เพ่ือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
วิศวกรไทย ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
 วิธีการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากวิศวกรไทยที่มีภูมิล าเนาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 159 คน โดยข้อค าถามครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นส่วนเสริมข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด คือมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย ด้านความรู้การประกอบวิชาชีพวิศวกรของ
วิศวกรไทย ด้านภาษาต่างประเทศ กฎหมายและวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ต่ า-ต่ ามาก   (4.20-49.66 %)  ด้าน
ทักษะในใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพวิศวกรของวิศวกรไทย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สูง (ค่าเฉลี่ย = 
22.23 หรือร้อยละ 61.75) ด้านประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาวิชา ในภาพรวมทั้ง 6 
ด้านอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 64.69 หรือร้อยละ 53.90 ) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย 
อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 50.40 หรือร้อยละ 84.0) ด้านกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม มี
การพัฒนาในวิชาชีพที่น้อยมากหรือแทบไม่ได้มีการพัฒนาวิชาชีพ (CPD) ไม่ได้มีการอบรมการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง หลังจากขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากการวิเคราะห์ตัวแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล (causal model) ปรากฏว่าตัวแปรประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมใน
ต่างประเทศ และตัวแปรกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม เป็นตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening 
Variables) ที่มีบทบาทน้อยต่อสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย แต่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพวิศวกรไทย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรไทย ควรมีการด าเนินการ เพ่ือเตรียมตัวสู่
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ดังนี้ ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ความรู้
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และควรเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้าน
ทักษะการใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย ควรพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ให้คล่อง เช่น การ
ติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา ควร
พัฒนาในหมวดงานควบคุมการสร้างหรือการผลิต เช่น การควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การควบคุมเกี่ยวกับ
การสร้าง การควบคุมเก่ียวกับการติดตั้งการควบคุมเกี่ยวกับการซ่อม และการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
งานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ที่มีทักษะในระดับปานกลาง ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย ควร

การพัฒนาสมรรถนะหลักของวิศวกรไทยในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

1 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



  

 

จัดท ารายงานพร้อมบันทึกผลงานการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอแต่ละสภาวิศวกร ตามรูปแบบที่ก าหนดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้องกัน เพ่ือประกอบการเลื่อนอันดับประเภทการขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ ประเภทสามัญและวุฒิ ตรวจสอบจรรยาบรรณ และก าหนดโทษวิศวกรไทย ด้านกลไกการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม ควรจัดสัมมนาให้การสนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรไทย โดยมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการออกใบประกาศนียบัตรเพื่อประกอบการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และจัดเป็นกิจกรรมด าเนินการโดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรไทย 
 
ค าส าคัญ : วิศวกรไทย, สมรรถนะหลัก, จรรยาบรรณในวิชาชีพ, กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
ประสบการณท์ างานในต่างประเทศ, วิศวกรอาเซียน 
 
 

The Core Competency Develment of Thai Engineers to Accommodate the 
ASEAN Economic Community in 2015 
 
 
 Chanuan Uakarn1 
 
Abstract  
 Main objectives of this research were : ( 1 ) To specify the required core competencies 
of Thai engineers, as defined on the Act Council of Engineers in Thailand, BE 2542; ( 2 ) To 
assess actual core competency of Thai engineers at present; (3) To analyze causal 
relationships of variables affecting core competencies of Thai engineers; and ( 4 ) To suggest 
policy to enhance core competencies of Thai engineers to accommodate the ASEAN 
Economic Community in 2015. 
 Questionnaires were used to collect data from 159 sample Thai engineers who 
resided in Bangkok. In-depth interviews with Professionals who had at least 10 years 
experience in engineering profession were used to compliment the sample survey 
approach. 
 It was revealed that the core competencies of Thai engineers, i.e. English proficiency, 
proficiency in ASEAN languages and knowledge of laws in ASEAN countries as well as of 
ASEAN cultures were at a very low or low levels (4.20%-49.66%). Nevertheless, professional 
experience and skills were moderate (53.90%) and high (61.75%) respectively. As far as 
professional ethics of Thai engineers were concerned, licensed professional engineers 
exhibited a high level of professional ethics (80.4%). It was also observed that continuing 
professional development (CPD) programs for Thai engineers so far were not satisfactorily 
effective. Engineering experience in foreign countries and professional development 
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mechanisms, as interviewing variables in the causal model analysis, demonstrated 
insignificant effect on Thai engineers’ core competencies although they positively affected 
professional ethics. 
 For the enhancement of Thai engineers’ core competencies, the following is 
recommended : Enhancing English and ASEAN language proficiency; Improving knowledge of 
engineering laws and regulations in ASEAN, as well as ASEAN cultures; Developing skills to 
use personal computers and software for engineering, e.g., to install and uninstall computer 
software for engineers. To strengthen professional ethics, it was recommended that Thai 
engineers would have to prepare an annual performance report for submission to the 
Council of Engineers for a promotion to higher level of professional license, i.e. professional 
engineer and senior professional engineer levels. Finally, for the development in engineering 
career, seminars among professional engineers should be organized regularly with certificate 
of achievement for the extension of license. 
 
Keywords : Thai engineers, Core competency development, Professional ethics, Human 
resource development, Foreign experience. 
 
 
บทน า 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน
(Mutual Recognition Arrangements, MRAs) 
ทั้งหมด ๗ สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ นักบัญชี และวิศวกรรม 
นักวิชาชีพดังกล่าว หากมีความสามารถและมี
คุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศก าหนด ก็
จะสามารถไปท างานในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่าง
เสรี โดยได้รับการปฏิบัติต่อเยี่ยงชนชาตินั้น ๆ MRA 
สาขาวิศวกรรมบริการ มีหลักการคือ เปิดให้วิศวกร
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ โดยต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบาง
ประเทศรวมทั้งไทยก าหนดให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่น โดยวิศวกรที่
ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมิน

จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ( Monitoring 
Committee, MC) ในแต่ละประเทศ ในส่วนของ
ประเทศไทยจะด าเนินการโดยสภาวิศวกร  

วิ ศ วกร ไทยมี ค ว ามพร้ อม ในการ เ ข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงใด ขึ้นอยู่ กับ
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย และการพัฒนาให้มี
สมรรถนะหลักที่สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาหลักของการ
วิจัยนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระบุ (specify) สมรรถนะหลักของ
วิศวกรไทย (required core competency) ที่
ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.สภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ของ
ประเทศไทย  

2. เพ่ือประเมินสมรรถนะหลักวิศวกรไทย ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน (actual core competency)  

3. เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิง
เหตุ-ผลต่อสมรรถนะหลักวิศวกรไทย  



  

 

4. เพ่ือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะหลักวิศวกรไทย ในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558  
 
วิธีการวิจัย 

1. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field survey)
จ า ก วิ ศ ว ก ร ไ ท ย ใ น ส า ข า วิ ช า ชี พ ค ว บ คุ ม 
ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาคือวิศวกรรมโยธา 
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ห มื อ ง แ ร่  วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 159 คน 
จากวิศวกรที่ เข้ าอบรม -สัมมนาของ สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระพรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) 2556  
 2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม 
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 
ปีขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย  

1. ลักษณะของตัวอย่างของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรจ านวน 
159 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชายร้อย
ละ 90.6 เพศหญิงร้อยละ 9.4 มีอายุระหว่าง 25 – 
39 ปี ร้อยละ 17 อายุระหว่าง 40 – มากกว่า 65 ปี 
ร้อยละ 83 ชีวิตสมรสร้อยละ 86.8 เป็นโสดร้อยละ 
13.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 84.9  
ระดับปริญญาโท–เอก ร้อยละ 15.1 ส าเร็จการ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ร้อยละ 76.1 
มหาวิทยาลัยของเอกชน ร้อยละ 23.9 จบสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอุตสาหการ 

ร้อยละ 96.9 ระหว่างการศึกษาปี 2540 – ปี 2551 
ร้อยละ 94.3 ส าเร็จการการศึกษาในประเทศไทย 
ร้อยละ 98.7 โดยขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี ร้อยละ 
86.8 และยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียน ที่
สภาวิศวกร ประกอบอาชีพประจ าเป็นพนักงาน
เอกชน/ลูกจ้างประจ าของรัฐร้อยละ 99.4 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 88.1 
  กลุ่มตัวอย่างไม่ เคยไปปฏิบัติงานในกลุ่ม
อาเซียน ร้อยละ 93.7 โดยที่เคยไปปฏิบัติงานใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ น้ อ ย ก ว่ า  1  ปี  ร้ อ ย ล ะ  9 4 . 3 
ประสบการณ์การท างานในประเทศ มากกว่า 7 ปี 
ร้ อยละ  76 . 7  น้ อยกว่ า  7  ปี  ร้ อยละ  23 . 3 
ประสบการณ์การท างานตรงในสาขาวิชาวิศวกรรม
หลัก ในประเทศ มากกว่า 7 ปี มากที่สุดร้อยละ 
98.1 

กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาวิชาชีพ(Continuing Professional 
Development, CPD) หลังจากขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ร้อย
ละ 62.9 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการเลื่อน
ระดับ หลังขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มากที่สุด ร้อยละ 87.4 
รองลงมาร้อยละ 12.6 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม มากที่สุด ร้อยละ 81.8 ไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเ พ่ือการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกรรม ร้อยละ 74.8 และไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือการปฏิบัติการเพ่ือการศึกษาดูงานด้าน
วิศวกรรม กับ วสท. ร้อยละ 95.6 

2. ระดับสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย 
 2.1 ด้านความรู้ ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกร แยกเป็นรายความรู้ ดังนี้  

2.1.1 ความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 57.2 – 74.8 ในด้านการ
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อ่านเพ่ือใช้งาน การเขียนเพ่ือใช้งาน และการพูด
เพ่ือการสื่อสาร 

2.1.2 ความรู้ภาษาต่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน อยู่ ในระดับต่ ามากหรือแทบไม่มี
ความรู้ใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ร้อยละ 
95.6 – 100 

2 . 1 . 3  คว าม รู้ ด้ า นกฎหมาย
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกร อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 
73.6 – 84.3 กฎหมาย กฎระเบียบในแต่ละประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศ มีความรู้ระดับ
เล็กน้อย 

2.1.4 ความรู้ด้านวัฒนธรรมในแต่
ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมอยู่ ในระดับเล็กน้อย    
ร้อยละ 52.2 – 70.4  

2 . 1 . 5  ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับส าหรับวิศวกร มีความรู้ระดับ
ปานกลาง และกฎหมายส าหรับวิศวกร มีความรู้
ระดับเล็กน้อย 

2.2 ด้านทักษะการใช้ เครื่องมือในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย 

2.2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มี
ทักษะการใช้ที่ค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง ร้อย
ละ 52.2 – 75.5 เช่น การติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
ผู้ใช้ (User) เพ่ือการใช้งาน โปรแกรมไมโครซอฟท์ 
ออฟฟิศ โปรแกรมการน าเสนอผลงาน – เพาเวอร์
พอยต์ โปรแกรมการเขียนรูป – ออโตแคด 
โปรแกรมการเขียนรูป – ไมโครซอฟท์ การสื่อสาร
ทางอินเทอร์เน็ต โปรแกรมอรรถประโยชน์ – ยูทิลิตี้ 
ประเภทการจัดการไฟล์ และประเภทการติดตั้ง-
ถอดถอนโปรแกรม 

2.3 ด้านประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละสาขา แยกเป็นรายงานดังนี้ 

2.3.1 งานให้ค าปรึกษา เช่น การ
ให้ข้อแนะน า การตรวจวินิจฉัย และการตรวจ
รับรองงาน อยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างสูง 
ร้อยละ 72.3 – 83.6  

2 .3 . 2  งานวาง โคร งการ เช่ น 
การศึกษาโครงการ การวิเคราะห์หาทางเลือกที่
เหมาะสม และการวางแผนของโครงการ  มี
ประสบการณ์ระดับเล็กน้อย ค่อนข้างไม่มี ร้อยละ 
47.2 – 56.6  

2.3.3 งานออกแบบและค านวณ มี
ประสบการณ์ระดับเล็กน้อย ค่อนข้างปานกลาง 
ร้อยละ 45.9 – 66.0 เช่น การใช้หลักวิชาและความ
ช านาญเพ่ือให้ ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง 
การใช้หลักวิชาและความช านาญเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รายละเอียดในการสร้าง การใช้หลักวิชาและความ
ช านาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการผลิต การ
วางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการค านวณ 
แสดงเป็นรูปแบบ การวางผังโรงงานและเครื่องจักร 
โดยมีรายการค านวณตามข้อก าหนด และการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการค านวณตาม
ประมาณการ 

2.3.4 งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต มีประสบการณ์ระดับปานกลาง ค่อนข้าง
สูง ร้อยละ 49.1 – 65.4 เช่น การอ านวยการ
ควบคุม การควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การ
ควบคุมเกี่ยวกับการสร้าง การควบคุมเกี่ยวกับการ
ผลิต การควบคุมเกี่ยวกับการติดตั้ง การควบคุม
เกี่ยวกับการซ่อม การควบคุมเกี่ยวกับการดัดแปลง 
การควบคุมเกี่ยวกับการรื้อถอนงาน การควบคุม
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามรูปแบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

2.3.5 งานพิจารณาตรวจสอบ มี
ประสบการณ์ระดับปานกลาง และค่อนข้างสูง ร้อย
ละ 51.6 – 56.6 เช่น การค้นคว้า การวิเคราะห์ 



  

 

การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ และการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือใน
การสอบทาน 

2 . 3 . 6  ง า น อ า น ว ย ก า ร ใ ช้  มี
ประสบการณ์ระดับปานกลาง และค่อนข้างสูง ร้อย
ละ 50.3 – 56.6 เช่น การอ านวยการดูแลการใช้ 
การบ ารุงรักษางานทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบ และ
การอ านวยการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ 
และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

2 . 4  วิ ศ ว ก ร ไ ท ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 
ร้อยละ 50.3 – 66.0 เช่น ไม่กระท าการใดๆ อัน
อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่
โ ด ย ไ ม่ ช อบ ธ ร ร ม  ห รื อ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล  ห รื อ ใ ห้
ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืน
ได้รับหรือไม่ได้รับงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่ง
เกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง ไม่โฆษณา หรือ
ยอมให้ผู้ อ่ื น โฆษณา ซึ่ งการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง ไม่ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเอง
จะกระท าได้ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ ได้รับท า 
ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง ไม่เปิดเผย
ความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าจ้าง ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบ
งานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืนท าอยู่ เว้นแต่เป็นการท างานหรือ
ตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่รับ
ด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการ
แข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช้หรือคัดลอก
แบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืนนั้น และไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้
เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

2.5 เปรียบเทียบกับวิศวกรในอาเซียน 
วิศวกรไทย มีสมรรถนะหลักในระดับที่สูงกว่าบาง
เรื่อง เช่น มนุษยสัมพันธ์ สื่อสารกับบุคคลอ่ืน รู้ทัน
เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ
อุปกรณ์ ร้อยละ 50.3 – 52.2 ส่วนสมรรถนะหลักที่
มีขีดความสามารถพอๆ กันร้อยละ 47.2 – 73.0 
ได้แก่ ความรู้ ความสามารถจริงในงานที่ท า การ
พั ฒ น า ง า น  พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ 
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อ
สาธารณชน รู้ทันเทคโนโลยี ความรู้ในกฎหมายและ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก การพัฒนา
สถานศึกษาและองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี
และเครื่องมืออุปกรณ์ การพัฒนาครู อาจารย์ทั้ง
ระบบ การพัฒนาศักยภาพของวิศวกร การวิจัยและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และการส่งเสริมการมีงานท า 

2.6 วิศวกรไทย ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญ
และวุฒิ ที่มีการศึกษาสูง และมีรายได้สูง เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ 
อย่างมีนัยส าคัญในทางบวก แต่ผู้ที่มีอาชีพประจ า มี
ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญ (βการศึกษา = 0.366, P < 0.01) 
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; βรายได้ = 0.325, P < 0.001 ; βอาชีพ =        
-0.130, P < 0.05) 

2.7 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ 
และการศึกษาที่สูงมีกลไกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านวิศวกรรม มากกว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคี อย่างมี
นัยส าคัญ (βประเภท = 0.277, P < 0.001 ; β
การศึกษา = 0.530, P < 0.001) 

2 .8  วิ ศวกรไทยที่ มี ร ายได้สู งและขึ้ น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ มีความสามารถเชิง
เปรียบเทียบด้านวิศวกรรมกับกลุ่มวิศวกรอาเซียน 
สูงกว่าผู้มีรายได้ต่ าและขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมประเภทอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญ (βประเภท 
= 0.260, P < 0.01 ; βรายได้ = 0.429, P < 
0.001) 

2.9 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ 
เป็นผุ้มีระดับสมรรถนะหลักของวิศวกรสูงอย่างมี
นัยส าคัญ (βประเภท = 0.488, P < 0.001)  
กล่าวสรุปว่าลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อระดับ
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย อย่างมีนัยส าคัญ (F 
= 7.060 และ P < 0.001) 

2.10 วิศวกรไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูง ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประเภทสามัญและวุฒิ เป็นผู้มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของวิศวกรไทยสูง อย่างนัยส าคัญ (βรายได้ 
= 0.279, P < 0.01) 

2.11 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ ที่
มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ 
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรมสูง อย่าง
มีนัยส าคัญ (r = 0.038, P < 0.01) กล่าวคือวิศวกร
ไทยเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา เมื่อมีประสบการณ์

ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศแล้ว หรือมี
สหสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านวิศวกรรม กับประสบการณ์ในงานด้าน
วิศวกรรมในต่างประเทศ 

2.12 สมรรถนะหลักของวิศวกรไทยมี
สหสั ม พัน ธ์ อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ในทา งลบ  กั บ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของวิศวกรไทย (r = -0.169, 
P <  0.05) 

2.13 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ ที่
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทยสูง แต่ไม่มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม อย่างมี
นัยส าคัญ (β = -0.078, P < 0.05) กล่าวคือวิศวกร
ไทยมักจะไม่เข้าร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านวิศวกรรม (F = 0.955, P = 0.330) 

2.14 มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ กับความสามารถ
เชิงเปรียบเทียบด้านวิศวกรรมกับกลุ่มวิศวกร
อาเซียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง วิศวกรไทยประเภท
สามัญ และวุฒิเปรียบเทียบว่าความสามารถของตน
สูงกว่ากลุ่มวิศวกรอาเซียน (β = -0.268, P < 
0.001)  

2.15 วิศวกรไทย ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทสามัญและวุฒิ ซึ่งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สูงเปรียบเทียบว่าตนเองมีความสามารถสูงใน  
วิศวกรอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.286, P < 
0.001) 

2.16 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ ที่
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทยสูง เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศสูง
ด้วย (F = 2.545, P < 0.01) ; (β = 0.126, P < 
0.01) 



  

 

2.17 สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย ที่ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ และมีความสัมพันธ์
กั บ ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ น ง า น ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ใ น
ต่างประเทศ และมีความสัมพันธ์ เชิ ง เหตุ -ผล 
(causal relationships) ในเชิงบวก (β = 0.174, 
P < 0.01) กล่าวคือประสบการณ์ในงานด้าน
วิศวกรรมในต่างประเทศ มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
หลักของวิศวกรไทยอย่างมีนัยส าคัญ (F = 4.911, P 
< 0.028)  

2.18 กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิศวกรรมของวิศวกรไทยมีความสัม พันธ์กับ
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทยในเชิงบวก (β = 
0.342, P < 0.001) กล่าวคือ กลไกการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของวิศวกรไทยอย่างมี
นัยส าคัญ (F = 20.811, P < 0.001) 

2.19 กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิศวกรรม มีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิง
เปรียบเทียบด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยกับกลุ่ม
วิศวกรอาเซียนในเชิงลบ (β = -0.256, P < 0.001) 
กล่าวคือกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิศวกรรม ไม่ช่วยเพ่ิมความสามารถเชิงเปรียบเทียบ
ด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยกับกลุ่มวิศวกร
อาเซียนอย่างมีนัยส าคัญ (F = 10.977, P < 0.001) 

2.20 ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมใน
ต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิง
เปรียบเทียบด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยกับกลุ่ม
วิศวกรอาเซียน กับในเชิงบวก (β = 0.273, P < 
0.001) กล่าวคือ ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม
ในต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความสามารถเชิง
เปรียบเทียบด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยกับกลุ่ม
วิศวกรอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญ (F = 12.677, P < 
0.001) 

2 . 2 1  ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล  แ ล ะ
ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย อย่างมี
นัยส าคัญ ( F = 3.281 และ P < 0.001) โดย มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย ร้อยละ 
19.7 (R2=0.197) กล่าวคือวิ ศวกรไทย ที่ขึ้ น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทสามัญและวุฒิ เป็นผู้มีสมรรถนะ
หลักของวิศวกรไทยสูงกว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคี อย่างมีนัยส าคัญ (β ประเภท = 0.481, 
P < 0.001) 

2.22 ลักษณะส่วนบุคคล และกลไกการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย อย่างมีนัยส าคัญ     
( F = 3.773 และ P < 0.001) โดยมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย ร้อยละ 22.0 (R2=
0.220) กล่าวคือวิศวกรไทย ที่ขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทสามัญและวุฒิ ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอุตสาหการ 
เป็นผู้มีสมรรถนะหลักของวิศวกรไทยสูงกว่า ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคี อย่างมีนัยส าคัญ (βประเภท = 
0.400, P < 0.001) ; (β สาขา = 0.160, P < 0.05) ; 
(β ระดับ = -0.290, P < 0.01) 

2.23 ลักษณะส่วนบุคคล และกลไกการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม ไม่มีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร
ไทย ( F = 1.309 และ P = 0.225) แต่คือวิศวกร
ไ ท ย  ที่ มี ร า ย ไ ด้ ป ร ะ จ า เ ฉ ลี่ ย ที่ สู ง  เ ป็ น ผู้ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย สูงกว่า ที่มีรายได้
ประจ าเฉลี่ยที่ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ (βรายได้ = 0.286, 
P < 0.01) 
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2 . 2 4  ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล  แ ล ะ
ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ 
ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพวิศวกรไทย ( F = 0.957 และ P = 0.448) 
แต่วิศวกรไทย ที่มีรายได้ประจ าเฉลี่ยที่สูง เป็นผู้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย สูงกว่า ที่มีรายได้

ประจ าเฉลี่ยที่ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ (βรายได้ = 0.277, 
P < 0.01)  
  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติในส่วนที่ตัวแปรตาม
ได้ แ ก่ ส ม ร ร ถนะหลั ก ขอ ง วิ ศ ว ก ร ไทย  แล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย ดังกล่าวแล้ว
น า เ สนอ ในตา ร า งที่  1  ถึ ง ต า ร า งที่  4  แล ะ
ภาพประกอบที่ 1 

 



  

 

 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ กับสมรรถนะหลักของวิศวกร
ไทย 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงที ่(Constant) 60.360 4.639  13.010 0.000 59.413 4.589  12.947 0.000 60.360 4.639  13.010 0.000 

1. เพศ -0.704 2.947 -0.020 -0.239 0.811 -.584 2.951 -0.017 -0.198 0.843 -0.704 2.947 -0.020 -0.239 0.811 
2. อาย ุ -2.928 2.818 -0.109 -1.039 0.300 -2.401 2.793 -0.089 -0.860 0.391 -2.928 2.818 -0.109 -1.039 0.300 
3. สถานภาพ -2.088 2.876 -0.070 -0.726 0.469 -1.781 2.872 -0.060 -0.620 0.536 -2.088 2.876 -0.070 -0.726 0.469 
4. ระดับการศึกษา -5.028 3.389 -0.178 -1.484 0.140 -3.647 3.218 -0.129 -1.133 0.259 -5.028 3.389 -0.178 -1.484 0.140 
5. สถาบันการศึกษา -1.180 1.847 -0.050 -0.639 0.524 -0.866 1.835 -0.036 -0.472 0.638 -1.180 1.847 -0.050 -0.639 0.524 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา 6.171 4.764 0.106 1.295 0.197 6.958 4.734 0.120 1.470 0.144 6.171 4.764 0.106 1.295 0.197 
7. ปีที่จบการศึกษา 3.078 3.786 0.070 0.813 0.418 3.373 3.786 0.077 0.891 0.374 3.078 3.786 0.070 0.813 0.418 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรบัอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพ 

14.388 3.249 0.481*** 4.429 0.000 14.466 3.255 0.484*** 4.444 0.000 14.388 3.249 0.481*** 4.429 0.000 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. อาชีพประจ า 3.777 10.666 0.029 0.354 0.724 1.549 10.544 0.012 0.147 0.883 3.777 10.666 0.029 0.354 0.724 

10. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

0.586 3.573 0.019 0.164 0.870 1.938 3.419 0.062 0.567 0.572 0.586 3.573 0.019 0.164 0.870 

11. ประสบการณ์ใน
งานดา้นวิศวกรรมใน
ต่างประเทศ 

2.569 2.016 0.133 1.274 0.205 - - - - - 2.569 2.016 0.133 1.274 0.205 

R2 0.197 0.188 0.197 
R2 รวม 0.197 0.188 0.197 
R2เปลี่ยนแปลง   0.009 
F 3.281 3.433 3.281 
นัยส าคัญ 0.000 0.000 0.000 

 
 
 
 
 



  

  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม กับสมรรถนะหลักของวิศวกรไทย 
  

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงที ่(Constant) 54.660 4.911  11.129 0.000 59.413 4.589  12.947 0.000 54.660 4.911  11.129 0.000 

1. เพศ 0.527 2.938 0.015 0.179 0.858 -0.584 2.951 -0.017 -0.198 0.843 0.527 2.938 0.015 0.179 0.858 
2. อาย ุ -1.960 2.753 -0.073 -0.712 0.478 -2.401 2.793 -0.089 -0.860 0.391 -1.960 2.753 -0.073 -0.712 0.478 
3. สถานภาพสมรส -1.100 2.838 -0.037 -0.388 0.699 -1.781 2.872 -0.060 -0.620 0.536 -1.100 2.838 -0.037 -0.388 0.699 
4. ระดับการศึกษา -8.199 3.669 -0.290** -2.235 0.027 -3.647 3.218 -0.129 -1.133 0.259 -8.199 3.669 -0.290** -2.235 0.027 
5. สถาบันการศึกษา -1.694 1.836 -0.071 -0.923 0.358 -0.866 1.835 -0.036 -0.472 0.638 -1.694 1.836 -0.071 -0.923 0.358 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา 9.293 4.752 0.160* 1.956 0.052 6.958 4.734 0.120 1.470 0.144 9.293 4.752 0.160* 1.956 0.052 
7. ปีที่จบการศึกษา 2.564 3.738 0.059 0.686 0.494 3.373 3.786 0.077 0.891 0.374 2.564 3.738 0.059 0.686 0.494 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรบัอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

11.952 3.361 0.400*** 3.556 0.001 14.466 3.255 0.484*** 4.444 0.000 11.952 3.361 0.400*** 3.556 0.001 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. อาชีพประจ า -0.972 10.421 -0.008 -0.093 0.926 1.549 10.544 0.012 0.147 0.883 -0.972 10.421 -0.008 -0.093 0.926 

10. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

1.700 3.364 0.054 0.505 0.614 1.938 3.419 0.062 0.567 0.572 1.700 3.364 0.054 0.505 0.614 

11. กลไกการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ดา้น
วิศวกรรม 

2.511 1.024 0.303** 2.453 0.015 - - - - - 2.511 1.024 0.303** 2.453 0.015 

R2 0.220 0.188 0.220 
R2 รวม 0.220 0.188 0.220 
R2เปลี่ยนแปลง   0.032 
F 3.773 3.433 3.733 
นัยส าคัญ 0.000 0.000 0.000 
 
 
 
 
 



  

  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรม กับจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร
ไทย  
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 
ค่าคงที ่(Constant) 50.453 2.517  20.046 0.000 48.565 2.333  20.816 0.000 50.453 2.517  20.046 0.000 

1. เพศ 0.522 1.505 0.032 0.347 0.729 0.963 1.501 0.059 0.642 0.522 0.522 1.505 0.032 0.347 0.729 
2. อาย ุ -1.168 1.411 -0.091 -0.828 0.409 -0.993 1.420 -0.078 -0.699 0.486 -1.168 1.411 -0.091 -0.828 0.409 
3. สถานภาพสมรส -0.220 1.454 -0.015 -0.151 0.880 0.051 1.460 0.004 0.035 0.972 -0.220 1.454 -0.015 -0.151 0.880 
4. ระดับการศึกษา 1.957 1.880 0.146 1.041 0.300 0.149 1.636 0.011 0.091 0.928 1.957 1.880 0.146 1.041 0.300 
5. สถาบันการศึกษา 0.350 0.941 0.031 0.372 0.710 0.021 0.933 0.002 0.022 0.982 0.350 0.941 0.031 0.372 0.710 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -3.192 2.435 -0.116 -1.311 0.192 -2.264 2.407 -0.082 -0.941 0.348 -3.192 2.435 -0.116 -1.311 0.192 
7. ปีที่จบการศึกษา 1.684 1.916 0.081 0.879 0.381 1.363 1.925 0.066 0.708 0.480 1.684 1.916 0.081 0.879 0.381 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรบัอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

0.293 1.722 0.021 0.170 0.865 -0.706 1.655 -0.050 -0.426 0.670 0.293 1.722 0.021 0.170 0.865 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 
9. อาชีพประจ า -3.829 5.340 -0.063 -0.717 0.475 -4.830 5.361 -0.080 -0.901 0.369 -3.829 5.340 -0.063 -0.717 0.475 

10. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

4.226 1.724 0.286** 2.451 0.015 4.132 1.738 0.279** 2.377 0.019 4.226 1.724 0.286** 2.451 0.015 

11. กลไกการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
วิศวกรรม 

-0.998 0.525 -0.254* -1.902 0.059 - - - - - -0.998 0.525 -0.254* -1.902 0.059 

R2 0.089 0.067 0.089 
R2 รวม 0.089 0.067 0.089 
R2เปลี่ยนแปลง   0.022 
F 1.309 1.059 1.309 
นัยส าคัญ 0.000 0.398 0.000 
 
 
 
 
 
 



  

  
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ กับจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทย 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงที ่(Constant) 48.591 2.372  20.489 0.000 48.565 2.333  20.816 0.000 48.591 2.372  20.489 0.000 

1. เพศ 0.960 1.506 0.058 0.637 0.525 0.963 1.501 0.059 0.642 0.522 0.960 1.506 0.058 0.637 0.525 
2. อาย ุ -1.007 1.440 -0.079 -0.699 0.486 -0.993 1.420 -0.078 -0.699 0.486 -1.007 1.440 -0.079 -0.699 0.486 
3. สถานภาพสมรส 0.043 1.470 0.003 0.029 0.977 0.051 1.460 0.004 0.035 0.972 0.043 1.470 0.003 0.029 0.977 
4. ระดับการศึกษา 0.111 1.733 0.008 0.064 0.949 0.149 1.636 0.011 0.091 0.928 0.111 1.733 0.008 0.064 0.949 
5. สถาบันการศึกษา 0.012 0.944 0.001 0.013 0.990 0.021 0.933 0.002 0.022 0.982 0.012 0.944 0.001 0.013 0.990 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -2.286 2.435 -0.083 -0.939 0.349 -2.264 2.407 -0.082 -0.941 0.348 -2.286 2.435 -0.083 -0.939 0.349 
7. ปีที่จบการศึกษา 1.354 1.935 0.065 0.700 0.485 1.363 1.925 0.066 0.708 0.480 1.354 1.935 0.065 0.700 0.485 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรบัอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

-0.708 1.661 -0.050 -0.426 0.671 -0.706 1.655 -0.050 -0.426 0.670 -0.708 1.661 -0.050 -0.426 0.671 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. อาชีพประจ า -4.769 5.453 -0.079 -0.875 0.383 -4.830 5.361 -0.080 -0.901 0.369 -4.769 5.453 -0.079 -0.875 0.383 

10. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

4.095 1.827 0.277** 2.241 0.026 4.132 1.738 0.279** 2.377 0.019 4.095 1.827 0.277** 2.241 0.026 

11. ประสบการณ์ใน
งานด้านวิศวกรรมใน
ต่างประเทศ 

0.071 1.031 0.008 0.068 0.946 - - - - - 0.071 1.031 0.008 0.068 0.946 

R2 0.067 0.067 0.067 
R2 รวม 0.067 0.067 0.067 
R2เปลี่ยนแปลง   0.000 
F 0.957 1.059 0.957 
นัยส าคัญ 0.000 0.398 0.000 
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ภาพประกอบที่ 1 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
  ตัวแปรแทรกซ้อน (Interviening Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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อภิปรายผล 
  1. ระดับสมรรถนะหลักของวิศวกร
ไทย  ประกอบด้ วยด้ านความรู้  ทั กษะ  และ
ประสบการณ์ ดังนี้  
   1.1 ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับปานกลาง - ค่อนข้างต่่า เช่น การอ่าน 
เขียน และพูดเพ่ือใช้งาน ด้วยเพราะว่าวิศวกรไทย 
ไม่มีการศึกษาพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษอย่ าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
สถาบันการศึกษา กระตุ้นให้ความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ 
ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ความรู้อยู่ใน
เกณฑ์ต่่ามาก กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่่ามาก วัฒนธรรมในแต่
ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่่า
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการติดต่อกับวิศวกร
อาเซียนยังมีน้อย 
   1.2 ด้านทักษะในใช้เครื่องมือ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรของวิศวกรไทย ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากวิศวกรไทย ที่ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ต้องใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรประจ่า 
  2. ด้านประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา (กฎกระทรวงก่าหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
, 2550) ประกอบด้วย งานให้ค่าปรึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่น การให้ข้อแนะน่า การตรวจวินิจฉัย 
และการตรวจรับรองงาน งานวางโครงการ อยู่ใน
ระดับต่่า เช่น การศึกษาโครงการ การวิเคราะห์
หาทางเลือกที่ เหมาะสม และการวางแผนของ
โครงการ ทั้งนี้เพราะว่างานดังกล่าวเป็นงานของวุฒิ
วิศวกรที่มีจ่านวนน้อย งานออกแบบและค่านวณ 
อยู่ในระดับปานกลาง เช่น การใช้หลักวิชาและ
ความช่านาญเพ่ือให้ ได้มาซึ่งรายละเอียดในการ
ก่อสร้าง การใช้หลักวิชาและความช่านาญเพ่ือให้

ได้มาซึ่งรายละเอียดในการสร้าง การใช้หลักวิชา
และความช่านาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการ
ผลิต การวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการค่านวณ แสดงเป็นรูปแบบ การวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการค่านวณตาม
ข้อก่าหนด และการวางผังโรงงานและเครื่องจักร 
โดยมีรายการค่านวณตามประมาณการ ทั้ งนี้
เพราะว่างานดังกล่าวเป็นงานของสามัญ และวุฒิ
วิศวกร งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต อยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากเป็นงานหลักของวิศวกรไทยที่ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคี สามัญและวุฒิ เช่น การ
อ่านวยการควบคุม การควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
การควบคุมเกี่ยวกับการสร้าง การควบคุมเกี่ยวกับ
การผลิต การควบคุมเกี่ยวกับการติดตั้ง การควบคุม
เกี่ยวกับการซ่อม การควบคุมเกี่ยวกับการดัดแปลง 
การควบคุมเกี่ยวกับการรื้อถอนงาน การควบคุม
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามรูปแบบ ข้อก่าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
ทั้งนี้เพราะว่างานดังกล่าวเป็นงานของภาคี และ
สามัญวิศวกร งานพิจารณาตรวจสอบ อยู่ ใน
ระดับสูง เช่น การค้นคว้า การวิ เคราะห์  การ
ทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือ
ในการสอบทาน ทั้งนี้เพราะว่างานดังกล่าวเป็นงาน
ของภาคี และสามัญวิศวกร งานอ่านวยการใช้ อยู่ใน
ระดับสูง เช่น การอ่านวยการดูแลการใช้  การ
บ่ารุงรักษางานทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูปแบบ และข้อก่าหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้เพราะว่างานดังกล่าวเป็นงาน
ของภาคี และสามัญวิศวกร 
  3. ผู้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี 
สามัญและวุฒิ ให้ความส่าคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพวิศวกรไทย ให้ระดับของความส่าคัญด้าน



  
  

จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรไทยสูง วิศวกรไทยที่มี
สมรรถนะหลักของวิศวกรไทย เป็นผู้มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพวิศวกรไทยสู ง  เพราะกรอบในการ
ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
  4. ผู้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี 
สามัญและวุฒิ มีการพัฒนาในวิชาชีพในระดับที่น้อย
มากหรือแทบไม่ได้มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรไทย 
เพราะการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรไทย ด่าเนินการ
โดยใช้กลไกการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นส่าคัญ 
และมิได้บังคับให้ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรม และ/หรือ
สัมมนาแล้วต้องเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลไกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านวิศวกรรม ของผู้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี 
สามัญและวุฒิ ไม่ได้มีการอบรม สัมมนาการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะหลักของวิศวกร
ไทย 
  1. หน่วยงานด้านวิชาการของสภา
วิชาชีพได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พ ร ะบ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยฯ และสภาวิศวกร (พระราชบัญญัติ
สภาวิศวกร, 2542) ควรก่าหนดว่าผู้ขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประ เภทภาคี  ส ามัญและวุฒิ  มี ค ว ามรู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด เพ่ือที่เพ่ิมความรู้ แล้ว
ท่าการฝึก อบรม สัมมนาให้ความรู้ หน่วยงานด้าน
วิชาชีพได้แก่สภาวิศวกร ท่าการประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี สามัญและ
วุฒิ เข้าท่าการฝึก อบรม พัฒนาการสื่อสารใน
ภาษาอังกฤษ ทั้ งความรู้ทั่ ว ไป ประสบการณ์ 
นโยบายภาครัฐ วัฒนธรรมประเพณี ความรู้พ้ืนฐาน 
และภาษาถิ่น เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อโอกาสของ

วิศวกรไทย ในการจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน 
  2. ด้านทักษะในใช้เครื่องมือในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรของวิศวกรไทย กรรมการ
สภาวิศวกร ควรออกระเบียบส่าหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคี สามัญ โดยการต่อใบอนุญาต ต้อง
อบรม สัมมนาเพ่ือให้มี ทักษะการน่าเสนอ ทักษะ
การเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารจัดการและ
ระเบียบแบบแผนการท่างาน ตรงเวลา มีวินัย และมี
ความรับผิดชอบ 
  3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน คณะกรรมการก่ากับ
ดูแล (MC) ในการดูแลวิศวกรอาเซียนร่วมกับสภา
วิศวกร ออกระเบียบ มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ 
วิศวกรไทยต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPE) เพ่ือที่ไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ 
อา เซี ยน  คณะกรรมการก่ ากับดูแล  ร่ วมกับ
คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPECC) ก่ากับ ดูแลวิศวกรในกลุ่ม
ประเทศ อาเซียนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศ 
  4. หน่วยงานด้านวิชาชีพได้แก่สภา
วิศวกรดูแลวิศวกร ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วิศวกรไทย ก่าหนดให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี 
สามัญและวุฒิ บันทึกเป็นรายงาน หรือเป็นแฟ้ม
ประวัติผลงาน (Portfolio) ผลการปฏิบัติงาน
ประจ่าปี การอบรม สัมมนาด้านกฎหมายและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเสนอต่อสภาวิศวกร ผ่าน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สภาวิศวกร, 2553) ซึ่ง
ต้องก่ากับ ดูแล ตรวจสอบจรรยาบรรณ และ
ก่าหนดโทษวิศวกร ตามรูปแบบที่ก่ าหนดใน
จรรยาบร รณวิ ช า ชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั น  เ พ่ื อ
ประกอบการเลื่อนอันดับประเภทการขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทสามัญ และวุฒิ สภาวิศวกร ท่าบันทึกและ
รายงานตรงไปยังส่านักงานคณะกรรมการสภา
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วิศวกร ซึ่งต้องท่าหน้าคณะกรรมการก่ากับดูแล 
(MC) ในการดูแลวิศวกรอาเซียน 
  5. หน่วยงานด้านวิชาการของสภา
วิชาชีพได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พ ร ะบ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยฯ ท่าการอบรม การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประสบการณ์ (พรนารี โสภาบุตร, 2555) 
ในการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรไทย หน่วยงานด้าน
วิชาชีพได้แก่สภาวิศวกร ส่งเสริมให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประเภทภาคี สามัญและวุฒิ เข้าท่าการฝึก อบรม 
สัมมนา พัฒนาวิชาชีพ CPD ด่าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องต้องให้ใบประกาศนียบัตรเพ่ือประกอบการ
ต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ควร
จัดเป็นกิจกรรมด่าเนินการโดยเฉพาะเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรไทย เช่น การฝึกอบรมในทักษะและ
ความรู้ หรือสมรรถนะหลักวิศวกรไทย เป็นการ
เฉพาะเจาะจง และให้มีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง 
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นันทวิทย์  เผ่ามหานาคะ1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) ศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นิสิตปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ชั้ นปีที่  1  ในสถาบัน อุดมศึกษา เขตกรุง เทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3,775 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 360 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากประชากรในการวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ 
จ านวน 360 ชุด ได้แบบวัดฉบับสมบูรณ์ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 98 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มียุทธวิธีในการเรียนรู้ด้านแรงจูงใจในการ
เรียนรู้โดยรวมและรายด้านย่อย ได้แก่  ด้านการวางเป้าหมาย  ด้านความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21, 3.22, และ 3.21 ตามล าดับ ส่วนยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม
ในการเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบ และด้านจัดการกับสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54, 3.69 และ 3.87  ส่วนด้านการจัดการอารมณ์ และด้านการบริหารเวลา อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และ 3.37 ตามล าดับ ส าหรับยุทธวิธีในการเรียนรู้โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาจิตวทิยา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยุทธวิธีในการเรียนรู้ พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล
องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ ²/df) มีค่าเท่ากับ 1.80 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.048  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.058  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ 0.92  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 และดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.96 แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับสองของ
ยุทธวิธีในการเรียนรู้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
วางเป้าหมายในการเรียนรู้  ด้านความพยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ  ด้านการจัดการอารมณ์  ด้านการบริหาร
เวลา ด้านความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ค าส าคัญ: ยุทธวิธีในการเรียนรู้, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

The Learning Strategies Development of Students in the Faculties  
of Education in Bangkok. 

 Nuntavit  Paomahanaka1 
 
Abstract  
 

The purposes of this research were: 1) To study learning strategies of students in the 
Faculty of Education in Bangkok, and 2) To perform confirmatory factors analysis of learning 
strategy of students in the faculty of education. The research population included 3,775 
bachelor degree students studying in the Faculty of Education in the first -year of the B.E. 
2556 academic year. The research sample consisted of 360 students in selected by 
purposive sampling method. While 360 learning strategy measurement copies of the 
questionnaire were distributed to the sample, 353 complete copies or 98 percent were 
obtained. 
 The research instruments applied in this study were the learning strategy 
measurement with reliability of .86 and the construct validity was tested by means of 
confirmatory factor analysis. The statistics used for analyzing data were mean, standard 
deviation, and confirmatory factor analysis.  
 The results were as follow: Learning strategies in terms of motivation, goal defining, 
attempt to be succeed was in a moderate level with mean of 3.21, 3.22, and 3.21 
respectively. As for learning behavior as a whole and for each issues such as responsibility 
and environmental management was in a high level with mean of 3.54, 3.69 and 3.87. As for 
emotional management   and time management was in a middle level of performing and a 
mean for 3.19 and   3.37 as respectively.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ph.D. student, Psychology, Srinakharinwirot University. 
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  The result of confirmatory factor analysis of strategies for learning of students in 
the Faculty of Education in Bangkok found the Goodness of Fit Index of the model as 

followings : Relative Chi-square (χ ²/df)  = 1.80 , Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA)  = 0.048, Standard Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.058, Goodness of Fit 
Index (GFI) = 0.92, Adjusted Goodness of Fit index (AGFI) = 0.90 and CFI = 0.96 these showed 
that the model of confirmatory factor analysis of strategies for learning  was fitted to the 
empirical data in 6 components: goal defining in learning, attempt to be succeed, emotional 
management, time management, responsibility for learning, and environmental 
management.   

 
Keyword: learning strategies, confirmatory factor analysis, education   

 
 
 
บทน า  

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
ทุกคนพึงปรารถนาเพ่ือให้เป็นผู้รู้ที่ควรคู่กับปริญญา
บัตรและยังช่วยน าพาให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิต ในสหัสวรรษที่ 3 เป็นโลกของการเรียนรู้ทุก
คนต้องแสวงหาความรู้โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการเรียนรู้ที่ส าคัญจะมาจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ที่มีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตาม
วิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายให้
ตนเองมีความรู้ตามที่ตนเองต้องการนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ต้น โดยการเตรียมวิธีการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใดเพียงแต่มีวิธีการใน
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้องค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือการสร้างจิตส านึกในตนเองว่าเราเป็น
นักเรียนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการเรียน เห็น
คุณค่าในการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มี
เป้าหมายในการเรียน ดังนั้นการมีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าสู่โลกการ

เรียนรู้ได้อย่างประสบความส าเร็จ (ส านักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2557: 
online ) ดังนั้นการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้นั้นสิ่งส าคัญคือผู้เรียน
ต้องมียุทธวิธีในการเรียนซึ่งเป็นวิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยประจ าตัว ได้แก่ การแบ่งเวลา
ส าหรับศึกษาไว้เป็นสัดส่วน ตั้งใจเรียน พยายาม
รักษาเวลา และวางแผนการเรียน บังคับจิตใจให้
แน่วแน่ ในการเรียน  ท างานเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
ทบทวนบทเรียน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และ คมเพชร 
ฉัตรศุภกุล, 2543:3)   
 โคเร่ย์ (Corey, 1990 : 5-9)  กล่าวว่า 
ยุทธวิธีในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง
และมีวิธีการแก้ปัญหาเพราะผู้เรียนจะมีวิธีการที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เกิดจากความคิด 
ค ว า ม รู้ สึ ก  แ ล ะค ว า ม ส น ใ จ  ร่ ว ม ทั้ ง ค ว า ม



  

 

กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ 
วลิาสลักษณ์ ชัววัลลี ( 2542: 2) กล่าวว่า ยุทธวิธีใน
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจและ
วิธีการในการเรียนรู้ ให้กับตนเอง เพราะความ
ต้องการในการเรียนรู้นั้นเกิดจากความปรารถนาใน
การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ต่อสู้อุปสรรค ท้า
ทายสิ่งต่าง ๆ และรู้จักที่จะตัดสินใจท าในสิ่งที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง มีการวาง
แผนการท างาน และมีลักษณะของการพ่ึงพาตนเอง        
นอกจากนี้ เดซี่ และไรอัน (Deci and Ryan. 1990: 
25) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนนั้นจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เรื่องนั้นสูงอีกทั้ง
ยังมีความทุ่มเท เพียรพยายาม และมีวิธีการเรียนรู้
ในสิ่งที่อยากรู้จนส าเร็จ 
 รีฟ (Reeve, 1996: 22) กล่าวว่า วิธีการ
เรียนนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
ในการเรียนของผู้เรียนทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้เรียนมี
แนวทางแสวงหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีวิธีการ
เก็บจ าความรู้นั้นและน าไปใช้ในการด ารงชีวิต
สามารถน าพาตนเองไปสู่ความส าเร็จในการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
ความส าเร็จทางการเรียน ดังที่ มายรอนและเฮลีน่า 
(Myron and Helena, 2001: 3-15) กล่าวว่า 
ยุทธวิธีหรือวิธีการในการเรียนรู้แบบต่าง ๆ สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและพฤติกรรมที่จะ
น าพาตนเองไปสู่สิ่งที่ต้องการ ซึ่งยุทธวิธีในการ
เรียนรู้นั้น ประกอบด้วย วิธีการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  (motivation strategy) และวิธีการสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ (behavior strategy)  

นอกจากนี้ เวสตินและเมเยอร์ (Weinstein 
& Mayer, 1999: 315-327) กล่าวว่า ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีต้องมีแรงจูงใจที่สูงมากเป็นตัวผลักดันให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจและลงมือกระท าจนเป็น
พฤติกรรม เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ แรงจูงใจใน

การเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนมีการวางเป้าหมายและมี
ความพยายามที่จะกระท าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นาม จุง (Nam 
Jung, 1996: 234) ได้ศึกษายุทธวิธีต่างในการเรียน
ของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และตัวแปรด้านแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งได้แก่ 
การวางเป้าหมายที่ต้องการประสบความส าเร็จใน
การเรียน นอกจากนี้ ยังพบว่า ความความพยายาม 
ความทุ่มเทในการเรียน และสิ่งแวดล้อมในการเรียน 
มีความสัม พันธ์กับยุทธวิ ธีทางการ เรี ยนและ
ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  และ  แคมป์ เบลล์ 
(Campbell.1996: 1405) ได้ศึกษาลักษณะบาง
ประการและยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนจะมี
การวางแผนในการเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน มีวินัยใน
ตนเอง มีความสามารถในการบริการเวลาและ
สามารถจัดการกับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนได้ 
 ส่วน ทูเนอร์และคณะ (Turner & et al, 
2002: 79 -89) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียน  
(learning performance) เป็นการแสดงออกของ
ผู้เรียนที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีกระบวนการศึกษา
หาความรู้อย่างไร เช่น แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม
เพ่ือให้สิ่งที่ เรียนกระจ่างขึ้น และการจัดการกับ
อารมณ์อารมณ์ที่มีผลต่อความรับผิดชอบในทิศทาง
ทีพึ่งประสงค์จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ใน
เรื่ องนั้ น  ๆ เ พ่ิมมากยิ่ งขึ้ น  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นิโกร (Nigro.1998: 112) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้และคุณลักษณะบ้างประการที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของโปรแกรมการเรียน
แบบรายบุคคลของนักเรียนเกรด 9 พบว่า การให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพ่ิมมากขึ้นและมีความ
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ภูมิใจในตนเองส่วนลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้อง
กับความส าเร็จ พบว่า นักเรียนที่มีความคิดแบบ
นามธรรม มีเหตุผล สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อ
ต้องประสบกับปัญหาในการเรียนและมีการจัดการ
เพ่ือลดความวิตกกังวลได้   
 วิชาชีพ “ครู” เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือควบคุม 
ดูแล การประกอบวิชาชีพครูให้ด ารงไว้ซึ่งความ
ถูกต้อง มีเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพและเพ่ือเป็น
ผู้สามารถน าพาประชาชนของชาติไปสู่การพัฒนา
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง การมี
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพครูได้อย่างเป็นระบบและช่วยให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังนั้น คุรุสภา
ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติ ตน ดั งนั้ น  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูจึ งก าหนดให้ เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิจ 2) หมวดวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
และหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการ
เรียนที่เข้มข้น ดังนั้นผู้ เรียนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) จึงต้องมีความพร้อมทั้งกาย
และใจและมีจ าเป็นต้องมียุทธวิธีในการเรียนรู้ที่ดี
เพ่ือให้การศึกษาตลอดหลักสูตรประสบความส าเร็จ
ออกไปประกอบอาชีพครู ได้อย่างมีมาตรฐาน  
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาม, 2555: 20) 
จากข้อมูลส าคัญดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิต

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  จึงได้เก็บข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
โดยใช้ค าถามปลายเปิดถามว่า  “นิสิตที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนมียุทธวิธีในการเรียนรู้
อย่างไรบ้าง” สรุปสาระส าคัญจากสัมภาษณ์ได้ว่า  
นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียนสูงเพราะอยากออกไป
ประกอบวิชาชีพครูที่สังคมยอมรับ ดังนั้นจึงมีความ
ต้ังใจและความรับผิดชอบในการเรียนสูงเข้าเรียน
ตรงเวลา ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี มีวิธีการ
จดบันทึกสรุปประเด็นส าคัญ พยายามท าความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียน ขยันอ่านหนังสือ มีการวาง
แผนการเรียนรู้ ซักถามอาจารย์ผู้สอนเมื่อมีข้อสงสัย  
บริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการผ่อน
คลายเมื่อเกิดสถาวะตึงเครียด และมีวิธีการจัดการ
สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรียนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ สั มภ าษณ์นิ สิ ต ใ นคณะ          
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน โดยใช้ค าถามปลายเปิดถามว่า  
“นิสิตมียุทธวิธีในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง” ประเด็น
ส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
นิสิตให้ความส าคัญกับการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะอยากเป็นครู เข้าเรียนทุกครั้งถ้าไม่จ าเป็นไม่
หยุดเรียน มีสมาธิในการเรียน  รู้จักควบคุมอารมณ์
ไม่ให้ส่งผลต่อการเรียน มีการบริหารเวลาในการ
เรียน และเรื่องส่วนตัว มีการหาข้อมูลในเรื่องที่
ต้องการรู้โดยใช้เทคโนโลยี มีการเตรียมตัวอ่าน
หนังสือก่อนสอบ สรุปสาระส าคัญของบทเรียนแบบ
ย่อ ๆ ส่งงานตามก าหนดเวลา แบ่งเวลาในการอ่าน
หนั งสื อ  นอนหลับ พักผ่ อน ให้ เ พีย งพอ  และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพ่ือบ ารุงร่างกาย มี
การทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวเรียนในวันต่อไป  
มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยตั้งเป้าหมายใน



  

 

การเรียนแต่ละเทอมให้ได้เกรดเฉลี่ยสูง ๆ จึง มีการ
วางแผนการเรียนและพยายามท าให้ได้ตามแผน  
โดยในแต่ละวันจะท าตารางเวลาว่าต้องท าอะไรบ้าง 
จัดอับดับความยากของแต่ละวิชาว่าวิชาไหนที่นิสิต
คิดว่ายากส าหรับตนเองก็จะพยายามอ่านหนังสือทุก
วันท าตามค าแนะน าของอาจารย์ ซักถามแนวทาง
การเรียนจากรุ่นพ่ี และมีวิธีการจัดการความเครียด
หรือวิตกในเรื่องการเรียนโดยการท ากิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าแนะน า
ซึ่งกันและกัน    

ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงวุฒิทางด้านจิตวิทยา
จ านวน 3 ท่านโดยใช้ค าถามปลายเปิดถามเกี่ยวกับ 
“ยุทธวิ ธี ในการ เรี ยนรู้ ที่ ประสบความส า เร็ จ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง” สาระส าคัญที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ที่มียุทธวิธีในการ
เรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จควรมีความพยายาม
อดทนและมุมานะ มีความสนใจใส่ใจเรียนรู้สิ่ ง   
ใหม่ ๆ รู้วิธีการเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการวาง
แผนการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีแรงจูงใจ 
มีวินัยในตนเอง รู้จักบริหารเวลา มีสมาธิในการเรียน 
รู้จักใช่สื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจน
วางแผนและเป้าหมายในการเรียน มีการเตรียม
ความพร้อมของตนเองตลอดเวลาที่จะเรียนรู้ ซึ่ง
ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลได้ โดยสร้ า งแรงจู ง ใจ ในการเรียนและ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและลงมือ
กระท าด้วยตนเองจนเป็นนิสัย 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับยุทธวิธีในการ
เรียนรู้และการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  นิ สิ ตคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ และผู้ทรงวุฒิทางด้านจิตวิทยา  ผู้วิจัย
กล่าวโดยสรุป ได้ว่า ยุทธวิธีในการเรียนรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้เรียนเพราะเป็นแนวทางในปฏิบัติที่

จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
เป็นการพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมการเรียนที่พึง
ประสงค์เพ่ิมมากขึ้น โดยยุทธวิธีในการเรียนรู้ ได้แก่  
ความรับผิดชอบในการเรียน การตั้งเป้าหมายในการ
เรียน การแบ่งเวลาส าหรับศึกษาไว้เป็นสัดส่วน 
ตั้งใจเรียน พยายามรักษาเวลา และวางแผนการ
เรียน บังคับจิตใจให้แน่วแน่ในการเรียน ท างาน
เ ส ร็ จ ต า ม เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ความสามารถของตนเอง ทบทวนบทเรียน มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง การสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้  การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้  การ
บริการเวลา ความสามารถจัดการกับอารมณ์และ
สิ่งแวดล้อมในการเรียน การจดบันทึกสรุปประเด็น
ส าคัญ การท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ขยันอ่าน
หนังสือ ซักถามอาจารย์ผู้ สอนเมื่อมีข้อสงสัย  
บริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม การผ่อนคลาย
เมื่อเกิดสภาวะตึงเครียด และการจัดการสิ่งต่าง ๆ  
การจัดอับดับความยากของแต่ละวิชาว่าวิชา มีวินัย
ในตนเองการใช่สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้   

จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้นผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยุทธวิธีในการ
เรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือน าองค์ประกอบส าคัญที่ได้ไป
พัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป  

     
ค าถามการวิจัย 
 1.  ยุ ทธวิ ธี ในการ เ รี ยนรู้ ของนิสิ ตคณะ       
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2. นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครมียุทธวิธีในการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ใด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิต 
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เ กี่ ยวข้ องกับยุทธวิ ธี ใ นการ เรี ยนรู้ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการ

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
เกี่ยวกับยุทธวิธีในการเรียนรู้  แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
สังเคราะห์ และก าหนดองค์ประกอบของยุทธวิธีใน
การเรียนรู้และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดัง
ภาพประกอบ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1: โมเดลการวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิต
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เ พ่ือวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ยุทธวิธี ในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิต
ปริญญาตรีที่ ก าลั งศึกษาในคณะครุ ศาสตร์ /
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี -       
นครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 3,775 คน 
 

ยุทธวิธีในการเรียนรู้ 

พฤติกรรมใน 

การเรียนรู้ 

แรงจูงในการ
เรียนรู้ 

การวางเป้าหมาย 

ความพยายาม 

การบริหารจัดการ
อารมณ ์

การบริหารจัดการเวลา 

ความรับผิดชอบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 



  

 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษายุทธวิธีในการ
เรียนรู้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาใน
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จ านวน 360 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
ในการวิจัยครั้งผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดย
แจกแบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้  จ านวน 360 ชุด 
ได้แบบวัดฉบับสมบูรณ์ จ านวน 353 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้
ข อ ง นิ สิ ต ใ น ค ณ ะค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
ประกอบด้วย 
  1 ยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้านแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ ได้แก่ การวางเป้าหมายการเรียนรู้
และความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ  
  2 ยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการกับอารมณ์ 
การบริหารเวลา ความรับผิดชอบ และการจัดการ
กับสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุ

ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  มีค่ าความเชื่ อมั่ น โดย
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า  ( Alpha-
Coefficient) ได้เท่ากับ 0.86 
   
วิธีการเก็บข้อมูล 
 การศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา          
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน าแบบวัดยุทธวิธีในการ
เรียนรู้ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตคณะครุศาสตร์ /
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ ข ต
กรุงเทพมหานคร จ านวน – คน  หลังจากนั้นผู้วิจัย
ตรวจสอบแบบวัดคัดเลือกฉบับสมบูรณ์ไปวิเคราะห์
ข้อมูล เ พ่ือแสดงหลักฐานความเที่ ย งตรง เชิ ง
โครงสร้างของแบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้  
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร   
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน
แบบวัดยุทธวิธี ในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุ
ศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ดังแสดงในตาราง  1 
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ตาราง  1   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการแปลผล  ของคะแนนแบบวัดยุ ทธวิธีในการเรียนรู้    
       (n=353 คน) 

ยุทธวิธีในการเรียนรู้ Mean S.D. แปลผล 

1. ด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

   1.1 การวางเป้าหมายในการเรียนรู้ 3.22 0.82 ปานกลาง 

   1.2 ความพยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ 3.21 0.94 ปานกลาง 

        ด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยรวม 3.21 0.54 ปานกลาง 

2. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   2.1 ด้านการจัดการอารมณ์ 3.19 0.77 ปานกลาง 

   2.2 ด้านการบริหารเวลา 3.37 0.90 ปานกลาง 

   2.3 ด้านความรับผิดชอบ 3.69 0.88 มาก 

   2.4 ด้านจัดการกับสิ่งแวดล้อม 3.87 0.74 มาก 

        ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวม 3.54 0.46 มาก 

        ยุทธวิธีในการเรียนรู้โดยรวม 3.42 0.44 ปานกลาง 

 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตาราง 1 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุ
ศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยยุทธวิธีในการเรียนรู้รายด้านแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่  ด้านการ
วางเป้าหมาย ด้านความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21, 3.22, 
และ 3.21  ส่วนคะแนนเฉลี่ยยุทธวิธีในการเรียนรู้
ด้านพฤติกรรมในการเรียนรู้โดยรวม และรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ และ ด้านจัดการกับ 

 
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54, 
3.69 และ 3.87  ส่วนด้านการจัดการอารมณ์ และ
ด้านการบริหารเวลา อยู่ ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และ 3.37 ตามล าดับ   
 2. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( confirmatory factor 
analysis)  
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) กับแบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับนิสิต  จากคณะครุศาสตร์ /



  

 

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรี - 
นครินทรวิโรฒ จ านวน 353 คน ได้ค่าดัชนีความ

กลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบที่มีการปรับโมเดล
แล้ว ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2  ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบที่มีการปรับโมเดล 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนี ผล 

χ ²/df < 2 1.80 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.048 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.08 0.058 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.92 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.90 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

 
 

จากตาราง 2  ค่าดัชนีความกลมกลืนของ
โมเดลองค์ประกอบที่มีการปรับโมเดลแล้ว พบว่า 
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ ²/df) มีค่าเท่ากับ 1.80 ซึ่ง
น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่น่าพึงพอใจ ค่าดัชนี
ของส่วนที่เหลือ (residuals) มีค่าน้อย ค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.058 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับ
ได้ ตามเกณฑ์ของ Hu & Bentler (1999) ส่วนค่า
ดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.90 ดัชนีวัด
ระดับดวามสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.92 ดัชนีวัด

ระดับดวามสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.90 และดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 
(CFI) เท่ากับ 0.96 จากค่าดัชนีต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์
ข้างต้น แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันระดับสองของยุทธวิธีในการเรียนรู้ มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางเป้าหมายในการ
เรียนรู้ ด้านความพยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ ด้าน
การจัดการอารมณ์ ด้านการบริหารเวลา ด้านความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้  และด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมโดยมีผลการวิ เคราะห์ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อย แสดงผลในตาราง 3 
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ตาราง 3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติในการทดสอบ และค่าสหสัมพันธ์แบบ   
           พหุก าลังสอง 

องค์ประกอบย่อย B SE t R2 

   การวางเป้าหมายในการเรียนรู้ 0.89 0.07 13.30* 0.79 

   ความพยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ 0.80 0.11 7.16* 0.64 

   การจัดการอารมณ์ 0.89 0.07 12.25* 0.79 

   การบริหารเวลา 0.96 0.09 10.54* 0.92 

   ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 0.66 0.08 8.50* 0.43 

   การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.71 0.07 10.26* 0.50 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลจากตาราง 3 พบว่า โมเดลการวัดยุทธวิธี
ในการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
องค์ประกอบย่อย แสดงว่า ยุทธวิธีในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  ๆ ทั้ งหมด 6 
องค์ประกอบย่อย ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีค่า
ระหว่าง 0.66 ถึง 0.96 ยุทธวิธีในการเรียนรู้ ด้าน
การบริหารเวลา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
มีค่า 0.96 รองลงมาได้แก่ ด้านการวางเป้าหมายใน
การเรียนรู้  ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านความ
พยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 0.89, 0.89, 0.80 และ 0.71 ตามล าดับ 
โดยมียุทธวิธีในการเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบใน

การเรียนรู้  ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด มี
ค่า 0.66  เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์แบบพหุก าลัง
สอง พบว่า ยุทธวิธีในการเรียนรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ในระดับสอง สามารถอธิบายองค์ประกอบย่อย ด้าน
การบริหารเวลาได้สูงที่สุด กล่าวคือ ยุทธวิธีในการ
เรี ยนรู้ ส ามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบย่อยด้านการบริหารเวลาได้ร้อยละ 
92.0 รองลงได้แก่ ด้านการวางเป้าหมายในการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านความพยายามที่
จะกระท าให้ส าเร็จ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ด้านความรับผิดชอบในการเรียนรู้  ที่พบว่า ยุทธวิธี
ในการเรียนรู้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบย่อยได้  คิดเป็นร้อยละ 79, 79, 64, 
50 และ 43 ตามล าดับ ดังภาพประกอบ 2 

 
 
 
 



  

 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  โมเดลการวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ 
  
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิต
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

1. นิสิตคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์มี
ยุทธวิธีในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนยุทธวิธีในการเรียนรู้รายด้านแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  โดยรวม และรายด้าน ได้แก่  ด้านการ
วางเป้าหมาย  ด้านความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้าน
พฤติกรรมในการเรียนรู้โดยรวม และรายด้าน ได้แก่  

ด้านความรับผิดชอบ และด้านจัดการกับสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก ส่วน   ด้านการจัดการอารมณ์ และ
ด้านการบริหารเวลา อยู่ในระดับปานกลาง     

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของยุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ค่า
ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ ดังนี้                
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ ²/df) มีค่าเท่ากับ 1.80 ค่า
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.048  ค่า
ร ากที่ ส อ งของค่ า เ ฉลี่ ย ก า ลั ง สองของคว าม
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คลาดเคลื่ อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.058  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
ที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 และดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.96  
แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของยุทธวิธีในการเรียนรู้ มีความกลมกลืน
กั บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  6 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางเป้าหมายในการ
เรียนรู้   ด้านความพยายามที่จะกระท าให้ส าเร็จ  
ด้านการจัดการอารมณ์  ด้านการบริหารเวลา ด้าน
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 
 การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้
ข อ ง นิ สิ ต ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์                       
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิต
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ / ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
  นิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครมี ยุทธวิธีในการเรียนรู้โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42   ส่วน
ยุทธวิธีในการเรียนรู้รายด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางเป้าหมาย  
ด้านความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จอยู่  ในระดับ
ปฏิบัติปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21, 3.22, และ 
3.21 ส่วนยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่  ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านจัดการกับสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54, 3.69 และ 3.87  
ส่วนด้านการจัดการอารมณ์ และด้านการบริหาร
เวลา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 

และ 3.37 ตามล าดับ  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย
โ ด ย ภ า พ ร ว ม ไ ด้ ว่ า  นิ สิ ต ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ /
ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
นิสิตกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง
และมาตรฐานในอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการ
เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาค่อยให้การปรึกษานิสิต ร่วมทั้งมี
ระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยท าให้นิสิตมีความ
พร้อมในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  มีความคิด 
และความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนให้ความส าคัญและ
พยายามท าตามเป้าหมายการเรียนที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จ 
ตั้งใจเรียน ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบวิชาที่เรียนก็ตาม 
นอกจากนี้นิสิตยังพยายามเตรียมตัวให้พร้อมก่อน
เรียนแต่ถึงอย่างไรนิสิตก็ยังอยู่ในช่วงการปรับตัว
จ ากกา ร เ รี ย น ใน ร ะดั บมั ธ ย มศึ กษ าม า เป็ น
ระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น 
วิธีการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ อาจารย์ผู้สอน 
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจท าให้ยังไม่มี
วิธี ในการรู้ที่หลากหลายมากนัก ส่วนรายด้าน
แรงจูงใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับกลาง อย่างไรก็
ตามหากนิสิตสามารถวางแผนการเรียนที่ดีขึ้น  มี
ความคุ้นเคยกับอาจารย์และกล้าพูดคุยเพ่ือวางแผน
ทางการเรียนได้  มีการจดบันทึกในสิ่งที่ไม่เข้าใจเพ่ือ
ไปศึกษาเพ่ิมเติม มีความกระตือรือร้นกับการเข้าชั้น
เรียนเสมอ มีสมาธิและจดจ่อต่อการเรียนทุกวิชา  
จัดแบ่งเวลาในการเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละวันได้ลงตัว และสามารถใช้อุปกรณ์การเรียน
ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้ากับเพ่ือนคนอ่ืนได้ทุก
สถานการณ์ นิสิตก็จะเริ่มคุ้ยเคยและมีแรงจูงใจใน
การเรียนมากขึ้น และมีการเตรียมตัวก่อนเรียน 
ก่อนสอบ โดยการเพ่ิมความพยายามและความ
รับผิดชอบในการเรียนให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้นิสิต
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเรียนที่ตั้ง
ไว้สอดคล้องกับ ไวท์ (Deci ; & Ryan. 1990; 



  

 

citing White. 1959: 5) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ เป็นพลังที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลที่มีมาแต่
ก าเนิดท่ีจูงใจให้บุคคลจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ 
( competence) ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด้ จั ด ก า ร ห รื อ มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล   
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เอสแลนและอินเดอฮัส (Espeland, and 
Indrehus. 2003: 226-236) ได้ศึกษาวิธีการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลในประเทศนอร์เวย์ โดยการ
ทดลองได้แบ่งนักศึกษาที่เพ่ิงเข้าเรียนใหม่เป็น 2 
กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน
กลุ่มละ 50 คน โดยใช้การปฐมนิเทศเพ่ือแนะวิธีการ
เรียนให้กับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าศึกษาใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ เข้ารับการ
ปฐมนิเทศมีวิธีการในการเรียน การจัดการตนเอง 
และสามารถปรับตัวได้ดีกว่านักเรียนอีกกลุ่มที่ไม่ได้
เข้ารับการปฐมนิเทศ โดย เอสแลนและอินเดอฮัส 
ได้เน้นถึงการให้ความส าคัญกับบทบาท หน้าที่และ
ความส าคัญของการศึกษา และให้โอกาสนักศึกษา
ได้ค้นพบวิธีการในการเรียนที่ เหมาะสมกับตนเอง
มากที่ สุ ดไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียน และผล
การศึกษาของ แรมสเดน (Ramsden. P. 2003: 
11-15) ได้ศึกษาพบว่า ยุทธวิธีในการเรียนสามารถ
พัฒนาได้ โดยครูผู้สอนสามารถช่วยจัดเตรียม ให้
แนวทาง ชี้แนะโดยการปรับนิสัยและวิธีการเรียน
ของผู้เรียน วิธีการเตรียมตัวในการเตรียมตัวสอบ 
วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียนดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า การ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
จะช่วยให้ผู้เรียนมียุทธวิธีในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
 2. เ พ่ือวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ยุทธวิธี ในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของยุทธวิธี
ในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ ดังนี้ ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ (χ ²/df) มีค่าเท่ากับ 1.80 ค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.048  ค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนในรูป
คะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.058 ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.92  ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) 
เท่ากับ 0.90 และดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.96  แสดงว่า โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับสองของ
ยุทธวิธีในการเรียนรู้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
การวางเป้าหมายในการเรียนรู้ ด้านความพยายามที่
จะกระท าให้ส าเร็จ ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านการ
บริหารเวลา ด้านความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม เมื่ อ พิจารณาค่า
สหสัมพันธ์แบบพหุก าลังสอง พบว่า ยุทธวิธีในการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบในระดับสอง สามารถ
อธิบายองค์ประกอบย่อย ด้านการบริหารเวลาได้สูง
ที่สุด รองลงได้แก่ ด้านการวางเป้าหมายในการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านความพยายามที่
จะกระท าให้ส าเร็จ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ด้านความรับผิดชอบในการเรียนรู้   ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า แบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ทั้ง 21 ข้อนั้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บกับกลุ่ม
ตัวอย่างนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงการ
ปรับตัวให้เข้ากับบริทบของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น 
และมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายท าให้
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นิสิตให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเวลาทั้งใน
ส่วนของการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับที ่ก่อ สวัสดิพาณิชย์ (2525 : 2) กล่าว
ว่า ยุทธวิธีการเรียนที่ดีได้แก่ การแบ่งเวลาส าหรับ
ศึกษาไว้เป็นสัดส่วน เมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ตั้งใจ
เรียน พยายามรักษาเวลาและท าตารางเวลา ตลอด
ทั้งปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดให้ได้ทุกวัน นอกจากนี้ 
มายรอน และเฮลีน่า (Myron and Helina, 2008: 
92)  กล่าวว่า ยุทธวิธีในการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยการการวาง
ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ การจัดการอารมณ์ที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้  และการมีความพยายามที่จะกระท า
ให้ส า เร็ จตามเป้ าหมาย มีการจัดการเวลาที่
เหมาะสม  และสามารถจัดกับสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ได้  ยุทธวิธีในการเรียนรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 แบบวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้
กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียง
กลุ่มตัวอย่างได้แต่ก่อนจะน าไปใช้ควรศึกษาใน
รายละเอียดของแบบวัด วิธีการใช้แบบวัดและการ
แปลความหมายให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษายุทธวิธีในการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาต่างๆ หรือในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
เช่น แพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
2.2  ควรใช้เครื่องมือในการศึกษายุทธวิธีในการ
เรียนรู้มากกว่า  1  ชนิดร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพจะช่วยให้การวัดยุทธวิธีในการเรียนรู้ได้ตรง
และครอบคลุมประเด็นส าคัญเพ่ิมมากขึ้น   
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555  2) เพ่ือศึกษารูปแบบความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี      
พ.ศ. 2544-2555  3) เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชน และประชาธิปไตย ที่เกิดจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555  และ  4) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555   

วิธีวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากนักการเมือง นักธุรกิจ 
นักวิชาการ สื่อมวลชน ข้าราชการ จ านวน 30 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 600 คน เลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 
การก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555  สาเหตุที่ท าให้

เกิดความขัดแย้ง ประกอบด้วย ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประชาชน การขัดกันใน
อ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง สื่อมวลชนและกลุ่มพันธมิตร การรัฐประหาร  ระบบตรวจสอบ
ถ่วงดุล รัฐธรรมนูญปี 2540 รัฐธรรมนูญปี 2550 การก่อตัวความขัดแย้งเป็นมูลเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การ
ชุมนุมทางการเมืองโดยยึดสถานที่สาธารณะ ( = 3.02, S.D. = .931) 

รูปแบบความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 -2555 ประกอบด้วย 
สื่อมวลชนที่ไม่เป็นกลางและน าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน นักวิชาการที่ไม่เป็นกลาง วาทกรรม “อ ามาตย์และ
ไพร่” การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง การปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกัน รูปแบบความขัดแย้งที่มีระดับปัญหาสูงสุดคือ การชุมนุมปราศรัยที่แยก
ราชประสงค์ (  = 3.20, S.D. = .868) 

ผลกระทบต่อความมั่นคง  ประชาชน  และประชาธิปไตย  ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 ประกอบด้วย ผลกระทบทางด้านความแตกแยกของคนในชาติ 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผลกระทบด้านความมั่นคง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การยอมรับของประเทศใน
ระดับนานาชาติ ผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ประชาธิปไตย ผลกระทบที่มากที่ สุดคือ 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ( = 3.53, S.D. = .710)  

 
 
 
 

 

การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย 
ระหว่างปี  พ.ศ. 2544 – 2555 

1 นักศกึษาปรญิญาเอกสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏ วไลอลงกรณใ์นประบรมราชนิูปถัมภ ์



  

 

การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี  พ.ศ. 2544-2555 
ประกอบด้วย การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและการใช้กระบวนการตาม
ระบอบประชาธิปไตย การเยียวยา การปรองดอง การให้ความเป็นธรรมตามกฎหมาย การอภัยโทษในกรอบ
กฎหมาย  โดยสังเคราะห์เป็นตัวแบบในการบริหารจัดการความขัดแย้งประกอบด้วย 1) กระบวนการ
ปรองดองที่มีรัฐบาลเป็นผู้น า (reconciliation process led by government) 2) การสร้างอนาคตร่วม 
(shared future) 3) การแบ่งปันอ านาจ (shared power) 4) การจัดสรรผลประโยชน์ (shared benefits) 
ผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้สูงที่สุดคือ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ      
( = 3.43, S.D. = .767) 

 
ค าส าคัญ : การจัดการความขัดแย้ง, ความไม่สงบทางการเมือง, รัฐประหาร 
 

Political Conflict Management  
in Thailand During the Years 2001 - 2012 
 
 Suebwong Sukamongkol1 
 
Abstract  

The objectives of this research were to study: 1) The formulation of political conflict 
in Thailand during the years 2001 – 2012; 2) The forms of political conflict in Thailand during 
the years 2001 – 2012; 3) The impact on security, citizens, and democracy due to political 
conflict in Thailand during the years 2001 – 2012; and 4) Political conflict management in 
Thailand during the years 2001 – 2012. 

An in-depth interview was conducted for 30 key informants, selected by a purposive 
sampling from politicians, academicians, government officials, and media and business 
persons. A sample survey was conducted to collect data from 600 respondents living in 
Bangkok and its vicinity.  

Findings were as follows: The formulation of political conflict in Thailand during the 
years 2001–2012 was due to the unbalance of social, economic and political factors among 
the citizens, the conflict of power and interests among political groups, the media and the 
democratic alliance group, the coup d’ é tat, independent entities, and the constitutions of 
the years 1997 and 2007.  The most influential factor was the political protest by occupying 
public areas ( = 3.02, S.D. = .931)  

The forms of political conflict in Thailand during the years 2001 – 2012 were the bias 
of the media and academics, the discourse of “Lords and commons,” the protest of the 
“yellow shirt” and “red shirt” groups, force used by government, and ineffective law 
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enforcement. The most influential factor was the political protest in the Rajprasong Area     
( = 3.20, S.D. = .868) 

The impacts on security, citizens, and democracy from the political conflict were 
disharmony, ethical and good governance, security, economic impact, the acceptance of 
the country in international communities, and the confidence in the justice system. The 
most influential factor was the economic impact (  = 3.53, S.D. = .710) 

Political conflict management in Thailand during the years 2001 – 2012 consisted of 
building national unity with the democratic process, remedies, equality of the justice, and 
forgiveness. The model could be synthesized with the model of conflict and reconciliation 
management or the 3S reconciliation model comprised of: 1) Reconciliation process led by 
government; 2) Shared future; 3) Shared power; and 4) Shared benefits. The most influential 
factor was building the national unity ( = 3.43, S.D. = .767) 

 
Keywords: conflict management, political conflict, coup d’ é tat. 
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ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่ องจากสถานการณ์ทางการ เมือง ใน

ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 –2555 ได้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง  อันท าให้
เกิดความแตกแยกของคนในชาติและสถาบัน
การเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันความ
ขัดแย้งดังกล่าวจะมีระดับความรุนแรงลดน้อยลง
กว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะท า
การวิจัยและแสวงหาความรู้ ในด้านการก่อตัว  
รูปแบบ  ผลกระทบ และ การบริหารจัดการความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี    
พ.ศ. 2544-2555 เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
ให้กับประชาชนและประเทศชาติในการหาทางออก
และการเยียวยาความขัดแย้งในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการก่อตัวของความขัดแย้งทาง

การเมืองในประเทศไทยระหว่างปี  พ.ศ. 2544-
2555 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 

3.  เ พ่ือศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคง  
ประชาชน และประชาธิปไตย ที่ เกิดจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2544-2555 

4. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-
2555 

 
 
 
 
 

 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมือง 

รูปแบบความขัดแย้งทางการเมือง 

ผลกระทบต่อความมั่นคง  ประชาชน   
และประชาธิปไตย 

การบริหารจัดการความ
ขัดแย้งทางการเมือง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีวิจัยที่ใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการ

วิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า คั ญ โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากนักการเมือง นักธุรกิจ นักวิชาการ 
สื่อมวลชน และ ข้าราชการ จ านวน 30 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัย
เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ มตัวอย่ างประชาชนในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน  600  คน ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีค านวณทางสถิติของทาโร ยามาเน่ 
เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และใช้สถิติเชิงพรรณนา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 
2555 ผลการวิจัยที่ส าคัญมดีังตอ่ไปนี้  

 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการก่อตัวของ
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 
 

การก่อตัวความขัดแย้ง  S.D แปลผล 
การที่รัฐธรรมนูญปี 2540 ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีน้อยรายแต่ขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 

2.39 .850 ไม่เห็นด้วย 

การให้อ านาจประชาชนในการตรวจสอบเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.20 .899 ไม่เห็นด้วย 
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.64 .984 เห็นด้วย 
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.13 .933 ไม่เห็นด้วย 
การน าเสนอของสื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 

2.81 .916 เห็นด้วย 

การชุมนุมทางการเมืองโดยยึดสถานที่สาธารณะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง  3.02 .931 เห็นด้วย 
การรัฐประหารเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.99 .952 เห็นด้วย 
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.45 .967 ไม่เห็นด้วย 
การท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 2.41 .852 ไม่เห็นด้วย 
การท างานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 

2.28 .876 ไม่เห็นด้วย 

 
จากการศึกษาวิจัยการก่อตัวของความ

ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2544-2555 พบว่า  รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ไม่
เป็นการก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมือง โดย

รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน 
ตลอดจนออกแบบให้มีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งและมี
ระบบตรวจสอบถ่วงดุล นโยบายประชานิยมของ
รัฐบาลทักษิณไม่เป็นการก่อตัวของความขัดแย้งทาง



  

 

การเมือง ซึ่งนโยบายประชานิยมของรัฐบาลได้ถูกใจ
ประชาชนจ านวนมาก แต่จะเป็นการก่อตัวของ
ความขัดแย้งกรณีการด าเนินนโยบายมีผลประโยชน์
ทับซ้อนและไม่ โปร่งใส สื่อและกลุ่มพันธมิตร
โดยเฉพาะกลุ่มกดดันเสื้อเหลือง พบว่าเป็นการก่อ
ตัวของความขัดแย้งทางการเมือง กรณีที่ชุมนุมโดย
ยึดที่สาธารณะ และ ท่าอากาศยาน การรัฐประหาร 
พบว่าเป็นการก่อตัวความขัดแย้งทางการเมือง 
องค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระ พบว่าเป็นการ
ก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมืองกรณีที่องค์กร
อิสระถูกแทรกแซง รัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นการก่อ
ตัวของความขัดแย้งทางการเมือง กรณีที่ร่างและลง
ประชามติภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มรัฐประหาร และมี
เนื้อหาบางส่วนที่สังคมส่วนหนึ่งเห็นว่ายังไม่เป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่า ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ การ
ขัดกันในอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง 
เป็นการก่อตัวความขัดแย้งทางการเมือง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การชุมนุมทางการเมือง
โดยยึดสถานที่สาธารณะเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งสูงที่สุด ( =3.02, S.D.=.931) รองลงมา

ได้แก่ การรัฐประหารเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง 
( =2.99, S.D.=.952) การน าเสนอของสื่อมวลชน
กระแสหลัก อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ( =2.81, S.D.=.916) 
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณเป็นสาเหตุให้
เกิดความขัดแย้ง ( =2.64, S.D.=.984) นอกจากนี้
พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง (  =2.45, S.D.=.967) 
การท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ไม่ เป็นสาเหตุ ให้ เกิดความขัดแย้ง (  =2.41 , 
S.D.=.852) การที่รัฐธรรมนูญปี 2540 ส่งเสริมให้
พรรคการเมืองมีน้อยรายแต่ขนาดใหญ่ขึ้นไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ( =2.39, S.D.=.850) 
กา รท า ง านของคณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง  ( =2.28, S.D.=.876) 
การให้อ านาจประชาชนในการตรวจสอบไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ( =2.20, S.D.=.899) 
และนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรง
ไม่ เป็นสาเหตุ ให้ เกิดความขัดแย้ ง (  =2.13 , 
S.D.=.933) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบความ 
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 

รูปแบบของความขัดแย้ง  S.D แปลผล 
การน าเสนอของสื่อกระแสหลัก (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) แบบเลือกข้างเป็น
ปัญหาความขัดแย้ง 

3.07 .842 เห็นด้วย 

การน าเสนอในอินเตอร์เน็ตและสื่อเครือข่ายสังคม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ประชาชน อันเป็นปัญหาความขัดแย้ง 

2.92 .797 เห็นด้วย 

นักวิชาการมีส่วนในปัญหาความขัดแย้ง 2.85 .806 เห็นด้วย 
การแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่ม “อ ามาตย์และไพร่” เป็นปัญหาความขัดแย้ง 3.15 .909 เห็นด้วย 
การชุมนุมบริเวณท าเนียบรัฐบาล เป็นปัญหาความขัดแย้ง 3.03 .864 เห็นด้วย 
การชุมนุมบริเวณสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นปัญหาความ
ขัดแย้ง 

3.19 .846 เห็นด้วย 

การชุมนุมบริเวณโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา เป็นปัญหาความขัดแย้ง 3.08 .853 เห็นด้วย 
การชุมนุมปราศัยบริเวณแยกราชประสงค์ เป็นปัญหาความขัดแย้ง 3.20 .868 เห็นด้วย 
การเข้าสลายการชุมนุมบริ เวณแยกราชประสงค์ แยกคอกวัว อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย สะพานผ่านฟ้าเป็นปัญหาความขัดแย้ง 

3.11 .910 เห็นด้วย 

การที่ตุลาการรัฐธรรมนูญประกาศยุบพรรคการเมือง เป็นปัญหาความขัดแย้ง 2.77 .900 เห็นด้วย 
การตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนักการเมือง เป็นปัญหาความขัดแย้ง 2.72 .880 เห็นด้วย 
การบังคับใช้กฎหมายในไทยมีลักษณะเป็นสองมาตรฐาน 3.11 .880 เห็นด้วย 

 
จากการศึกษาวิจัย  พบว่า   สื่ อ มวลชน  

นักวิชาการ  วาทกรรม “อ ามาตย์และไพร่” การ
ชุมนุมของกลุ่ ม เสื้ อ เหลือง -กลุ่ มเสื้ อแดง การ
ปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐ และการบังคับใช้
กฎหมาย เป็นการรูปแบบความขัดแย้งทางการเมือง 
ทั้งนี้ได้เกิดการน าเสนอของสื่อ นักวิชาการ และวาท
กรรม อันท าให้เกิดการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย โดยมี
การชุมนุมของกลุ่มเสื้อสีต่าง ๆ ที่มีการยกระดับ
ขนาดและความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยต่อมาได้เกิด
การปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐอย่างรุนแรง
ท าให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน 
ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท าให้ระดับความขัดแย้งเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น รูปแบบความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า การ
ชุมนุมปราศรัยบริเวณแยกราชประสงค์เป็นปัญหา   

 
ความขัดแย้งสูงที่สุด ( =3.20, S.D.=.868) 
รองลงมาได้แก่ การชุมนุมบริเวณสนามบินดอน
เมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นปัญหาความ
ขัดแย้ง ( =3.19 , S.D.=.846) การแบ่งแยก
ประชาชนเป็นกลุ่ม “อ ามาตย์และไพร่” เป็นปัญหา
ความขัดแย้ง ( =3.15, S.D.=.909) การเข้าสลาย
การชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ แยกคอกวัว 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานผ่านฟ้าเป็นปัญหา
ความขัดแย้ง ( =3.11, S.D.=.910) การบังคับใช้
กฎหมายในไทยมีลักษณะเป็นสองมาตรฐาน ( =
3.11, S.D.=.880) โดยที่การชุมนุมบริเวณโรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา เป็นปัญหาความ
ขัดแย้ง ( =3.08, S.D.=.853) การน าเสนอของสื่อ
กระแสหลั ก  (หนั งสื อ พิม พ์  วิ ทยุ  โ ทรทั ศน์ )                                                          
แบบเลือกข้างเป็นปัญหาความขัดแย้ง ( =3.07, 



  

 

S.D.=.842) การชุมนุมบริเวณท าเนียบรัฐบาลเป็น
ปัญหาความขัดแย้ง ( =3.03, S.D.=.864) การ
น าเสนอในอินเตอร์เน็ตและสื่อเครือข่ายสังคมมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนอันเป็นปัญหา
ความขัดแย้ง (  =2.92, S.D.=.797) นอกจากนี้
พบว่านักวิชาการมีส่วนในปัญหาความขัดแย้ง     

( =2.85, S.D.=.806)การที่ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประกาศยุบพรรคการเมืองเป็นปัญหาความขัดแย้ง
( =2.77, S.D.=.900) และการตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ของนักการเมืองเป็นปัญหาความขัดแย้ง ( =2.72, 
S.D.=.880) 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง  ประชาชน และประชาธิปไตย  ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 

ผลกระทบต่อความมั่นคง  ประชาชน  และประชาธิปไตย  S.D แปลผล 
ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ 3.43 .722 กระทบมากที่สุด 
การที่ไม่น าจริยธรรมและธรรมภิบาลมาปฏิบัติมีผลกระทบต่อปัญหา
ความขัดแย้ง 

3.28 .807 กระทบมากที่สุด 

ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง 3.43 .711 กระทบมากที่สุด 
ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 3.53 .710 กระทบมากที่สุด 
ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และการยอมรับใน
ฐานะประเทศ ในระดับนานาชาติ  

3.51 .708 กระทบมากที่สุด 

ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 

3.35 .770 กระทบมากที่สุด 

ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาธิปไตยของประเทศไทย 3.40 .773 กระทบมากที่สุด 
 
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี 

พ.ศ. 2544-2555 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแตกแยก
ของคนในชาติผลกระทบที่ส าคัญได้แก่ ผลกระทบจากการที่
ไม่น าจริยธรรมและธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ ผลกระทบด้าน
ความมั่นคง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ภาพพจน์และการ
ยอมรับในฐานะประเทศในระดับนานาชาติ ผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ ผลกระทบต่อ
ประชาธิปไตย โดยผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชน และ
ประชาธิปไตย  ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบมากที่สุด
ด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด ( =3.53, S.D.=.710) รองลงมาได้แก่ 

ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และการ
ยอมรับในฐานะประเทศ ในระดับนานาชาติ ( =3.51, 
S.D.=.708) ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบด้านความ
มั่นคง ( =3.43, S.D.=.711) ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดความ
แตกแยกของคนในชาติ ( =3.43, S.D.=.722) ความขัดแย้ง
นั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาธิปไตยของประเทศไทย 
( =3.40, S.D.=.773) นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งนั้นท าให้
เกิดผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ( =
3.35, S.D.=.770) และการที่ไม่น าจริยธรรมและธรรมภิบาลมา
ปฏิบัติมีผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้ง ( =3.28, S.D. 
=.807) 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร 
จัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 

การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมือง x  S.D แปลผล 
การเยียวยาจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2.72 .882 เห็นด้วย 
การปรองดองจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2.95 .907 เห็นด้วย 
ความเป็นธรรมตามกฎหมายจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3.22 .830 เห็นด้วย 
การอภัยโทษจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2.32 1.017 ไม่เห็นด้วย 
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3.43 .767 เห็นด้วยอย่างมาก 
การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3.34 .824 เห็นด้วยอย่างมาก 

 

จากการศึกษาวิจัย พบว่าการเยียวยา การ
ปรองดอง ความเป็นธรรมตามกฎหมาย การอภัย
โทษ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และการ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี จะสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได้ โดยผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2544-2555 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติจะแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้สู งที่สุด ( =3.43 , S.D.=.767) 
รองลงมาได้แก่  การแก้ปัญหาโดยสันติ วิ ธี จะ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ( =3.34, S.D.=.824) 
ความเป็นธรรมตามกฎหมายจะแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งได้ ( =3.22, S.D.=.830) นอกจากนี้การ
ปรองดองจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ( =2.95, 
S.D.=.907) การเยียวยาจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 
( =2.72, S.D.=.882) และการอภัยโทษจะไม่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ( =2.32, S.D.=1.017) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1) การก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมือง
ในประเทศไทยระหว่างปี  พ.ศ. 2544-2555 พบว่า 
สาเหตุส าคัญของความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2544-2555 คือ  สื่อและกลุ่ม
พันธมิตรโดยเฉพาะกลุ่มกดดันเสื้อเหลืองในกรณี
ชุมนุมในที่สถานที่ ราชการและสาธารณะ การ

รัฐประหาร องค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระกรณี
ถูกแทรกแซง รัฐธรรมนูญปี 2550 กรณีที่มาและ
เนื้อหาในส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง และการ
ขัดกันในอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง 
ทั้งนี้พบว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 และนโยบายประชา
นิยมของรัฐบาลทักษิณไม่ เป็นการก่อตัวความ
ขัดแย้งโดยตรง แต่จะเป็นความขัดแย้งกรณีที่การ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายมีผลประโยชน์
ทับซ้อนและไม่โปร่งใส โดยที่ระบบตรวจสอบถ่วงดุล
ตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งรวมถึงองค์กรตรวจสอบ
และองค์กรอิสระไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับความเห็น
ของคณิต ณ นคร ในรายงานของ คอป. ที่เห็นว่า
การตัดสินกรณีซุกหุ้นภาค1 เป็นการบิดเบือนทาง
กฎหมาย (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ , 2554) 
สอดคล้องกับ Boundary Model ของ Larry 
Prevost  ที่อธิบายว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ
ขอบเขตและขนบธรรมเนียม (norms) ได้ถูกท้าทาย 
ถูกคุกคาม หรือ หลีกเลี่ยง ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้น โดยที่ระบบตรวจสอบถ่วงดุลเป็นขอบเขต ซึ่ง
เมื่อรัฐบาลมีอ านาจมากโดยไม่มี ใครสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลได้ จึงสามารถใช้อ านาจโดยไม่มี
ขอบเขต อันท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น (Fulong , 



  

 

2005) สอดคล้องกับแนวคิดของ Curle (1991) 
และ Lederach (1995) ที่อธิบายว่าเมื่อเกิดการไม่
ส ม ดุ ล ข อ ง อ า น า จ ที่ สั ง ค ม ส า ม า ร ถ รั บ รู้ ไ ด้ 
(conscientization) ก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
มิตร (unpeaceful relations) โดยมีความขัดแย้งที่
อยู่ในระยะซ่อนเร้น (latent conflict) ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาเป็นความขัดแย้งที่เปิดเผย (overt 
conflict) ต่อไป (Curle and Lederach ใน 
Rambotham, O.et al . ,  2009: 21 -22)   
สอดคล้องกับแนวคิดของ Judith R. Gordon ที่
เห็นว่าความขัดแย้งมีระดับความรุนแรงต่าง ๆ กัน  
กล่าวคือ ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ (latent conflict) 
คว าม ขั ด แ ย้ ง ใ น ร ะย ะที่ รั บ รู้ ไ ด้  ( perceived 
conflict) ความขัดแย้งในระยะที่รู้สึกได้ (felt 
conflict) ความขัดแย้งที่แสดงให้เห็นชัด (manifest 
conflict) และ ความขัดแย้งระยะรับผลที่ตามมา
ภายหลัง (conflict aftermath) (Judith R. 
Gordon  ใน ณัฎพันธ์ เขจรนันท์, 2551:200-202) 
สอดคล้องกับแนวคิดของผาสุก พงษ์ไพจิตร ที่เห็น
ว่าความขัดแย้งทางการเมืองเกิดจากความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร ใน ภานุรุจ มโนรมย์, 
2554: 191-199) ซึ่งเมื่อรัฐบาลทักษิณได้มีนโยบาย
ประชานิยมที่ถูกใจประชาชนจึงได้รับเลือกเป็น
รั ฐบ าล  ต่ อมาสื่ อ และกลุ่ ม พันธมิ ต รที่ เ คยมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ พ.ต.ท.ทักษิณ มีความขัดแย้ง
กันและได้ปราศรัยโจมตีการท างานของรัฐบาล
ทักษิณ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kristin  เห็นว่า
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (with-in group conflict) ที่ไม่
ท างาน (dysfunctional) ท าให้เกิดความเป็นศัตรู
ส่วนบุคคลขึ้น (interpersonal animosity) ซึ่งฝ่าย
พันธมิตรใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ  (Kristin J Behfar & Leigh L 
Thomson, 2007) สอดคล้องกับ Samuel P. 
Huntington and Joan M. Nelson (1976)  เห็น
ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระท าโดย

พลเมืองที่ออกแบบมาเพ่ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของรัฐบาล ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีประสิทธิผล
หรือผิดกฎหมายหรือไม่  โดยรูปแบบการมีส่วนรวม
อาจเป็นการมีส่วนร่วมด้วยตัวเอง (autonomous 
participation) หรือ การมีส่วนร่วมโดยการระดม
มวลชน (mobilized participation) (Huntington 
and Nelson, 1976 : 1-27) ทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรมี
เป้าหมายที่จะล้ม “ระบอบทักษิณ” จึงเกิดกลุ่ม
การเมืองและประชาชนที่ชื่นชมนโยบายของรัฐบาล
ทักษิณออกมาต่อต้าน ซึ่งเป็นการขัดกันในอ านาจ
และผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง โดยต่อมา
แบ่งเป็นสองขั้วและมีระดับความรุนแรงมาขึ้น  
เรื่อย ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของการเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงของระดับความขัดแย้งของ Glasl, Fisher, 
and Keashle (Ramsbotham, O.et al : 2009) 
ที่เห็นว่าความขัดแย้งเกิดเริ่มจากความแตกต่าง 
(difference) และต่อมาได้พัฒนาเป็นการขัดกัน 
(contradiction) การแบ่งขั้ว (polarization) ความ
รุนแรง (violence) และสงคราม (war) (Glasl, 
Fisher, and Keashle ใน Ramsbotham, O. 
et.al.2009:11) และเมื่อมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึง
เกิดการรัฐประหารโดยเห็นว่ าอ านาจบริหาร       
นิติบัญญัติ ตุลาการไม่สามารถท าให้ประเทศมีความ
สงบได้ สอดคล้องกับ Robert A. Dahl ที่เห็นว่า
ช่วงประเทศเกิดวิกฤตการณ์ การใช้วิธีการที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยจะสามารถยอมรับได้ง่ายกว่าเดิม 
(Robert A. Dahl ในโชติสา ขาวสนิท, 2548:208) 
ขณะที่การรัฐประหารท าให้เกิดความซับซ้อนของ
ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นประชาธิปไตย ท า
ใ ห้ อ า น า จป ร ะช า ช นน้ อ ยล ง ส อด ค ล้ อ ง กั บ           
H. Daalder เห็นว่า ปัญหาของการที่ผู้น าฝ่ายทหาร
เข้ามามีบทบาททางการเมืองเมื่อได้เป็นผู้น าในการ
ปกครองประเทศแล้วมักจะเหลิงในอ านาจ  และมัก
ใช้วิธีการบีบบังคับ  ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์หรือ
เสียงคัดค้านไม่ได้ ( Daalder ใน ทินพันธุ์ นาคะตะ, 
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2555: 101) ขณะที่รัฐธรรมนูญปี 2550 มีผู้ไม่เห็น
ด้ วย ในแง่ที่ ม าและ เนื้ อหาบางส่ วนที่ ไ ม่ เป็ น
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับ คณิณ บุญสุวรรณ ที่
เห็นว่าการมีเงื่อนไขว่าหากประชาชนไม่เห็นด้วยกับ
รัฐธรรมนูญปี 2550 ก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับคมช. 
เป็นการข่มขู่ประชาชน  (คณิน บุญสุวรรณ, 2550: 
123-126) สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา อุดชา
ชน พบว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 ได้แก้ไขปัญหาส่วน
หนึ่งของรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่มีปัญหาบางอย่าง
เ พ่ิมขึ้นรวมถึง ปัญหาการสรรบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของศาลและ
คณะกรรมการสรรหา และ ปัญหากระบวนการสรร
หาบุคคลของวุฒิสภา (ปัญญา อุดชาชน, 2553 : 
บทคัดย่อ)  ซึ่งผลการศึกษาเชิงปริมาณยังสอดคล้อง
ให้เห็นว่าสาเหตุหรือการก่อตัวความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 
2555 คือ การชุมนุมทางการเมืองโดยยึดสถานที่
สาธารณะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งสูงที่สุด     
( =3.02, S.D.=.931) รองลงมาคือ การรัฐประหาร
เ ป็ น ส า เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ( = 2 . 9 9 , 
S.D.=.952)  

2) รูปแบบความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2555 พบว่า 
ปัญหาและรูปแบบความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยเกิดจากปัญหารูปแบบของความขัดแย้ง
ที่มีความหลากหลายมิติแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบอย่างมีมูลเหตุผลของความขัดแย้ง
ทางการเมือง ประกอบด้วย การชุมนุมทางการเมือง
ของกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงในกรณีที่ชุมนุมโดยยึด
สถานที่สาธารณะ พร้อมทั้งปลุกระดมมวลชนให้มี
ความเกลียดชังซึ่งกันและกัน  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Paul Wehr ได้เสนอการมองพลวัตความ
ขัดแย้ง 5 สถานการณ์  คือ  1.เหตุการณ์ลางบอก
เหตุ ซึ่งอาจเป็นการร้องเรียนการประท้วง  2.
พัฒนาการของประเด็นปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งอาจ

เกิดปัญหาข้อ พิพาท หรือการที่ เป็นประเด็น
สาธารณะ  3.การแยกขั้วในกระบวนการของความ
ขัดแย้ง โดยแต่ละฝ่ายก็หาพวกมาสนับสนุนตน 
ตลอดจนการแสดงจุดยืน 4.เกลียวสว่านความ
ขัดแย้ง คือการตอบโต้ระหว่างกันซึ่งอาจท าให้ความ
ขัดแย้งลดหรือเพ่ิมขึ้น  5.การสร้างภาพถาวรของคู่
ขัดแย้ง ท าให้คู่ขัดแย้งถูกมองเป็นศัตรู โดยไม่อาจ
มองเห็นในอีกด้านถึ งความเป็นมิตรและไม่มี
อันตรายของอีกฝ่ายหนึ่ง (Paul Wehr ใน ฉันทนา 
บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, 2550: 61) การสร้างวาท
กรรมอ ามาตย์และไพร่ที่กลุ่มการเมืองใช้ เป็น
เครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง  โดยตอกย้ าท าให้
เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ าทางสังคมมากยิ่งขึ้น การใช้
สื่อเพ่ือสร้างมวลชนและความขัดแย้งสอดคล้องกับ
รายงานฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555 พบว่า  
สื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดความแตกแยก 
และท าให้ความขัดแย้งในสังคมยกระดับเป็นความ
รุนแรง โดยเฉพาะการน าเสนอของสื่อที่บิดเบือน 
กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) หรือ
ให้ใช้ความรุนแรง นักวิชาการบางส่วนก็มีบทบาท
เป็นที่ปรึกษาของนักการเมือง นักวิชาการแบ่งฝัก
แบ่ ง ฝ่ า ย  น า เ สนอข้ อมู ล สนั บ สนุ น กั บ กลุ่ ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองโดยโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม 
ท าให้ความขัดแย้งเพ่ิมระดับรุนแรงมากขึ้น  การ
ปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยทางจิตวิทยาของ Stanley Milgram ใน
บทความของประจักษ์  ก้องกีรติ ในหนังสือ “ความ
รุนแรงซ่อนหาสังคมไทย” ที่สรุปผลการทดลองว่า 
ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกสั่งการ
โดยผู้มีอ านาจที่ตนเห็นว่ามีความชอบธรรม คน
ธรรมดาที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั้นก็สามารถที่จะ
แสดงความรุนแรงต่อคนที่ตนไม่รู้จักและไม่ได้เป็น
ศั ตรู กั บตนมาก่ อนอย่ า งคาด ไม่ ถึ ง  ( Stanley 



  

 

Milgram ใน ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, 2553: 46) 
สอดคล้องกับ แนวคิดของการเพ่ิมขึ้นและลดลงของ
ระดับความขัดแย้งของ Glasl, Fisher, and 
Keashle (Ramsbotham, 2009 : 11) ที่เห็นว่า
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง เ กิ ด เ ริ่ ม จ า ก ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 
(difference) และต่อมาได้พัฒนาเป็นการขัดกัน 
(contradiction) การแบ่งขั้ว (Polarization) ความ
รุ น แ ร ง  ( violence) แ ล ะ ส ง ค ร า ม  (war)   
นอกจากนี้ การบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่กรณี
ที่ไม่มีความยุติธรรม เลือกปฏิบัติ ไม่มีมาตรฐานที่
ชัดเจน  สอดคล้องกับ Boundary Model ของ 
Larry Prevost  ที่อธิบายว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้น
เมื่อขอบเขตและขนบธรรมเนียม (norms) ได้ถูกท้า
ทาย ถูกคุกคาม หรือ หลีกเลี่ยง ซึ่งความขัดแย้งนั้น
ต้องการได้รับการแทรกแซงเพ่ือที่จะแก้ไข ในขณะที่
เขาเห็นว่าวิกฤติการณ์เป็นความขัดแย้งที่ขยายตัว
ขึ้น โดยไม่มี การแทรกแซง  ท า ให้ ขอบเขตนั้ น
พังทลายลงและท าให้เกิดวิกฤติการณ์ ซึ่งกรณีนี้เห็น
ได้ว่าสังคมได้ขาดบรรทัดฐานในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน เนื่องเพราะไม่มีการชี้ชัดหรือตัดสินอย่าง
รวดเร็วและชัดเจนเพียงพอของฝ่ายที่บังคับใช้
กฎหมาย จึงท าให้ไม่ทราบว่าพฤติกรรมใดผิดหรือ
ถูก  การบังคับใช้ยังลักลั่นในกลุ่มการเมืองต่าง ๆ 
ท าให้เกิดค าถามถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียม จึงเป็น
รูปแบบความขัดแย้งหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ถือได้ว่าเป็น
ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง (Gary T. Fulong , 
2005) 

3) ผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชน  
และประชาธิปไตย ที่ เกิดจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 -
2555  พบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2555 ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจสูงที่สุดท าให้ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนใน

ประเทศ  เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว สอดคล้องกับ
ธนวรรธน์  พลวิชัย ใน เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป  
(2552: 107-119) เห็นว่า จุดเริ่มปัญหาเกิดจาก
ความมั่นใจทางเศรษฐกิจซึ่งท าให้ขาดแรงขับเคลื่อน 
โดยสาเหตุนั้นมาจากปัญหาการเมืองและปัญหา
เศรษฐกิจโลก ดังนั้นรัฐบาลควรฟ้ืนความเชื่อมั่น
ให้กับทั้งนักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ แต่
การพัฒนาให้ยั่งยืนนั้นต้องสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ 
โดยมีการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่สามารถคุม
คุณภาพได้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ควบคู่กับกับการ
พัฒนาบุคคลากร และพัฒนาการคมนาคมอย่างเป็น
รูปธรรม รองลงมาได้แก่ ความขัดแย้งนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และการยอมรับในฐานะ
ประเทศ เป็นการท าลายภาพพจน์ของประเทศ  
ภาพลักษณ์ของความมีไมตรีจิตของชาวไทยได้เสีย
ไปด้วย สอดคล้องกับบทความของ Andrew Batt  
ซึ่งสอบถามคนทั่วโลก เห็นว่าผลกระทบทางการ
เมืองของไทยนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าวิกฤติการณ์ของโรค 
SARS เสียอีกอันเนื่องมาจากการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องติดในสนามบินเป็นเวลานาน  
ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง 
(Andrew Batt ใน Business Week Thailand, 
2551 : 34) สอดคล้องกับเกษียร เตชะพีระ ได้
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยก าลังจะเป็นรัฐล้มเหลว (a 
failing state) ซึ่งรัฐล้มเหลวนั้นมีพัฒนาการ 3 ขั้น
คือ  รัฐเปราะบาง (fragile state) รัฐในวิกฤติ 
(crisis state) รัฐล้มเหลว (failed state) (เกษียร 
เตชะพีระ, 2553: 19) ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิด
ความแตกแยกของคนในชาติ ท าให้ขาดความรัก
และความสามัคคี ความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผล
กร ะทบต่ อป ระชา ธิ ป ไ ตยขอ งประ เทศ ไทย  
นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งนั้นท าให้เกิดผลกระทบ
กับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  และการที่
ไ ม่ น าจ ริ ย ธร รมและธรรมภิ บ าลมาปฏิ บั ติ มี
ผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้ง  สอดคล้องกับการ



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

วิจัยของ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
“จริยธรรมของนักการเมือง” ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 ถึง พ.ศ. 2549 โดยเปรียบเทียบข้อมูลเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ โดยมีกลุ่ มตั วอย่ า งคื อ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 125 คน สมาชิกวุฒิสภา 
46 คน และ กลุ่มอ่ืนที่ประกอบด้วยกลุ่มคน 10 
กลุ่ม ในส่วนผลวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านการเมือง ความมั่นคง อันเนื่องมาจากปัญหา
การละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและมีลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมือง พบว่า 
ระบอบประชาธิปไตยถูกท าลายลง ประเทศเกิด
ความวุ่นวาย รัฐบาลถูกแรงกดดันจนต้องล้มไป และ
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังเช่น
เหตุการณ์ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 หรือ 17 -20 
พฤษภาคม 2535 (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , 2549: 
209-211) 

4) การบริหารจัดการความขัดแย้ งทาง
การเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-
2555 พบว่า การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้สูงที่สุด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dankwart A. Rustow ที่เห็นว่าการ
พัฒนาทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องท า
เป็นล าดับขั้นตอนคือ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ การสร้างอ านาจอันชอบ
ธรรมให้กับรัฐบาลในการปกครอง การสร้างความ
เสมอภาคทางการเมือง (เชาวนะ ไตรมาศ, 2551: 
181)  รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี  ไม่
ใช้ความรุนแรง  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Johan  Galtung  ที่เห็นว่า  แนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพจะต้องท าการ
ปฏิรูปความขัดแย้งโดยสันติวิธี  โดยได้เสนอวิธี  
transcend approach  ที่เขาเขียนในหนังสือคู่มือ
เกี่ยวกับสันติภาพ  และ  การศึกษาเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง  (Handbook  of Peace  and  Conflicts  
Studies, Kindle Edition) ว่าวิธีการนี้มุ่งไปที่

สันติภาพ  (peace)  อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่
ขัดแย้ ง ไม่ ใช่ เกี่ ยวกับ เรื่ องความมั่นคง  ซึ่ ง ไม่
เหมือนกับแนวทางที่มุ่งไปที่ความมั่นคง (security  
approach) ที่มองว่าคู่ขัดแย้งคือการคุกคามที่ต้อง
ก าจัด  อันไม่เกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์ 
และความสันติภาพจะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ได้ถูก
ปฏิรูป  ขณะที่ความขัดแย้งต้องปฏิรูปตัวเองเพ่ือ
ไม่ให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดในอนาคต โดยเขา
อธิบายเพ่ิมเติมว่าวาทกรรมที่ใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับความรุนแรงมีสองค าคือ  ความมั่นคง
ปลอดภัย (security)  และ  สันติภาพ (peace) ซึ่ง
แนวทางที่เน้นความมั่นคงปลอดภัยนั้นเน้นความมี
ก าลังที่เหนือกว่าในการใช้ความไม่เท่าเทียม ส่วน
แนวทางสันติภาพนั้นต้องการให้ความขัดแย้งมี
ผลลัพธ์ที่รับได้กับทุกฝ่าย  ยั่งยืน  และเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้การแก้ไขโดยสันติวิธีนี้สามารถใช้การสื่อสาร
ไปสู่สังคม (Webel and Galtung, 2007: 14-25)  
การให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายต้องยึดหลักนิติ
รัฐ หรือ rule of law โดยให้ความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ตลอดจนมีกระบวนการปรองดอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอนก เหล่าธรรมทัศน์  ที่ เห็นว่า
สมาชิกของคู่ขัดแย้งมีจ านวนมาก การมุ่งแพ้ชนะมี
แต่ความวุ่นวาย การปรองดองจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
(เอนก เหล่าธรรมทัศน์  ใน  เปี่ยมศักดิ์ , 2552) 
สอดคล้องกับ Larry Prevost ที่น าเสนอ The 
boundary model ซึ่งเสนอว่าในเชิงยุทธศาสตร์
แล้ว เมื่อความขัดแย้งหรือวิกฤติการณ์เกิดขึ้น 
จะต้องมีการแทรกแซง โดยในการสร้างขอบเขตใหม่
โดยมี 4 องค์ประกอบของขอบเขตคือ การท าให้
ข อบ เ ขตชั ด เ จ นและส ร้ า ง ข อบ เ ขตขึ้ น ใ ห ม่ 
(boundary clarified and re-established) การ
ปรองดองและการเยียวยาจะสามารถแก้ไขความ
ขัดแย้งได้ แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างจริงใจ
ของทุกฝ่าย ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะเจรจาตกลงกัน 



  

 

โดยมีแนวคิดเป็นแบบ win-win ไม่ใช่ win-lose 
หรือ lose-lose (Fulong, 2005) 

จากการศึกษาวิจัย สามารถสังเคราะห์เป็น
โม เดล ในการบริ หารความขั ดแย้ ง  ( conflict 
management model) หรือเรียกย่อว่า R3S 
Model ดังต่อไปนี้  

Reconcialiation คือ กระบวนการปรองดอง  
โดยรัฐบาลเป็นผู้น ากระบวนการปรองดอง มีกรอบ
การด าเนินการด้วยวิธีการสันติวิธีและภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย โดยมีเครื่องมือคือการสานเสวนา 
(dialog) การให้ความยุติธรรม (justice) การ
เยียวยา (remedies) การให้อภัย (forgiveness) 
การเจรจาไกล่เกลี่ย  

Shared future คือ เป็นการก้าวพ้นหล่ม
ของความขัดแย้ง โดยเห็นว่าอดีตนั้นไม่สามารถจะ
แก้ไขได้ แต่สามารถแก้ไขอนาคตได้ ดังนั้นจึงต้องมี

การตกลงร่วมกันของคนในสังคม โดยตกลงกันได้
เป็น 2 ทางคือ Top-down และ Bottom-up 

Shared power คือ การจัดสรรอ านาจ โดย
ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ย ย อม รั บ อ า น า จ ซึ่ ง กั น แ ล ะกั น  มี
องค์ประกอบให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล (check 
and Balance of power) ที่เหมาะสมและไม่ก้าว
ก่ายซึ่ งกันและกัน ให้อ านาจประชาชนในการ
ตรวจสอบถ่วงดุล โดยไม่มีการพยายามรวบอ านาจ
ในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

Shared benefits คือการจัดสรรผลประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับกลุ่มการเมือง และประชาชนทุก
ก ลุ่ ม อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม แ ล ะ ยุ ติ ธ ร ร ม  ร ว ม ถึ ง
ผลประโยชน์ทางด้านจิตใจ โดยให้ทุกคนสามารถอยู่
ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเคารพซึ่งกันและ
กัน 

 
โมเดลในการบริหารความขัดแย้ง น าเสนอในแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                แผนภาพที่ 1 โมเดลการบริหารความขัดแย้ง (R3S Model) 
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ข้อเสนอแนะ  
1) รัฐบาลควรเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ

ความขัดแย้ งและเริ่ มกระบวนการปรองดอง 
เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันได้มีระดับความรุนแรง
น้อยกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างมาก ท าให้
รัฐบาลมีอ านาจในการบริหารจัดการได้มากกว่าใน
ช่วงแรกและใช้ต้นทุนในการด าเนินการน้อยกว่า  
รั ฐบาลควร เป็นแกนน าในการเจรจากับกลุ่ ม
การเมืองต่าง  ๆ ด้วยความจริง ใจ  ควรรักษา
ผลประโยชน์และรับฟังปัญหาของคนส่วนน้อยด้วย 
โดยเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงออกถึงความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่ควรที่จะสนับสนุนให้เกิด
การแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่ม  ๆ รัฐบาลควร
บริ ห า รปร ะ เทศ โ ดยยึ ดหลั ก จ ริ ย ธ ร รม และ         
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นควรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประชาชน 
โ ด ยจั ด ให้ มี ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ ะสุ ข  แ ล ะ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง รัฐบาลควรจัดให้มีการ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อย่างยุติธรรมและทั่วถึงทุกฝ่าย ทั้งนี้กระบวนการ
ปรองดองต้องอยู่ภายใต้กรอบของการสร้างความ
สามัคคีในชาติ  การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และให้
ความเป็นธรรมตามกฎหมาย 

2 )  ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ถ่ ว ง ดุ ล ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกฝ่ายควรมีการ
ปรึกษาหารือในการออกแบบระบบถ่วงดุลอ านาจ
ของฝ่ายบริหารใหม่  จึ งควรมีระบบที่สามารถ
ป้องกันการแทรกแซง การแต่งตั้งโยกย้ายจาก
นักการเมือง โดยเห็นว่าควรมีระบบที่มีการเชื่อมโยง
กับประชาชนด้วย  

3) ประชาชนคาดหวั งกับกระบวนการ
ยุติธรรมไว้สูงมาก และเป็นความหวังที่ส าคัญในการ

ยุติปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ดังนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีความโปร่งใส รวดเร็ว และทุกฝ่าย
ต้องให้การยอมรับ โดยควรมีการตัดสินคดีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพ่ือสร้างมาตรฐานให้กับ
สังคม 

4) ผู้น าและองค์การศาสนาทุกศาสนามี
บทบาทส าคัญในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้มี
ความรักความเมตตาต่อกัน โดยส่งเสริมการท าความ
ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน  
เพ่ือท าให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาเดินหน้าต่อไป
ได ้

5) สื่อมวลชนควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยง
ธรรมและมีคุณธรรม  โดยน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นจริงให้กับประชาชน เห็นประโยชน์ของชาติ
เป็นส าคัญ และไม่ควรที่จะน าเสนอในลักษณะแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตกลงร่วมกันในการหามาตรการที่จะควบคุมสื่อ
ที่มีลักษณะการบ่อนท าลายความม่ันคงของชาติ 

6) กลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และเคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อ
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน ขณะเดียวกัน รัฐบาลและรัฐสภาควรออก
กฎหมายเพ่ือควบคุมการชุมนุมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
ขอบเขต ข้อก าหนดเงื่อนไข และบทลงโทษ 

7) การปรองดองอย่างแท้จริงจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยควรเปลี่ยน
มุ มมองและทัศนคติ และสร้ า งจิ ต ส านึ กของ
ประชาชนให้รักและสามัคคี  ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย  
และทุกฝ่ายควรหันหน้ามาเจรจากัน นอกจากนี้ต้อง
ให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงด้วย 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต            
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
          ฐิติวสัส์  สุขป้อม1 

 
บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ3)
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

ประชากรการวิจัยได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจ านวน 11,863 คน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมจ านวน 468 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากประชากร ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมาจ านวน 40 คนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 แล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนใด  ๆ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยและวิธีการวิจัย ได้แก่ 1)แบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่า
ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .901 และวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง.60 -1.00  3) แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีมีค่าความสอดล้องอยู่ระหว่าง .60 - 1.00 และ 4) การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิผลตัวแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีส าหรับกลุ่มทดลอง
โดยวิธีโฟกัสกรุ๊ป. 

 
 

 

 

 

1 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และความกตัญญูกตเวที มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ส่วนความซื่อตรง ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยการเรียนการสอน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ รักที่จะเรียนรู้(หลักฉันทะ) มุ่งสู่
กระบวนการคิด(หลักโยนิโสมนสิการ)  มีมิตรคอยชี้แนะ(หลักกัลยาณมิตร)  ฝึกแยกแยะปัญหา(หลักอริยสัจ4)  
พัฒนาความเป็นผู้น า(หลักพรหมวิหาร4) และ ผสมผสานการประเมินผล(หลักวิมังสา) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
รูปแบบการเรียนการสอนใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภายหลังการทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธี อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาจิตใจของตนเองให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 

 

 

 

 



  

 

The Development of an Instructional Model Based on Buddhist Way to 
Enhance  the Desirable Morality Characteristics of Chandrakasem  Rajabhat  
University  Students 
 

Thitiwas  Sukpom1 
 

Abstract 
 The purposes of this research were the following : 1) To study the desirable morality 
characteristics of the undergraduate students of Chandrakasem Rajabhat University students, 
2) To construct  the instructional model based on Buddhist way to enhance  the desirable 
morality characteristics for undergraduate students of Chandrakasem Rajabhat University, 
and 3) To evaluate the effectiveness  of the instructional model based  on Buddhist way to 
enhance the desirable morality characteristics.   
 The population of this research consisted of 11863 undergraduate students at 
Chandrakasem Rajabhat University. The sample of the study included two groups. The first 
group, for desirable morality characteristics study, consisted of 468 undergraduate students 
selected by means of stratified random sampling from the population. The second group, 
for the study of the effectiveness of an instructional model based on Buddhist way for 
enhancing desirable morality characteristics, consisted of 40 undergraduate students of 
Chandrakasem Rajabhat University, randomly selected from the students in the first group 
whose desirable morality characteristics were lower than twenty-fifth percentile and 
volunteered to participate in the experiment. They were then randomly assigned into two 
groups, classified as an experimental group and a control group. Each group consisted of 20 
students. The experimental group participated in the instructional model based on Buddhist 
way while the control group did not receive such a treatment 
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 The  research instruments were 1) the desirable morality characteristics scale with 
reliability coefficient (alpha) of .91, and its construct validity was confirmed through factor 
analysis, 2) The instructional model based on Buddhist way for enhancing desirable morality 
characteristics of the undergraduate students, the Item Objective Congruence of which 
ranging from 60 – 1.00, 3) an assessment scale of satisfaction towards the instructional 
model based on Buddhist way, and 4) a qualitative analysis on the experimental group 
towards the effectiveness of the instructional model based on the Buddhist way through  
focus group. 
         The research results were as follows: The total mean score of the desirable morality 
characteristics of the sample undergraduate students of the Chandrakasem Rajabhat 
University was high. The mean scores of the dimensions of responsibility, discipline, and 
gratitude were high while the dimensions of honesty, human relations, and professional 
ethics were moderate. 
 The instructional model based on Buddhist way to enhance desirable  morality 
characteristics for undergraduate students of Chandrakasem Rajabhat University included 
the following six components : Willing to learn (Chanta); Generating thinking process 
(Yonisomanasikara); Guiding from Kalayanamitra (Kalayanamitra); Problem differentiation 
Skills (Ariyasaccani); Developing leadership (Promavihan); and Interpreting outcome 
evaluation  (Vimongsa). 
 The desirable morality characteristics of the experimental group after participating in 
the instructional model based on Buddhist way, and after the follow-up were significantly 
higher than before their participation in the experiment at .01 level. 
 The desirable morality characteristics of the experimental group after participating in 
the instructional model, and after the follow-up were significantly higher than that of the 
control group at.01 level. 
 The experimental group’s satisfaction towards the instructional model appeared to 
be very high. They also had the opinion that the model was valuable in developing their  
lives. 
 
Keywords: instructional model based on Buddhist way, desirable morality  
                 characteristics  
 
 
 



  

 

ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) มีจุดมุ่งหมายพัฒนาศักยภาพของคนด้าน
จิตใจให้เป็นบุคคลเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มี
ระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมที่ดีงาม 
และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2549:34) นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษา
ชาติได้ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
ในข้อที่ 1 ด้านคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึก  
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยก าหนดว่า
คนไทยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต 
มโนสุจริต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา.
2546 :3)  
 การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์นั้ น  จ า เป็นต้องสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
5 ด้าน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 
2552 : 3)  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2. ด้านความรู้  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ า คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมนับเป็นคุณลักษณะ
ด้านแรกที่มีความส าคัญในการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธ ร รม เป็ น เ รื่ อ งที่ มี
ความส าคัญและต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
  จากประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏของผู้วิจัยเอง ได้

พบว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ ยัง
ขาดในเรื่องของคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การมีวินัยต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ ความอดทน อด
กลั้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้ อ่ืน ความ
สามัคคี ความเสียสละ ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความกตัญญู   
 การพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้คนมี
คุณภาพอย่างสมดุลในด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
จึงนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติและเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ตามหลักพุทธศาสนา ในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์นั้น ความขัดข้อง ปรวนแปร ความเดือดร้อน 
ล าบาก ความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความพลัด
พราก และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ซึ่งทางพุทธศาสนา
เรียกว่าความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่  มนุษย์จะต้อง
เกี่ยวข้องและได้ประสบแน่นอน หากมนุษย์ต้องการ
มีชีวิตอยู่อย่างดีท่ีสุด มนุษย์จะต้องยอมรับความจริง
อันนี้ จะรับรู้สู้หน้า และพร้อมที่จะจัดการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้  สิ่งที่พุทธศาสนาสอน
เป็นข้อแรก ก็คือความทุกข์ อันเป็นปัญหาที่มนุษย์
พึงรับรู้และจัดการแก้ไขโดยถูกต้อง และถือว่า
ภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาก็คือ การช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหา
ของตนได้ (พระธรรมปิฏก, 2544:12-13) 
  จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะน าหลักธรรมในพุทธศาสนามา
พัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธี  เ พ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์พัฒนารูปแบบที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ตามหลักพุทธ
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วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักการและ
ทฤษฎีที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2,500 ปี โดยแฝง
อยู่ในเรื่องราว เหตุการณ์ และสาระธรรมค าสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเปี่ยมล้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเทศนาสั่งสอนโปรดเหล่า
เวไนยสัตว์ทุกชนชั้นวรรณะให้ได้รับการพัฒนาบน
พ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นไป
ตามศักยภาพของตนเอง ได้ถูกรวบรวมและจัดพิมพ์
ไว้เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระไตรปิฎก ในหมวด
ของคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มีการพยายามศึกษา
วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องของการเรียน
การสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เติมเต็ม
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้
คนไทยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ควบคู่ทั้งทางโลก
และทางธรรม น าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติ
สุขสืบไป พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักการส าคัญ
คือหลักของเหตุและผล สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้เกิดขึ้น
จากเหตุ และส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่และ
เป็นอยู่ดังท่ีมนุษย์ในสังคมได้สัมผัสกันโดยทั่วหน้า 
 โดยหลักปรัชญาของการเรียนรู้รูปแบบของ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ คือ 
หลักฉันทะ หลักโยนิโสในสิการ หลักกัลยาณมิตร 
หลักอริยสัจ 4  หลักพรหมวิหาร และหลักวิมังสา 
และรายละเอียดน าเสนอในแผนภาพที่ 1   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เ พ่ื อศึ กษ าคุณลั กษณะบัณฑิ ตที่ พึ ง

ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

3. เ พ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผล 

 3.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างนักศึกษา
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 

 3.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธวิธีภายหลังการทดลอง 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ได้น าหลักปรัชญาของการเรียนรู้
ตามแนวพุทธวิธี (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย(ดังแสดงใน
ภาพที่ 2)  

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
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แผนภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยแนวคิด ตาม
หลักพุทธศาสนา 6 ด้านดังนี้ 1.รักที่จะเรียนรู้ 
(หลักฉันทะ)  2. มุ่งสู่กระบวนการคิด (หลักโยนิโส

มนสิการ) 3. มีมิตรคอยชี้แนะ(หลักกัลยาณมิตร) 
4. ฝึกแยกแยะปัญหา (หลักอริยสัจ4) 5ความเป็น
ผู้น า  (หลักพรหมวิหาร)   6 .  ผสมผสานการ
ประเมินผล (หลักวิมังสา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น  
 

ตัวแปรตาม  
 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี 
จริยธรรมแบ่งออกเป็น  6   ด้าน 
1 .รักที่จะเรียนรู้ 
2 .มุ่งสู่กระบวนการคิด  
3. มีมิตรคอยชี้แนะ 
4. ฝึกแยกแยะปัญหา 
5.พัฒนาความเป็นผู้น า                                                                                                                   
6. ผสมผสานการประเมินผล           

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม       
1. ด้านความรับผิดชอบ 
2. ด้านความมีระเบียบวินัย 
3. ด้านความซ่ือตรง 
4. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์
5.พัฒนาความเป็นผู้น า                                                                                                                   
6. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 



  

 

สมมติฐานการวิจัย 
      1. คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกลุ่มทดลอง หลัง
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี 
 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมการ
ทดลองและหลังการติดตามผล เพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาวิจัยเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม   จ านวน 
11,863 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม จ านวน 468 คนที่ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นจากประชากร ที่มีระดับความเชื่อมั่น 
95 % จาก 5 คณะฯ ได้แก่ คณะเกษตรและชีวภาพ 
93 คนคณะศึกษาศาสตร์ 93 คน คณะมนุษยศาสตร์ 
94 คน คณะวิทยาการจัดการ 94 คน และคณะ
วิทยาศาสตร์ 94 คน  

2 กลุ่มตัวอย่าง ที่เข้าร่วมการทดลอง เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช  ภัฏ
จันทรเกษม ที่มีคะแนนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เปอร์เซนต์ไทล์
ที่ 25 ลงมาและสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง และสุ่ม
อย่างง่ายมาจ านวน 40 คนแล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน  
  
 

ตัวแปรที่ศึกษา   
 ตัวแปรต้น  คือ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธี 
 ตัวแปรตาม คือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 6 ด้าน คือ 1) 
ด้านความรับผิดชอบ 2) ด้านความมีระเบียบวินัย 3) 
ด้านความซื่อตรง 4) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 5) 
ด้านความกตัญญูกตเวที 6) ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 
 
นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว  พุทธ
วิธี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิด
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนการสอนแบบ
พุทธวิธี 4 ประการคือ สันทัสนา สมาทปนา สมุต
เตชนาและสัมปหังสนา โดยเน้นหลักธรรมประกอบ
คือ หลักฉันทะ หลักโยนิโสมนสิการและการคิดแบบ
สัมมาทิฐิ หลักกัลยาณมิตร หลักอริยสัจ 4 หลัก
พรหมวิหาร 4 และหลักวิมังสา โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ  
 1) แนวคิดของรูปแบบ  
 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
และ  
 4) การประเมินผลรูปแบบ รูปแบบเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) รักที่จะเรียนรู้ (หลักฉันทะ) หมายถึง  
มีความตระหนักและเจตคติที่ดี คือ การสร้างความ
ตระหนักในปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต ในสังคมปัจจุบัน 
  2) มุ่ งสู่กระบวนการคิด (หลักโยนิโส
มนสิการและการคิดแบบสัมมาทิฏฐิ ) หมายถึง   
กระบวนการเสริมสร้าง พัฒนากระบวนการคิด 
สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา 
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  3) มีมิตรคอยชี้แนะ (หลักกัลยาณมิตร) 
หมายถึง ใช้หลักกัลยาณมิตรเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการ
แก้ไขปัญหา และเผชิญปัญหา โดยเสนอทางเลือก
และคิดหาทางเลือกที่เหมาะสม 
   4) ฝึกแยกแยะปัญหา (หลัก อริยสัจ 4 
การเผชิญสถานการณ์) หมายถึง การฝึกให้สามารถ
วางแผนแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการบทบาทสมมติเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  5) พัฒนาความเป็นผู้น า (พรหมวิหาร)  
หมายถึง ฝึกความเป็นผู้น า และผู้ตาม ผ่านกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม
จริยธรรม 
  6) ผสมผสานการประเมินผล (หลัก
วิมังสา) หมายถึง การวัดประเมินผลและสรุปผล 
การปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหาจากสถานการณ์  ตรวจ
ผลงาน สรุปผลการกระท า และสรุปการแก้ปัญหา
จากการร่วมอภิปรายกลุ่ม  
      2.  คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง หลักธรรม
ความดีงาม และแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม อันจะ
น าให้เกดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เพ่ือ
ความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน
ของบุคคลในสังคม ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การมีมนุษยสัมพันธ์ 
คว ามซื่ อสั ตย์  ค ว ามกตัญญู กต เ วที  ค ว ามมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  3. คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ  หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของบุคคลที่แสดงออกด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน ความ
พากเพียร ความละเอียดรอบคอบ ไม่หลีกเลี่ยง ตรง
ต่อเวลาและยอมรับผลของการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านผลดีและผลเสีย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 4) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบุคคลที่เป็นผู้รู้และ
ปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเอง และสังคมก าหนดไว้ 
โดยที่จะปฏิเสธไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆ 
ของสังคม ไม่ได้  และต้องปฏิบัติสม่ าเสมอจนกว่า
จะปฏิบัติเองได้ และเกิดความเคยชิน 
 5)คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ด้านความซื่อสัตย์หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ปฏิบัติตน ทางกาย วาจา 
จิตใจ ที่ตรงไปตรงมา ไม่แสดงความคดโกงไม่
หลอกลวง   ไม่ เอาเปรียบผู้ อ่ืน  ลั่นวาจาว่าจะ
ท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี  มีความ
จริงใจต่อทุกคน จนเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคน 
  6)คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ปฏิบัติตน ใน
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะหรือกลุ่ม
โดยมีการติดต่อสื่อสารกัน และท างานเป็นทีม
ระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มเพ่ือให้ทราบความ
ต้องการของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มรวมไปถึงวิธีการ
จูงใจและประสานความต้องการของบุคคลและ
กลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคม
ต้องการ 
 7) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านความกตัญญูกตเวที คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของบุคคลทีปฏิบัติตนในการรู้จัก
บุญคุณของคน สิ่งของ ความดี และรู้จักกระท า
ตอบแทนในความรู้สึกให้เกิดความกตัญญูกตเวที 
  8) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ปฏิบัติตนให้
เ กิ ดจิ ตส านึ ก ในการปฏิบั ติ ต ามหน้ าที่ ห รื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองโดยปลูกฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม 
 



  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       1.แบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิง
ปฏิบัติการ  
       2.รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
       3.แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 
        4.การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1.  ด า เนินการ เก็บข้อมูลด้วยวิ ธีการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ด้วยค าถาม 3 
ลักษณะโดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลด้วยค าถาม
ปลายเปิดและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ท า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น ดุ สิ ต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นนักศึกษา
สถาบันละ 200 คน รวม 1,000 คน แล้วประมวล
ค าตอบที่นักศึกษาตอบมาทั้งหมด สรุปได้ข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมอันเป็นที่
ต้องการของสังคม ประกอบไปด้วยประเด็นส าคัญ

ตามความเห็นของนักศึกษา ดังนี้ เป็นคนดี มีจิตใจ
งดงาม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน รักงาน มีจิต
สาธารณะ  มีความสามัคคีสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง 
ไม่ติดอบายมุข รู้จักกาลเทศะ ตรงต่อเวลา มีความ
กตัญญูกตเวที เคารพสิทธิส่วนบุคคล มีค่านิยมใน
ความเป็นไทยด ารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตส านึกในความรักสถาบันและ
ประเทศชาติ  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพุทธศาสนา และจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอน จ านวน 6 คน โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดถามเกี่ยวกับ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรมีลักษณะ
อย่างไร” ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า  ลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตในบริบทสังคมไทยในด้าน
คุณธรรม  จ ริ ย ธร รม  ประกอบด้ ว ยลั กษณะ 
ดังต่อไปนี้ มีความละอายแก่ใจ (หิริ โอตตัปปะ) มี
ระ เบี ยบวิ นั ย  มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  มี ความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี  รู้จักการคิดอย่างมี
เหตุผล ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีสัมมาคาราวะไม่เห็นแก่ตัว ไม่
ติดอบายมุข ไม่ดื่มน้ าเมา ไม่ เล่นการพนัน ไม่
ประพฤติเสื่อมเสียในเรื่องเพศ ตั้งใจเรียน เคารพครู
อาจารย์  มีความกตัญญูต่อสถาบัน และมีจิ ต
สาธารณะ 
 ผลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ประกอบกับผล
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ความเชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาและการเรียนการ
สอน สรุปผลในเบื้องต้นได้ว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบไป
ด้วยคุณลักษณะส าคัญ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
สัมมาคารวะ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ
กตัญญู มีจรรยาบรรณและ มีความเสียสละ  



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ  
 3.  การประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย 
เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ในเชิง
ปริมาณและประมวลข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 
     1.ผู้ วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปให้กลุ่มตัวอย่าง 
468 คนตอบ 
     2. ผู้วิจัยด าเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพึ่งประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี กับกลุ่ม
ทดลองจ านวน  20  คน โดยด าเนินการทดลอง  
สัปดาห์ละ 2 ครั้ ง  ๆ ละ3 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 
สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ถึง 29 
มิถุนายน 2555  
      3. การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลังการทดลอง 
(posttest) ภายหลัง กลุ่มทดลองเข้าร่วมการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ครบ 14 ครั้ง โดยผู้วิจัยให้กลุ่ม 
ทดลอง และกลุ่มควบคุมตอบแบบวัดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นคะแนนหลังการทดลอง (posttest) 
     4. การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยให้

กลุ่มทดลองตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี และท า  
(focus group) กับกลุ่มตัวอย่าง  
     5. การ เก็บข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายหลังจากที่
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาตามรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวพุทธวิธี เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไปแล้ว 1 เดือน โดยผู้วิจัยให้
กลุ่ มทดลอง  และกลุ่ มค วบคุ มตอบแบบวั ด
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมอีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพ่ือเป็น
คะแนนหลังการติดตามผล (follow up)  
 
การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.1 วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าต่ าสุด  
ค่าสูงสุด  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม 
 1.2 วิ เ คราะห์หาความตรงตาม เนื้ อหา 
(content validity) ของแบบวัดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เพ่ือตรวจสอบดู
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(Item-Objective Congruence) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน                 
 1.3 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฎจันทรเกษม โดยเทคนิคการวิเคราะห์ค่า



  

 

สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมของทุกข้อ
โดยตัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า r มากกว่า .20 ขึ้นไป 
(item-total correlation) (Shaughnessy, Zechmeister & 
Zechmeister, 2000: 175) 
 1.4 วิเคราะห์ความตรงโดยรวม และรายด้าน
ของแบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม โดยเทคนิคการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (-Coefficient) (Kerlinger 
& Lee, 2000: 654)  
 1.5 วิ เ คราะห์ ความตรง เชิ ง โครงสร้ า ง 
(construct validity) ของแบบวัดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับที่
สอง (secondary confirmatory factor analysis) โดย
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า standardized factor 
loading score มากกว่า .40 ขึ้นไป ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  (Joreskog & Sorbom, 1999) 
 1.6 วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษมทั้งในภาพรวมและรายด้าน ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
ของกลุ่มทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA) เนื่องจากตัว

แปรตามที่ต้องท าการเปรียบเทียบมีมากกว่า 1 ตัว
แปร โดยพิจารณาจากในภาพรวมจากค่าสถิติ
ทดสอบแลมป์ด้า Wilks’ Lambda  และทดสอบ
แต่ละตัวแปรด้วยสถิติทดสอบ  F หากพบว่าต้องท า
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จะท าการทดสอบ
ด้วยเทคนิคทางสถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe′S) (Stevens, 2002: 
211)   

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ด าเนินการโดยการวิเคราะห์ผลการสนทนา

กลุ่มเฉพาะ (focus group) กับกลุ่มทดลองที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 

 
ผลการวิจัย  

คุณลั กษณะบัณฑิ ตที่ พึ งป ร ะส งค์ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษมจ านวน 468 คน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัยและ ความกตัญญู
กตเวที มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนความซื่อตรง 
ด้ า น ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ด้ า น ก า ร มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ   
ปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัย                  
            ราชภัฏจันทรเกษม (n = 468) 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

M 
 

S.D 
 

แปลผล 
 

1.ความรับผิดชอบ 2.40 .68 มาก 
2. ความมีวินัยในตนเอง 2.47 .72 มาก 
3. ความซื่อตรง 2.32 .60 ปานกลาง 
4.ความมีมนุษยสัมพันธ์ 2.32 .77 ปานกลาง 
5. ความกตัญญูกตเวที 2.34 .78 มาก 
6. การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2.27 .81 ปานกลาง 

รวม 2.35 .73 มาก 
 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังได้รับการใช้รูปแบบ 
 
 

การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีและภายหลัง
การติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 
2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA) ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล ของนักศึกษากลุ่มทดลอง (n=20) 

  

ตัวแปรอิสระ 
คุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ 

Type III 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ช่วงเวลาในการวัด 1.ด้านความความ
รับผิดชอบ   

9.777 2 4.889 118.981 .000 

-ก่อนการทดลอง 2.ด้านความมีระเบียบวินัย  10.308 2 5.154 67.879 .000 
-หลังการทดลอง 3.ด้านความซื่อตรง  7.258 2 3.629 66.730 .000 
-ระยะติดตามผล 4.ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์   10.681 2 5.341 170.256 .000 
1 เดือน 5.ด้านความกตัญญูกตเวที  7.652 2 3.826 58.842 .000 
 6.ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ  
8.874 2 4.437 359.356 .000 

 โดยรวม 8.986 2 4.493 582.419 .000 
Wilks' Lambda  value = .027, F=44.419, p-value = .000 

 
ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี และภายหลัง

การติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
รูปแบบการเรียนการสอนใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 



  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวม ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง (n=20) และ
นักศึกษากลุ่มควบคุม (n=20) ในระยะหลังการทดลอง (posttest) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
Type III 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

กลุ่มการวิจัย 1.ด้านความความรับผิดชอบ   2.704 1 2.704 23.268 .000 
-กลุ่มทดลอง 2.ด้านความมีระเบียบวินัย  2.500 1 2.500 20.680 .000 
-กลุ่มควบคุม 3.ด้านความซื่อตรง  1.702 1 1.702 10.069 .003 
 4.ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์   3.721 1 3.721 50.973 .000 
 5.ด้านความกตัญญูกตเวที  2.627 1 2.627 21.654 .000 
 6.ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ  
2.669 1 2.669 50.190 .000 

 โดยรวม 2.621 1 2.621 44.969 .000 
Wilks' Lambda  value = .388, F=8.682, p-value = .00 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวแปร (MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ              
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง (n=20) และนักศึกษา
กลุ่มควบคุม (n=20) ในระยะหลังการติดตามผล  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
Type III 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

กลุ่มการวิจัย 1.ด้านความความ
รับผิดชอบ   

9.604 1 9.604 114.333 .000 

-กลุ่มทดลอง 2.ด้านความมีระเบียบวินัย  7.877 1 7.877 157.791 .000 
-กลุ่มควบคุม 3.ด้านความซื่อตรง  6.400 1 6.400 154.413 .000 
 4.ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์   7.921 1 7.921 228.375 .000 
 5.ด้านความกตัญญูกตเวที  9.264 1 9.264 141.699 .000 
 6.ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ  
7.980 1 7.980 516.915 .000 

 โดยรวม 8.140 1 8.140 1203.00 .000 
Wilks' Lambda  value = .027, F=1.981, p-value = .000 
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 ภายหลังการทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธี อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีความ
คิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ของตนเองให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
ปานกลาง  หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผล 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคคลใน
สังคม โดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
จะต้องน าความรู้ ความสามารถ และต้องปรับตัวให้
เข้ากับบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนไป และต้องสามารถ
น าคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ไปประยุกต์ในการ
ท างาน และเรียนรู้ในสังคมได้ สอดคล้องกับที่ ผกา 
สัตยธรรม (2544 :1) ได้กล่าวถึง การใช้จริยธรรมใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งผู้เรียนควรมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ได้แก่ การมีฉันทะ คือความพอใจในการ
ท างาน มีความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จและต้องมี
ความพอใจร่วมกันในผลงานกลุ่ม   การมีความ
ร่วมมือ เป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ในการร่วมประชุม
ปรึกษาเพ่ือวางแผนการท างานเป็นการฝึกความ
สามัคคีและความรับผิดชอบ การมีความยุติธรรม  
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
พัฒนาขึ้นจากแนวคิด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
สอน และการวัดและประเมินผล ตามบริบท
สั งคมไทย โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีหลักธรรมประกอบคือ 
หลักฉันทะ หลักโยนิโสมนสิการ หลักกัลยาณมิตร 

หลักพรหมวิหาร 4 หลักวิมังสา ซึ่งเป็นหลักส าคัญ
ในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาบุคคลให้ประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับ (พระธรรมปิฎก 2547 : 
123-129) ที่กล่าวว่าพุทธธรรมแสดงหลักการไว้ว่า 
การที่บุคคลจะมีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างถูกต้อง จะต้องมีกระบวนการการฝึกฝนตนเอง 
ซึ่งหลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษาหรือ
หลักปฏิบัติส าหรับการฝึกอบรมกาย วาจา ใจ ให้
เจริญงอกงาม ช่วยในการพัฒนาให้บุคคลได้ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า  
  การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช      
ภัฏจันทรเกษมนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ
พัฒนาด้วย รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ
วิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จากผลการทดลอง
ดังกล่าวอภิปรายได้ว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ โดยการสอดแทรกเข้า
กับรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการสอน 
เนื่องจากต้องการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามตัวแปรที่ศึกษาและมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเองตามรูปแบบพุทธวิธีการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2546 : 
46-47) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในการเรียนรู้ใด ๆ จะมีมิติ
ทางจริยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ การเรียนการสอนใด ๆ 
จึงควรเชื่อมโยงบูรณาการมิติทางจริยธรรมให้เห็น
ความเป็นไปทั้งหมด และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่า



  

 

นักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01ทั้งนี้เพราะว่าในการสร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี ผู้วิจัยได้พัฒนามา
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 1)หลักการ แนวคิด
ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบและ 4) การ
ประเมินผลโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธีเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมีขั้นตอนของการเรียนการสอน 
6 ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1) รักที่จะเรียนรู้  (หลักฉันทะ) 
ขั้นที่ 2) มุ่งสู่กระบวนการคิด (หลักโยนิโสมนสิการ
และหลักการคิดแบบสัมมาทิฎฐิ)  ขั้นที่ 3) มีมิตร
คอยชี้แนะ (หลักกัลยาณมิตร) ขั้นที่ 4)  ฝึกแก้ไข
ปัญหา (หลักอริยสัจ และหลักการเผชิญสถานการณ์ 
ขั้นที่ 5) พัฒนาความเป็นผู้น า (หลักพรหมวิหาร 4)
ขั้นที่ 6) ผสมผสานการประเมินผล (หลักวิมังสา) 
โดยในแต่ละข้ันตอนการสอนได้ให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนกาคิด และมีกิจกรรมสอดแทรกให้
ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2546 : 59-63) ได้น า
พุทธวิธีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอนและ
วิธีการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการสร้าง
ตามความเข้าใจและความสามารถในระดับปุถุชน 
เช่น  การสอนด้ วยลี ลาทั้ ง  4  คือ  สันทัสสนา   
สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา หรือการ
สอนให้แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้าและร่าเริง ในเนื้อหา
สาระทั้งหลายที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และน าไปปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530:50) ได้สร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมการสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการเป็นหลักการและขั้นตอนการสอน
ตามพุทธวิธีขึ้น รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า 
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม 
แรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะ
เรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและ

น าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยครูท าหน้าที่
เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มี โอกาสคิด และ
แสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษย์
เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี  อยู่ ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาจิตใจของตนเองให้
เจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group) ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นจากการ
สนทนากลุ่ม จากประเด็นค าถาม 2 ข้อ และน ามา
สรุปในแต่ละข้อออกเป็นข้อละ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการ 
เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากการสรุปข้อมูล
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและเข้าใจใน
ขั้นตอนรูปแบบการสอนทั้ง 6 ขั้นเพราะเป็นรูปแบบ
ที่สอดแทรกกิจกรรมแนวพุทธ และได้ฝึกการสวด
มนต์ ไหว้พระ  นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียน 
 2. ด้านการมีส่วนร่วม ในการเรียนการสอน 
จากการสรุปข้อมูลพบว่า ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยเน้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตั้งแต่กระบวนการขั้นเตรียมการสอน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป โดยอาจารย์เป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
จัดหาใบงาน รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเป็นผู้คิดและสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในห้อง 
ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อและควร
ปรับน ามาใช้กับทุกรายวิชาที่เน้นแต่บรรยาย 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 3. ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ต่อตนเองและ
สังคมไทย จากการสรุปข้อมูลพบว่า จากการ
วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ข้อมูล พอสรุป
ประเด็นได้ดังนี้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธีเป็นรูปแบบที่ควรน ามาประยุกต์การเรียน
การสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มีนักศึกษา
จ านวนมาก เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้ และเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย โดยมี
กิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์  นั่งสมาธิและแผ่เมตตา 
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ ตลอดจนมี
การสอดแทรกเกม กิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันอย่างลงตัว ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน และร่วม
กิกกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มใจและได้สาระ
ไปด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้     
      1.1 แบบวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรมีการปรับปรุง
เพ่ือให้ใช้วัดกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ โดย
การหาค่า Norm และน ามาพัฒนาต่อเนื่องตลอดจน
ควรมีศึกษาเกี่ยวกับบริบท และความใกล้เคียง
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะกับแบบวัดฉบับนี้ 

  1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พุทธวิธี เ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประส งค์ ด้ านคุณธรรม  จริ ยธ รรม  สามารถ
ประยุกต์ใช้กับนักศึกษาทุกชั้นปี แต่ควรมีการศึกษา
คู่มือ  เทคนิคการน าเสนอ  การสรุปประเด็นติดตาม
ผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจก่อนน าไปใช้ 
  2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรแยกศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์เฉพาะด้าน แบบเชิงลึก เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เนื่องจากคุณลักษณะ
เหล่านนี้ต้องอาศัยการบ่มเพาะและใช้เวลานานใน
การฝึกฝน 
 2.2  ควร พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษารวมทั้งการท าเกณฑ์ปกติ (Norm) 
 2.3 ควรมีการติดตามผลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลังการติดตาม
ผล แล้ว 3 เดือน  6 เดือน และ 1 ปี เพ่ือศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงและการศึกษาความคงที่ของ
พฤติกรรมที่แสดงออกพร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะ
วิธีการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แบบยั่งยืนต่อไป 
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นิสสากร  พิมพ์ทอง1 

 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน และ3) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวน 309คน 2) ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จ านวน113คนและ 3) ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวน103 คน กลุ่ม
ที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จ านวน 30คนที่ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารในกลุ่มที่  1 และสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลองแล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ15คนโดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการกระท า (Treatment) รูปแบบใด ๆ   

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  สภาพปัจจุบันในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและผู้ปกครอง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากปานกลาง และน้อยตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมากที่สุด และมากที่สุดตามล าดับ  รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็น
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การก าหนดกลยุทธ์การ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้ กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลยุทธ์การจัดการความรู้และ กลยุทธ์
การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ 

 
 
 

 
 
 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 

1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิาจิตวทิยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



  

 

การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร
แบบมีส่วนของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า ผู้บริหารกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และผู้บริหารกลุ่มทดลองที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 005 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า 
ผู้บริหารกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจมากและเห็นคุณค่าของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยา และ
จะน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อไป 
 
 
ค าส าคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยา การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
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A Psychological Strategy Management Model to Enhance Participative 
Management for Administrators in Private Kindergarten Schools 
 NissakornPhimthong1 
 
Abstract  

The purposes of this research were: 1) To study the current and expected situations of 
participative management of administrators, teachers, and parents of private kindergarten 
schools; 2) To develop a psychological strategy management model for enhancing the 
participative management of the administrators of private kindergarten schools; and 3) To 
evaluate the effectiveness of the psychological strategy management model for enhancing 
the participative management of the administrators of private kindergarten schools. 
 The sample was divided into two groups. The first group of the study of the current 
and expected situations of participative management at private kindergarten schools was 
randomly selected from the population comprised of: 1) 309 administrators of private 
kindergarten schools; 2) 113 teachers; and 3) 103 private kindergarten students’ parents. The 
second group of the study of the enhancement of the participative management through 
psychological strategy management consisted of 30 administrators divided into 2 groups—
an experimental group and a control group.  
 The research findings were as follows: The total mean scores of the current situations 
of participative management of the administrators, teachers, and parents of the private 
kindergarten school were high, average, and low, respectively.  The total mean scores of the 
expected situations of participative management of the administrators, teachers, and 
parents of the private kindergarten school were high, very high, and very high, respectively; 
The psychological strategy management model for enhancing participative management of 
the administrators in private kindergarten schools was developed by the researcher, based 
on the three principles of strategic management—strategic formulation (problem based 
learning), strategic implementation (knowledge management), and strategic evaluation 
(management by objective)0 Administrators’ participative management of the experimental 
group revealed significantly higher after the experiment and the follow-up and also higher 
than that of the control group at a .05 level. Besides, the evaluation of the focus group 
revealed that the kindergarten’s administrators, in the experimental group were very 
satisfied with the psychological strategy management model and would apply it for 
enhancing participative management . 
 
Keywords: psychological strategy management, participative management  
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ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

จ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
สามารถรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและประเทศ (สุมณฑา พรหมบุญ, 2542: 1) 
โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยด้วยการ
วิ เคราะห์ความเหมาะสมเ พ่ือสร้ างกลไกทาง
การศึกษา (ศิริพร ตันติพูลวินัย,  2541: 343) ให้มี
ความชอบธรรม ความภักดี ความเชื่อใจ และความ
สามัคคีร่วมใจ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช , 2543: 14) 
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 
ด้ วยการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง (สมบัติ อยู่เมือง, 2546: 89) เพ่ือ
การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นโรงเรียนที่มีค่านิยม และ
มองภาพในอนาคตเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ด้วยการจัด
โรงเรียนให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การวิเคราะห์
สถานการณ์ร่วมกัน และการสร้างความยืดหยุ่นทาง
กลไก มีการเสนอวิสัยทัศน์ร่วมกันรวมทั้งการสร้าง
กลุ่มงานที่มีการกระจายอ านาจ เ พ่ือการแยก
เครือข่ายการท างาน (ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์, 2544 : 
36-37) ซึ่งลักษณะของการบริหารดังกล่าวคือการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมนับเป็นวิธีการซึ่งมีคุณค่าและ
เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
บริหารที่ล้มเหลว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและขวัญก าลั ง ใจของบุคลากร ท า ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ราบรื่นมากขึ้น เนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  แสดง
ความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา
ได้  (อรุณ รักธรรม , 2532: 269) ท าให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกผูกพันและรักใน
องค์กรของตน ยุติการต่อต้านและเกิดการยอมรับ
มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมยังเป็น
วิธีการสร้างแรงจูงใจที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือจูงใจให้บุคคล

เกิดความภาคภูมิใจเกิดความเคารพตนเองและ
น าไปสู่การตระหนักในคุณค่าของตนเอง เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การบริหารโรงเรียน
ประสบผลส าเร็จ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

10 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครูและผู้ปกครอง ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน   

20 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

30 เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้องค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยา ที่มีการน ากลยุทธ์
ทางจิตวิทยามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กลยุทธ์การจัดการความรู้ และกลยุทธ์การ
บริหารแบบยึดวัตถุประสงค์  ซึ่ ง เป็นวิธีการใน
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบใหม่ ซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ของโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ได้   

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างพฤติ
กรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง พบว่า
จะต้องมีการบริหารกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การก าหนดกลยุทธ์ 2) 
การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  และ 3) การ
ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ (สมยศ นาวี
การ, 2548)   

การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเป็น
วิธีการที่ผู้บริหารน าจิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก 
3 ประการ คือ 1) เพ่ืออธิบายหรือท าความเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลและสังคม 2) เพ่ือท านาย
พฤติกรรมของบุคคลและสังคมและ3) เพ่ือควบคุม
และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม (ศรีเรือน  
แก้วกังวาลและคณะ, 2547) มาบูรณาการเพ่ือสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางการบริหาร 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดการ
บริหารที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพราะค านึงถึงความส าคัญของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีที่มาจากแนวคิดทางการ
บริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์และการบริหารเชิง
พฤติกรรม ซึ่งเน้นความส าคัญของคนมากกว่าวัตถุ 
และมีความเชื่อว่าการท างานเป็นกลุ่มจะก่อให้เกิด
ผลงานที่ดีกว่าท างานคนเดียว และยังเชื่ออีกว่าการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานสูงสุด (อภิญญา กังสนารักษ์, 2544)   

การพัฒนารูปแบบเป็นวิธีการปรับปรุง
แนวคิดท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว โดยมีขั้นตอนหลักคือ 
(ปทุมพร เปียถนอม, 2554) 1) ขั้นการศึกษาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา 2) ขั้น
การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 3) ขั้น
การสร้างรูปแบบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสภาพปัญหาที่ได้จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) ขั้นการตรวจสอบความความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ 
และ 5) การน าเสนอรูปแบบ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน ผู้วิจัย
ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกลยุทธ์ทางจิตวิทยา  การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
อนุบาลเอกชนและน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาพัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้ 

แนวคิดการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
2) ด้านความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน 
3) ด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  
4)ด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร 
5) ด้านการท างานเป็นทีม 
6) ด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน     
ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ 

รูปแบบการบริหารเชิ งกลยุทธ์ ทางจิตวิทยามี
หลักการและกลยุทธ์ในการด าเนินการดังนี้ 

10 หลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
1) การก าหนดกลยุทธ์   
2) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
3)การประเมินผลการด าเนินงานตาม

กลยุทธ์  
20 กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 



  

 

1) กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2) กลยุทธ์การจัดการความรู้ 3) กลยุทธ์การบริหาร
แบบยึดวัตถุประสงค์  

ตัวแปรตาม คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน ที่ประกอบด้วย 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความรักความผูกพันที่มี
ต่อโรงเรียนการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การ
กระจายอ านาจในการบริหาร การท างานเป็นทีม 
และการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน แนวความคิดใน
การวิจัย เสนอในภาพที่ 1 

 
กรอบแนวคิดการเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีหลักการและ
กลยุทธ์ในการด าเนินการดังนี้ 
1. หลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 
       1) การก าหนดกลยุทธ์   
       2) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
       3 )การประเมินผลการด าเนินงานตามกล ยุทธ์    
2. กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ 
         1) กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
         2) กลยุทธ์การจัดการความรู้  
         3) กลยุทธ์การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์   

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

10 ผู้บริหารกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผลเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง 

20 ผู้บริหารกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี
การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผลเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มควบคุม 
 
 
 

นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 
1 0การบริหาร เชิ งกลยุทธ์ทางจิตวิทยา 

หมายถึงวิธีการจัดการที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
และเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความตระหนักการก ากับ และ
การควบคุม 

2 0  รูปแบบการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยา หมายถึง กระบวนการ ที่ส าคัญ3 ประการ
คือ  

1) การก าหนดกลยุทธ์  
2) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

การบริหารแบบมสี่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรยีน
อนุบาลเอกชน   
1. ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกนั   
2.ด้านความรักความผูกพันท่ีมตี่อโรงเรียน 
3.ด้านการตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง   
4.ด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร 
5.ด้านการท างานเป็นทีม 
6. ด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     
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3) การประเมินผลการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

(1) กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน หมายถึง วิธีการสร้างความรู้ใหม่จากการใช้
ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นตัวกระตุ้น
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล ท้าทายให้คิดค้นคว้าและเกิดความ
พยายามที่จะหาค าตอบของปัญหาโดยใช้การเรียนรู้
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานโดย
ผสมผสานการใช้เทคนิคกรณีศึกษาสถานการณ์
จ าลอง การวิเคราะห์ SWOT และการอภิปรายกลุ่ม  

(2) กลยุทธ์การจัดการความรู้ หมายถึง 
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมที่
ซ่อนเร้นและฝังแน่นในแต่ละบุคคลมาเป็นความรู้ที่
เห็นได้ชัดเจน แปลงความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนที่มีอยู่
โดยการรวบรวมท าให้ความคิดต่าง ๆ เป็นระบบจน
กลายเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมากลายเป็นทักษะหรือ
ความสามารถอันมีค่ายิ่งต่อบุคคลหรือโรงเรียน เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลโดยผสมผสานการ
ใช้เทคนิคการระดมความคิด แผนผังความคิด และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

( 3 ) ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ยึ ด
วัตถุประสงค์ หมายถึง วิธีการบริหารที่ใช้จิตวิทยา
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานใน
ทุกระดับของโรงเรียน เป็นการปฏิบัติงานโดยที่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้วจึงน าไปปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้การสนับสนุนและการให้
ค าปรึกษาของผู้บังคับบัญชาโดยผสมผสานการใช้
เทคนิคการตั้งเป้าหมายร่วมกันพันธะสัญญาและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ PDCA 

 ในการทดลองการใช้รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลครั้งนี้ใช้
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ   

30 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการ
จัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนในการคิดการตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ประกอบด้วย 

1 )  คว าม ไ ว้ ว า ง ใ จซึ่ ง กั น แล ะกั น 
หมายถึง การแสดงออกถึงความเชื่อใจในการ
ปฏิบัติงานและเคารพการตัดสินใจของครูและ
ผู้ปกครอง           

2) ความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน
หมายถึงการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนทุ่มเท
เสียสละจงรักภักดี และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน 

3) การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
หมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในโรงเรียน 

4) การกระจายอ านาจในการบริหาร 
หมายถึง การมอบอ านาจหน้าที่ ให้แก่ครูและ
ผู้ปกครองในโรงเรียนให้สามารถคิด ตัดสินใจ เลือก
วิธีการท างาน และด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างอิสระ 

5) การท างานเป็นทีม หมายถึง การ
ร่วมกันคิด และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา   
6) การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน  
มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งภายในโรงเรียน 
ค้นหาโอกาสและอุปสรรคภายนอกโรงเรียน และมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการผลักดันให้โรงเรียน
บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



  

 

วิธีการวิจัย 
10 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร

ครู  และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเอกชน ที่
ด าเนินการสอนโดยใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว 
สั ง กั ด  ส า นั ก ง า น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 
1,261 โรงเรียน 

20 กลุ่มตัวอย่าง 
201 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
ประชากร ได้แก่ 1) ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จ านวน 309คน 2) ครูที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวน113 คน และ
3) ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จ านวน 103 คน 

202 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนของ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจาก
กลุ่มตัวอย่างในข้อที่ 201 และสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลองจ านวน30คน แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน 
กลุ่มทดลองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

10 แบบวัดสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างในโรงเรียน

อนุบาลเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 09819 

20 แบบวัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ09631   

30  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องIOC อยู่ระหว่าง 0080-1000   

40 แบบบันทึกการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลของรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาโดยใช้การสนทนากลุ่ม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

10 วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบวัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล   

20  วิ เคราะห์หาความตรงตามเนื้ อหา 
(Content Validity) ของแบบวัดการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล และวิเคราะห์
หาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง  ( Item-Objective 
Congruence)  

30 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ของแบบวัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation)  

40 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
โดยรวม และรายด้านของแบบวัดการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (α-Coefficient) 
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ผลการวิจัย 
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล  
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลอง

และหลั งการติ ดตามผล  โดยวิ เ คราะห์ แบบ      
One-Way Repeated Anova Measurement 
แสดงในตารางที่ 1 

 
 
ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล

เอกชนของผู้บริหารกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล     
(n = ผู้บริหาร 15 คน) 

กลุ่ม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

 
ผู้บริหาร 
กลุ่มทดลอง 

การวัด  ก่อน หลัง และ
หลังการติดตามผล 

65.080 2 32.540 1027.329* 

ความคลาดเคลื่อน .887 28 .032  

รวม 65.967 30 32.572  

*p < .05 
 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามตารางที่  1 
พบว่า ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้บริหารกลุ่ม
ทดลองที่ได้จากการวัด 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผล แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 10270329) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่เพ่ือดูว่าคู่ใดแตกต่างกัน   

วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล  
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองหลังการทดลองและหลังการติดตามผล โดย
การวิเคราะห์แบบ Two-Way Repeated Anova 
Measurement แสดงในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการวัด  ก่อนการทดลอง 

หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผล  ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม
พร้อม ๆ กัน 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ผลสะท้อน  (Effect) 
Wilks’s 
Lambda 

F 

1. ด้านความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน 

ช่วงเวลาการวัด .103 117.132* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .110 109.765* 
2. ด้านความรักความผูกพันที่
มีต่อโรงเรียน 

ช่วงเวลาการวัด .064 197.204* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .071 175.680* 
3. ด้านการสื่อสารแบบ 
สองทาง 
 

ช่วงเวลาการวัด .032 411.664* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .026 500.384* 
4. ด้านการกระจายอ านาจ 
ในการบริหาร 

ช่วงเวลาการวัด .036 333.688* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .045 289.096* 
5. ด้านการท างานเป็นทีม 
 

ช่วงเวลาการวัด .030 435.381* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .032 414.934* 
  6. การตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

ช่วงเวลาการวัด .025 524.792* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .021 631.096* 

โดยรวม 

ช่วงเวลาการวัด .005 2720.592* 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด .005 2719.204* 

   
*p < .05   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่  2  
พบว่า  ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
พหุพร้อม ๆ กัน คือค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยภาพรวม ในช่วงเวลาการวัด ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  

ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม  
มีค่า Wilks’s Lambda  เท่ากับ .005  ซึ่งมีค่าเข้า
ใกล้ศูนย์  และเมื่อแปลงเป็นค่าสถิติทดสอบ F ได้
ค่าเท่ากับ  2720.592  ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุดังกล่าวมีความ
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แตกต่างกัน  และผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์
ร ะหว่ า งกลุ่ ม กั บช่ ว ง เ ว ล ากา รวั ดพบว่ า  มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า 
Wilks’s Lambda  เท่ากับ  .005  และค่าสถิติ
ทดสอบ  F  มีค่าเท่ากับ  2719.204 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่ วมด้านความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในช่วงเวลาการวัด ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม 
มีค่า Wilks’s Lambda  เท่ากับ 0 .103  ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ศูนย์ และเมื่อแปลงเป็นค่าสถิติทดสอบ F 
ได้ค่าเท่ากับ 117.132  ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุดังกล่าวมีความ
แตกต่างกัน  และผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกลุ่ มกับช่ ว ง เวลาการวั ดพบว่ า   มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ค่า  
Wilks’s Lambda เท่ากับ 0.110 และค่าสถิติ
ทดสอบ F มีค่าเท่ากับ 109.765 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความรัก
ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน  ในช่วงเวลาการวัด 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง  และหลังการ
ติดตามผล  ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหาร
กลุ่มควบคุม มีค่า  Wilks’s Lambda  เท่ากับ 
.064  ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์  และเมื่อแปลงเป็น
ค่าสถิติทดสอบ  F  ได้ค่าเท่ากับ  197.204  ซึ่ง
เป็นค่าที่มีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าตัวแปรตาม
พหุดังกล่าวมีความแตกต่างกัน  และผลการ
ทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัด
พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ค่า Wilks’s Lambda  เท่ากับ .071  และค่าสถิติ
ทดสอบ มีค่าเท่ากับ175.680 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการสื่อสาร

แบบสองทาง ในช่วงเวลาการวัด ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ของ
ผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม มี
ค่า Wilks’s Lambda เท่ากับ      0 .032  ซึ่งมี
ค่าเข้าใกล้ศูนย์ และเมื่อแปลงเป็นค่าสถิติทดสอบ 
F ได้ค่าเท่ากับ 411.664  ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุดังกล่าวมีความ
แตกต่างกัน  และผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์
ร ะหว่ า งกลุ่ ม กั บช่ ว ง เ ว ล ากา รวั ดพบว่ า  มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ค่า  
Wilks’s Lambda เท่ากับ 0.026 และค่าสถิติ
ทดสอบ  F  มีค่าเท่ากับ 500.384 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
ค่า เฉลี่ ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการ
กระจายอ านาจในการบริหาร ในช่วงเวลาการวัด 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหาร
กลุ่มควบคุม มีค่า Wilks’s Lambda  เท่ากับ  
.036  ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และเมื่อแปลงเป็น
ค่าสถิติทดสอบ F ได้ค่าเท่ากับ 333.688 ซึ่งเป็น
ค่าที่มีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุ
ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน และผลการทดสอบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับช่วงเวลาการวัดพบว่า 
มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ค่า  
Wilks’s Lambda เท่ากับ 0.045 และค่าสถิติ
ทดสอบ  F  มีค่าเท่ากับ 289.096 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม 
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการท างาน
เป็นทีม ในช่วงเวลาการวัด ก่อนการทดลอง  หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผล  ของผู้บริหาร
กลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม  มีค่า  
Wilks’s Lambda  เท่ากับ  0.030  ซึ่งมีค่าเข้า
ใกล้ศูนย์  และเมื่อแปลงเป็นค่าสถิติทดสอบ F ได้
ค่าเท่ากับ 435.381 ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุดังกล่าวมีความ



  

 

แตกต่างกัน  และผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกลุ่ มกับช่ ว ง เวลาการวั ดพบว่ า   มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า 
Wilks’s Lambda เท่ากับ 0.032 และค่าสถิติ
ทดสอบ  F  มีค่าเท่ากับ  414.934 

ผลการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรตาม
ค่า เฉลี่ ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ในช่วงเวลาการวัด  ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  
ของผู้บริหารกลุ่มทดลองและผู้บริหารกลุ่มควบคุม  
มีค่า  Wilks’s Lambda เท่ากับ  .025  ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ศูนย์  และเม่ือแปลงเป็นค่าสถิติทดสอบ  F  
ได้ค่าเท่ากับ 524.792  ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติแสดงว่าตัวแปรตามพหุดังกล่าวมีความ
แตกต่างกัน  และผลการทดสอบปฏิสัมพันธ์

ระหว่ า งกลุ่ มกับช่ ว ง เวลาการวั ดพบว่ า   มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ค่า  
Wilks’s Lambda  เท่ากับ .021 และค่าสถิติ
ทดสอบ  F  มีค่าเท่ากับ 631.096 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาโดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า
ผู้บริหารกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจมากและเห็น
คุณค่าของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาและจะน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการ
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อไป 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร  ครูและผู้ปกครอง  ในโรงเรียนอนุบาล
เอกชนแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 

ตามการรับรูข้องผู้บริหาร ตามการรับรูข้องครู ตามการรับรูข้องผู้ปกครอง 

ใ น โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลเอกชน 

สภาพปัจจุบัน 
ส ภ า พ ที่ พึ ง
ประสงค ์

สภาพปัจจุบัน 
ส ภ า พ ที่ พึ ง
ประสงค ์

สภาพปัจจุบัน 
ส ภ า พ ที่ พึ ง
ประสงค ์

 
 

SD 
แปล
ผล 

 
SD 

แปล
ผล 

 
SD 

แ ป ล
ผล 

 
SD 

แ ป ล
ผล 

 
SD 

แปล
ผล 

 
SD 

แปล
ผล 

1.ด้ า น ค ว า ม
ไว้วางใจ 

3.6 
0.
8 

มาก 3.8 0.9 มาก 2.7 0.6 
ป า น
กลาง 

4.8 0.4 
ม า ก
ที่สุด 

2.6 0.7 
ปาน
กล า
ง 

4.8 0.3 
มาก
ที่สุด 

2.ด้านความรัก
ความผูกพันที่มี
ต่อโรงเรียน 

3.8 
0.
9 

มาก 3.9 0.9 มาก 3.1 0.7 
ป า น
กลาง 

4.9 0.2 
ม า ก
ที่สุด 

2.7 0.7 
ปาน
กล า
ง 

4.9 0.2 
มาก
ที่สุด 

3.ด้ า น ก า ร
ติดต่อสื่อสาร 
แบบสองทาง 

4.1 0 มาก 3.6 0.9 มาก 2.9 0.7 
ป า น
กลาง 

4.9 0.3 
ม า ก
ที่สุด 

2.5 0.7 
ปาน
กล า
ง 

4.8 0.2 
มาก
ที่สุด 

4.ด้ า น ก า ร
กระจายอ านาจ 
ในการบริหาร 

3.9 
0.
9 

มาก 3.6 1 มาก 2.9 0.7 
ป า น
กลาง 

4.9 0.2 
ม า ก
ที่สุด 

2.3 0.7 น้อย 4.7 0.2 
มาก
ที่สุด 

5.ด้ า น ก า ร
ท างานเป็นทีม 

4 
0.
3 

มาก 3.6 1 มาก 3 0.8 
ป า น
กลาง 

4.9 0.3 
ม า ก
ที่สุด 

2.3 0.8 น้อย 4.7 0.3 
มาก
ที่สุด 

6.ด้ า น ก า ร
ก า ห น ด
เป้าหมายร่วมกัน 

3.7 
0.
9 

มาก 3.8 1 มาก 2.9 0.7 
ป า น
กลาง 

5 0.2 
ม า ก
ที่สุด 

2.3 0.8 น้อย 4.8 0.2 
มาก
ที่สุด 

โดยรวม 3.9 
0.
8 

มาก 3.7 0.8 มาก 2.9 0.7 
ป า น
กลาง 

4.9 0.2 
ม า ก
ที่สุด 

2.5 0.6 น้อย 4.8 0.2 
มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยรวมและรายด้านของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
เอกชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ส าหรับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมรายด้านได้แก่ ด้านความ
ไว้วางใจด้านความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน 
ด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ด้านการ
กระจายอ านาจในการบริหาร ด้านการท างานเป็น
ทีม และด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกันส่วน
สภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์ในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมและรายด้านของครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางและมากที่สุดตามล าดับ นอกจากนี้ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมโดยรวมของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล

เอกชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับน้อยและมากที่สุด 
ตามล าดับ ส่วนสภาพปัจจุบันในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมรายด้านของผู้ปกครองมีดังนี้ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน 
และด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านการกระจายอ านาจใน
การบริหาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการ
ก าหนด เป้ าหมายร่ วมกัน  อยู่ ในระดับน้ อย 
นอกจากนี้สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมรายด้านทุกด้านของผู้ปกครองอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  ดังแสดง
ในภาพที่  2 

     



  

  
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จากหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  3 
ประการคือ  

1) การก าหนดกลยุทธ์  
2) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามกล

ยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังนี้ 1) กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 2) กลยุทธ์การจัดการความรู้ และ 3) กล
ยุทธ์การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์รูปแบบการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้าง 

301 ผู้บริหารกลุ่มทดลองที่ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลังการ
ทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อน
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การทดลอง ทดสอบโดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ
(focus group) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ005 

3.2 ผู้บริหารกลุ่มทดลองที่ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 005 

303 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่าผู้บริหารกลุ่มทดลองมีความรู้สึก ความ
คิดเห็นและทัศนคติต่อครูและผู้ปกครองเป็นไปในทิศ
ทางบวกเห็นความส าคัญ และมุ่งมั่นในการพัฒนา
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันความรักความผูกพันที่มี
ต่อโรงเรียนการติดต่อสื่อสารแบบสองทางการ
กระจายอ านาจในการบริหารการท างานเป็นทีม และ
การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้การบริหาร
โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
อภิปรายผลของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ของผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้านความไว้วางใจด้านความรักความผูกพันที่มีต่อ
โรงเรียนด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทางด้านการ
กระจายอ านาจในการบริหารด้านการท างานเป็นทีม
และด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกันอยู่ในระดับ
มากทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ ห า รมิ ไ ด้ พิ จ า รณาถึ ง
ข้อเท็จจริงในหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยังใช้
การบริหารระบบเดิมที่ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานวิชาการการบริหารงาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการในโรงเรียนขาด

อ านาจในการตัดสินใจ ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและแก้ปัญหาต่างๆ ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านความไว้วางใจด้านความรัก
ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน ด้านการติดต่อสื่อสาร
แบบสองทาง ด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร
ด้านการท างานเป็นทีม  และด้านการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
ครูมีทัศนคติที่ ไม่เ อ้ือต่อการมีส่วนร่วม  ไม่เห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นของการเข้าไปมีส่วน
ร่วม เน้นการเคารพและเชื่อฟังระบบอาวุโสมาก
เกินไป  มีความเชื่อว่าการท างานโดยคนเดียวดีกว่า
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท  อ านาจหน้าที่ ขาดความเข้าใจในหลักการ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีศักยภาพไม่เพียงพอในการมี
ส่วนร่วม และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจาก
เกิดความกลัว และผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรี ยน
โดยรวมและรายด้านการกระจายอ านาจในการ
บริหาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับน้อยส่วนรายด้านความ
ไว้วางใจด้านความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน 
ด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทางอยู่ในระดับปาน
กลางเนื่องจากไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมเพราะต้อง
ท ามาหากินขาดการส่งเสริมสนับสนุนและผู้บริหาร
โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 

20 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านความไว้วางใจ ด้านความรัก
ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน ด้านการติดต่อสื่อสาร
แบบสองทาง ด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร
ด้ านการท างานเป็นทีม และด้านการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับมากทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้บริหารมีข้อจ ากัดที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (6) ได้ระบุถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนชุมชน 



  

 

โรงเรียนปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  โรงเรียน
เอกชน โรงเรียนวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน โดยมิได้มาจาก
ความต้องการ และยังไม่เห็นความส าคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเท่าที่ควร ครูและผู้ปกครองที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้านความไว้วางใจ  ด้านความรักความผูกพันที่มีต่อ
โรงเรียน ด้านการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ด้าน
การกระจายอ านาจในการบริหาร ด้านการท างาน
เป็นทีม และด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก ครูและ
ผู้ปกครองมีความต้องการและอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารโรงเรียน มุ่งหวังให้ผู้บริหารยินยอมที่
จะมอบอ านาจหรือลดอ านาจของตนไปให้บุคคลอ่ืน 
โดยการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองแสดงออกทาง
ความคิดอย่างอิสระ  ยอมรับฟังความคิดเห็น  มีการ
ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงมติร่วมกันไว้ เพ่ือให้งานบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

30  รูปแบบการบริหารเชิ งกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญ 3 ประการคือ การก าหนดกลยุทธ์การแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและ การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่
ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 1) กลยุทธ์การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ และ 3) กลยุทธ์การบริหารแบบยึด
วัตถุประสงค์ 

40 การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้บริหารมีความพึงพอใจ และจะน า
รูปแบบไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในโรงเรียน  
ทั้งนี้เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้พัฒนาทักษะ ความรู้
และความสามารถเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มทดลองยังได้แสดงทัศนะ

เกี่ยวกับการเข้าร่วมการทดลองการใช้รูปแบบว่า 
หลังจากการทดลองผู้บริหาร มีความรู้สึก ความ
คิดเห็น และทัศนคติต่อครูและผู้ปกครอง เป็นไปใน
ทิศทางบวก เห็นความส าคัญ และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความรักความ
ผูกพันที่มีต่อโรงเรียนการติดต่อสื่อสารแบบสอง
ทางการกระจายอ านาจในการบริหาร การท างาน
เป็นทีม และการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้การ
บริหารโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
แบบวัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล สารถน าไปใช้กับผู้บริหารโรงเรียนที่
มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เช่นผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล แต่ก่อนจะน าไปใช้ควร
ศึกษาในรายละเอียดของแบบวัดวิธีการใช้แบบวัด
และการแปลความหมายให้ เข้าใจก่อนน าไปใช้
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประเภทอ่ืน เช่น
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสองภาษา แต่ก่อนน า
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาไปใช้ควร
มีการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การใช้
กลยุทธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญ
และควรมีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการประชุม
เชิงปฏิบัติการก่อนน าไปใช้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้
เครื่องมือในการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมมากกว่า 1 ชนิดร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพจะช่วยให้วัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผลได้ตรงและครอบคลุมมากขึ้นควรพัฒนา
คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพ่ือให้ผู้ที่น า
รูปแบบไปใช้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เพ่ือให้รูปแบบเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหารมากที่สุด
ควรสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยา
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เพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมเช่น  
ผู้บริหารที่อยู่ในชุมชนเมือง ผู้บริหารที่อยู่ในชุมชน
ชนบท และควรมีการติดตามผลการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมหลังจากทดลองไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน
และ 1 ปี เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งติดตามผล

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง ที่มีต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
ติดตามประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน และ
เ พ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเชิ งกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างค าปนภาษาอาหรับ ชนิดของค าปนภาษาอาหรับ และ
หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม ข้อมูลภาษาที่ใช้ในการศึกษา รวบรวมมาจาก
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามที่จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออัตราส่วน
ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าการสร้างค าปนภาษาอาหรับจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การทับศัพท์ การซ้อนค า 
การผสานค า และการประสมค า ส าหรับชนิดของค าปนภาษาอาหรับจ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค านาม 
ค ากริยา และค าคุณศัพท์ ส่วนหน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประธาน กริยา 
กรรม และส่วนขยาย 
 
ค าส าคัญ: การปนภาษา, การสร้างค า, ชนิดของค า, หน้าที่ของค า 
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Thai-Arabic Language Mixing in Islamic Texts 

 
 Salman Darachai1 
 
Abstract  
 The main purposes of this study were to study the word formation of Thai-Arabic 
language mixing in Islamic texts, the word class of Thai-Arabic language mixing in Islamic 
texts, and the word function of Thai-Arabic language mixing in Islamic texts. Language data 
was collected from Islamic texts published in Thai language. The statistical analysis was 
done by means of percentage. The results of the study revealed that there were 4 types of 
the word formation : loan word, doublet, complex word, and compound word. The word 
class of Thai-Arabic language mixing in Islamic texts could be categorized into 3 categories : 
noun, verb, and adjective. The word functions of Thai-Arabic language mixing in Islamic texts 
could be classified into 4 categories : subject, verb, object, and modifier. 
 
Keywords: language mixing, word formation, word class, word function 
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บทน า 
อิสลามเป็นศาสนาที่ก าหนดให้มุสลิมแสวงหา

วิชาความรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน 
การศึกษาตามแนวทางของอิสลามมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มุสลิมด ารงไว้ซึ่งคุณธรรม จรรยามารยาท 
และมีการขั ด เกลาจิ ต ใจ  เ พ่ือ พัฒนาสุขภาพ 
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์  เ พ่ือหาเลี้ ยงชีพ และเ พ่ือให้ ได้รับ
ข้อเท็จจริงทางวิชาการ (อามีนะห์ ด ารงผล, 2549 : 
136-138) กล่าวได้ว่า การศึกษาหาความรู้ถือเป็น
เรื่องจ าเป็นส าหรับมวลมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามและน ามาประพฤติปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิต ผู้ใดละเลยถือว่ามีความผิดบาป
และจะได้รับโทษสถานหนักจากพระผู้ เป็นเจ้า 
(ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก, 2555 : 55)  

 มุสลิมสามารถศึกษาหาความรู้ตามแนวทาง
ของอิสลามได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การฟัง
บรรยายธรรม การสนทนาธรรม และการซักถามผู้รู้
ทางศาสนา รวมทั้งการอ่านหนังสือค าสอนทาง
ศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ การอ่านถือเป็นวิธีการหลักใน
การแสวงหาความรู้ ตามแนวทางของอิสลาม 
เนื่องจากวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุ
รอานเริ่ มต้ นปฐมโองการด้ วยวลี  “จง อ่าน” 
นอกจากนี้ บรรดานักวิชาการในสมัยท่านศาสดา
และบรรดาสาวกต่างถูกเรียกขานว่า “อัล-กุรรออ์” 
ซึ่งแปลว่านักอ่าน (เชคริฎอ อิบนุอะหมัด อิบนุยูนุส 
อัศเศาะมะดีย์, 2555 : 7) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นพ้อง
ด้วยว่ามุสลิมพึงแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ
ค าสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นภารกิจที่สามารถ
กระท าได้ตามความประสงค์ทุกที่ทุกเวลาอันควร 

การใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดค าสอนทางศาสนา
ของชาวมุสลิมโดยทั่วไปมักเป็นภาษาที่มีรูปแบบ
เฉพาะ กล่าวคือ มีการใช้ภาษาอาหรับดั้ งเดิม 
(classical Arabic) ในท านองเดียวกับที่ชาวคริส
เตียนในประเทศเอธิโอเปียใช้ภาษากีซ (Geez) ชาว

แคธอลิกใช้ภาษาละติน (Latin) และชาวพุทธใช้
ภาษาบาลี (Pali) (Saville-Troike, 2003 : 64) 
ทั้งนี้  การใช้ภาษาอาหรับ อาทิ ค าและวลีภาษา
อาหรับถือเป็นลักษณะภาษาที่ปรากฏใช้ในหลาย
ภาษาในฐานะที่ภาษาอาหรับเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมของอิสลาม (Bakalla, 1984 : 
67-68)  

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเกิด
ค าถามว่าภาษาอาหรับมีบทบาทหน้าที่ในภาษาไทย
หรือไม่อย่างไรในแง่ที่ภาษาอาหรับเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดค าสอนของอิสลาม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องการปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามที่จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทย โดย
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างค าปนภาษาอาหรับใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม  

2. เพ่ือศึกษาชนิดของค าปนภาษาอาหรับใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม  

3. เพ่ือศึกษาหน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับ
ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาการปนภาษาอาหรับในหนังสือค า
สอนศาสนาอิสลามที่ เขียนโดยฮัจยียะกู๊บ ท้วม
ประถม (อดีตนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ สังกัดส านัก
จุฬาราชมนตรี และอดีตคอเต็บ (ผู้กล่าวค าเทศนา
หรือปาฐกถาธรรม) ประจ ามัสยิดต้นสน แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ซึ่ง
มีจ านวนทั้งสิ้น 8 เล่ม 

2. ศึกษาการปนภาษาอาหรับเฉพาะข้อความ
ที่บันทึกด้วยอักษรไทย 

 
 



  

 

 

แนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานของการวิจัย 
1 .  แ น ว ค ิด เ รื ่อ ง ก า ร ส ล ับ ภ า ษ า ใ น

ประโยค ( intra-sentential switching)
ของโรเมน (Romaine, 2000) ซึ่ ง เรียกได้
อีกอย่างหนึ่ งว่าการปนรหัส (code mixing) 
หรือการปนภาษา ( language mixing)  

2. แนวคิดเรื่องแบบจ าลองกรอบภาษาหลัก 
(Matrix Language Frame model, MLF model) ของไม
เออส์-สก็อตตัน (Myers-Scotton, 2002) 

3. แนวคิดเรื่องไวยากรณ์ไทยของนววรรณ 
พันธุเมธา (2554)  

 
นิยามศัพท ์

1. หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง 
หนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหลักธรรมค า
สอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งเขียนโดยผู้มีหน้าที่กล่าว
ค าเทศนาประจ ามัสยิดหรือนักวิชาการด้านศาสนา
อิสลาม เพ่ือแนะน า สั่งสอน และตักเตือนให้ผู้อ่านที่
เป็นมุสลิมประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติทางศาสนา 
โดยการอ้างอิงวจนะของพระเจ้าในคัมภีร์อัลกุรอาน
และ/หรือวจนะของศาสดามุฮัมมัดในอัลฮะดิษ   
(จริยวัตรของท่านศาสดา)  

2. การปนภาษา หมายถึง การใช้ภาษาอย่าง
น้อยสองภาษาต่อเนื่องภายในข้อความเดียวกัน การ
ป น ภ า ษ า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ภ า ษ า ห ลั ก ( matrix 
language) ซึ่งเป็นภาษาที่ก าหนดไวยากรณ์ของ
ข้อความ และภาษารอง (embedded language) 
ซึ่งเป็นเพียงค าหรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาน ามาใช้ปนใน
ภาษาหลัก (Myers - Scotton, 2002 : 8-16) 
การศึกษาการปนภาษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปน
ภาษาอาหรับในภาษาไทย โดยมีภาษาไทยเป็นภาษา
หลักและภาษาอาหรับเป็นภาษารอง 

3. ค าปนภาษาอาหรับ หมายถึง ค าภาษา
อาหรับที่น ามาใช้โดยการเขียนแทนด้วยอักษรไทย 
ทั้งนี้ ผู้ใช้ภาษาอาจใช้ค าภาษาอาหรับในลักษณะ

การทับศัพท์หรือใช้ผสมกับหน่วยค าไทยในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ การซ้อนค า การประสมค า หรือการ
ผสานค า เพ่ือท าให้ความหมายของค าภาษาอาหรับ
ชัดเจนมากข้ึน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ยคัด เลือกหนั งสื อค าสอนศาสนา

อิสลามด้วยวิธีการ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) (Leedy and Ormrod, 
2013 : 215) เพ่ือให้ได้หนังสือค าสอนที่เขียนโดย
ผู้เขียนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด
ไว้ 2 ประการ ได้แก่  

1) เป็นผู้กล่าวค าเทศนาหรือปาฐกถา
ธรรมประจ ามัสยิด  

2 ) เ ป็ น บุ ค ล า ก ร สั ง กั ด ส า นั ก
จุฬาราชมนตรี  

การที่ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้ได้หนังสือที่เขียนโดยผู้มีหน้าที่โดยตรงในการ
กล่าวเทศนาธรรมของศาสนาอิสลามและเป็นบุคคล
ที่สังกัดหน่วยงานที่เป็นผู้น ากิจการด้านศาสนา
อิสลามในประเทศไทย จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงได้คัดเลือกหนังสือค าสอนที่เขียนโดยฮัจยียะกู๊บ 
ท้วมประถม (อดีตนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ สังกัด
ส านักจุฬาราชมนตรี และอดีตคอเต็บประจ ามัสยิด
ต้ น ส น  แ ข ว ง วั ด อ รุ ณ  เ ข ต บ า ง ก อ ก ใ ห ญ่ 
กรุงเทพมหานคร) ซึ่ งมีทั้ งหมดจ านวน 8 เล่ม 
จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม หลังจากนั้น 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกค าสอนจากหนังสือค าสอนทั้ง 8 
เล่ ม  ด้ วยวิ ธี ก ารสุ่ มตั วอย่ า งแบบเป็นระบบ 
(systematic random sampling) (Leedy and 
Ormrod, 2013 : 212) โดยคัดเลือกค าสอนเฉพาะ
บทที่เป็นเลขคี่เริ่มจากบทที่ 1 ของแต่ละเล่มเป็นต้น
ไป ซึ่งท าให้ได้ค าสอนจ านวนรวม 136 บท และมี
จ านวนหน้ารวม 1,004 หน้า 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์การปนภาษาอาหรับใน 3 

ประเด็น ได้แก่ การสร้างค า ชนิดของค า และหน้าที่
ของค าปนภาษาอาหรับ โดยนับความถี่ของค าปนที่
ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอน จากนั้นน าไปค านวณ 
ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ด้วยการบรรยายและตาราง ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ไม่ได้น าค ายืมภาษาอาหรับซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาวิเคราะห์ 
เนื่องจากเป็นค าอาหรับที่น าเข้ามาใช้ในภาษาไทย
นานแล้วจนกลายเป็นค าไทย และค าอาหรับที่น ามา
ศึกษาครั้งนี้ไม่นับรวมค าที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ 
ศาสนทูต ชื่อเทวทูต ชื่ออัครสาวก ชื่อเดือน ชื่อ
คัมภีร์ และชื่อสถานที่ เป็นต้น อนึ่ง ผู้วิจัยอ้างอิง
และตรวจสอบความหมายของค าอาหรับที่น ามา
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

1) “พจนานุกรมอาหรับ-ไทย ภาคค านาม” 
พ.ศ. 2539 โดย อ านวย โพธิ์กระเจน   

2) “พจนานุกรมอาหรับ-ไทย ภาคค ากริยา” 
พ.ศ. 2539 โดย อ านวย โพธิ์กระเจน 

3) “คู่มือมุสลิมเบื้องต้น” พ.ศ. 2541 โดย 
การีม อับดุลเลาะฮ์ 

4) “สารานุกรมอิสลาม” พ.ศ. 2547 โดย 
บรรจง บินกาซัน 

5) “กุญแจภาษาอาหรับ” พ.ศ. 2550 โดย 
อิสมาแอล มีสุวรรณ 

6) “คู่มือมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)” พ.ศ. 2551 
โดย ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก 

7) “ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม” 
พ.ศ. 2552 โดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 
ผลการวิจัย 

1. การสร้างค าปนภาษาอาหรับ 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล พ บ ว่ า

โครงสร้างของค าปนมีหน่วยค าอาหรับที่เขียนแทน
ด้วยอักษรไทยเป็นแกนกลางและอาจมีหน่วยค าไทย
ปรากฏก่อนหรือหลังหน่วยค าอาหรับด้วยหรือไม่ ก็
ได้ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 : โครงสร้างของค าปนภาษาอาหรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าปนภาษาอาหรับ 

(หน่วยค าไทย1) หน่วยค าอาหรับ (หน่วยค าไทย2) 

หน่วยค าอิสระ 

หน่วยค าไม่อิสระ 

หน่วยค าอิสระ หน่วยค าอิสระ 



  

 

 

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค าปนภาษาอาหรับ
มีองค์ประกอบที่จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจาก
หน่วยค าไทย1 หน่วยค าอาหรับ และหน่วยค าไทย2 
ตามล าดับ องค์ประกอบที่อยู่ภายในเครื่องหมาย
วงเล็บ ได้แก่ หน่วยค าไทย1 และ หน่วยค าไทย2 
เป็นส่วนที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ส าหรับองค์ประกอบที่
ไม่ได้อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ได้แก่ หน่วยค า
อาหรับซึ่งเป็นส่วนที่ปรากฏเสมอ หน่วยค าไทย1 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยค า

อิสระ (free morpheme) และหน่วยค าไม่อิสระ 
(bound morpheme) ส าหรับหน่วยค าอาหรับและ
หน่วยค าไทย2 ทั้งหมดที่พบในข้อมูลเป็นหน่วยค า
อิสระ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการสร้าง
ค าปนตามโครงสร้างดังกล่าวสามารถจ าแนกเป็น 4 
ประเภท เรียงตามล าดับจ านวนค าและอัตราความถี่
ในการปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ การทับศัพท์ 
การซ้อนค า การผสานค า และการประสมค า ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 : การสร้างค าปนภาษาอาหรับ 

การสร้างค าปนภาษาอาหรับ 
จ านวน  
(ค า) 

ร้อยละ ความถี่ 
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

1. การทับศัพท ์
    หน่วยค าอิสระ (อาหรับ) 

107 
 

37.41 2,024 72.91 

2. การซ้อนค า 
    2.1 หน่วยค าอิสระ (อาหรับ) + หน่วยค าอิสระ (ไทย) 
    2.2 หน่วยค าอิสระ (ไทย) + หน่วยค าอิสระ (อาหรับ) 

73 
40 
33 

25.52 
13.98 
11.54 

488 
257 
231 

17.58 
9.26 
8.32 

3. การผสานค า 
    หน่วยค าไม่อิสระ (ไทย) + หน่วยค าอิสระ (อาหรับ) 

65 22.73 168 6.05 

4. การประสมค า 
    หน่วยค าอิสระ (ไทย) + หน่วยค าอิสระ (อาหรับ) 

41 14.34 96 3.46 

รวม 286 100.00 2,776 100.00 
 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การสร้าง

ค าปนภาษาอาหรับที่มีจ านวนค ามากที่สุดคือ
การทับศัพท์ซึ่งมีจ านวน 107 ค า (ร้อยละ 
37.41) และมีอัตราความถี่ในการปรากฏมาก
ที่สุดเช่นกันคือ 2,024 ครั้ง (ร้อยละ 72.91) 
รองลงมาคือการซ้อนค าซึ่งมีจ านวน 73 ค า 
(ร้อยละ 25.52) และมีอัตราความถี่ในการ
ปรากฏ 488 ครั้ง (ร้อยละ 17.58) และการ
ผสานค าซึ่งมีจ านวน 65 ค า (ร้อยละ 22.73) 

และมีอัตราความถี่ในการปรากฏ 168 ครั้ง 
(ร้อยละ 6.05) ตามล าดับ ส าหรับการสร้างค า
ที่มีจ านวนค าน้อยที่สุดคือการประสมค าซึ่งมี
จ านวน 41 ค า (ร้อยละ 14.34) และมีอัตรา
ความถี่ในการปรากฏน้อยที่สุดเช่นกันคือ 96 
ครั้ง (ร้อยละ 3.46) การสร้างค าปนภาษา
อาหรับแต่ละประเภทมีรายละเอียดตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 การทับศัพท์  
การทับศัพท์ หมายถึง การน าค า

ภาษาอาหรับมาใช้โดยการเขียนแทนด้วย
อักษรไทย ค าอาหรับที่น ามาใช้นี้เป็นหน่วยค า
อิสระ เช่น “มะลาอิกะฮ์” (เทวทูต) “ไซตอน” 
(ซาตานหรือมารร้าย) และ “ฮิดายะฮ์” (การชี้
ทางท่ีถูกต้อง) เป็นต้น 

1.2 การซ้อนค า  
การซ้อนค า หมายถึง การใช้ค า

ทับศัพท์ภาษาอาหรับควบคู่กับค าไทย โดยทั้ง
ค าอาหรับและค าไทยเป็นหน่วยค าอิสระและมี
ความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน โครงสร้าง
ของการซ้อนค ามี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่
หนึ่งคือ “ค าอาหรับ + ค าไทย” และประเภท
ที่สองคือ “ค าไทย + ค าอาหรับ” ดังนี้ 

1.2.1 ค าอาหรับ + ค าไทย 
หมายถึง การซ้อนค าโดยใช้ค าอาหรับขึ้นต้น
และตามด้วยค าไทย เช่น ค าว่า  “ซอบัร
อดทน” (ซอบัร หมายถึง อดทนอดกลั้น) “ไซ
ตอนมารร้าย” (ไซตอน หมายถึง ซาตานหรือ
มารร้าย) และ “ริสกีรายได้” (ริสกี หมายถึง 
ปัจจัยยังชีพ) เป็นต้น 

1.2.2 ค าไทย + ค าอาหรับ 
หมายถึง การซ้อนค าโดยใช้ค าไทยขึ้นต้นและ
ตามด้วยค าอาหรับ เช่น ค าว่า “ศรัทธาอี
หม่าน” (อีหม่าน หมายถึง ศรัทธา) “ภัยบะ
ลา” (บะลา หมายถึง ความทุกข์และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ) และ “โลกดุนยา” (ดุนยา หมายถึง 
โลกนี้ซึ่งเป็นโลกชั่วคราว) เป็นต้น 

 

1.3 การผสานค า  
การผสานค า หมายถึง การใช้

หน่ วยค า ไม่ อิส ระในภาษาไทยซึ่ ง ได้ แก่ 
หน่วยค า “การ-” “ความ-” หรือ “ชาว -” 
ร่วมกับค าทับศัพท์ภาษาอาหรับที่เป็นหน่วยค า
อิสระ โดยเรียงล าดับหน่วยค าไม่อิสระใน
ภาษาไทยไว้หน้าค าทับศัพท์ภาษาอาหรับ เช่น 
ค าว่า “การซะฟาอะห์” (ซะฟาอะห์ หมายถึง 
ช่วยเหลือ) “ความซุกุร” (ซุกุร  หมายถึง 
ขอบคุณ) และ “ชาวกุบุร” (กุบุร หมายถึง 
สุสาน) เป็นต้น 

1.4 การประสมค า  
การประสมค า หมายถึง การใช้

ค าภาษาไทยควบคู่กับค าทับศัพท์ภาษาอาหรับ 
โดยเรียงล าดับค าไทยไว้หน้าค าทับศัพท์ภาษา
อาหรับ ทั้งค าไทยและค าอาหรับเป็นหน่วยค า
อิสระที่มีความหมายต่างกัน เช่น ค าว่า “ชีวิต
ดุนยา” (ดุนยา หมายถึง โลกนี้ซึ่งเป็นโลก
ชั่วคราว) “ชีวิตอาคิ เราะฮ์” (อาคิ เราะฮ์ 
หมายถึง โลกหน้าซึ่ งเป็นโลกถาวร) และ 
“เสบียงอาคิเราะฮ์” เป็นต้น 

 
2. ชนิดของค าปนภาษาอาหรับ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ชนิดของค าปนภาษาอาหรับในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามสามารถจ าแนกได้ เป็น 3 
ประเภท เรียงล าดับตามจ านวนค าและอัตรา
ความถี่ในการปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ค านาม ค ากริยา และค าคุณศัพท์ ดังข้อมูลใน
ตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

ตารางที่ 2 : ชนิดของค าปนภาษาอาหรับ 
ชนิดของค าปนภาษาอาหรับ จ านวน (ค า) ร้อยละ ความถี่ (ครั้ง) ร้อยละ 

1. ค านาม 204 71.32 2,212 79.69 
2. ค ากริยา 69 24.13 472 17.00 
3. ค าคุณศัพท ์ 13 4.55 92 3.31 

รวม 286 100.00 2,776 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ชนิดของ

ค าปนภาษาอาหรับที่มีจ านวนค ามากที่สุดคือ
ค านามซึ่งมีจ านวน 204 ค า (ร้อยละ 71.32) 
และมีอัตราความถี่ในการปรากฏมากที่สุด
เช่นกันคือ 2,212 ครั้ง (ร้อยละ 79.69) 
รองลงมาคือค ากริยาซึ่งมีจ านวน 69 ค า (ร้อย
ละ 24.13) และมีอัตราความถี่ในการปรากฏ 
472 ครั้ง (ร้อยละ 17.00) ส าหรับชนิดของค า
ปนภาษาอาหรับที่มีจ านวนค าน้อยที่สุดคือ
ค าคุณศัพท์ซึ่งมีจ านวน 13 ค า (ร้อยละ 4.55) 
และมีอัตราความถี่ในการปรากฏน้อยที่สุด
เช่นกันคือ 92 ครั้ง (ร้อยละ 3.31) ชนิดของค า
ปนภาษาอาหรับดังกล่าวแต่ละประเภทมี
รายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 

2.1 ค านาม 
ค านาม หมายถึง ค าที่ใช้เรียก

สรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น 
ค าว่า “กุบุร” (สุสาน) “ไซตอน” (ซาตานหรือ

มารร้าย) และ “คุตบะห์” (การแสดงธรรม
เทศนา) เป็นต้น  

2.2 ค ากริยา 
ค ากริยา หมายถึง ค าที่ใช้แสดง

อาการหรือการกระท าของค านาม เช่น ค าว่า 
“มะอัฟ” (ให้อภัยหรือยกโทษให้) “ซุกุร” 
(ขอบคุณ) และ “ซุยุด” (ก้มกราบ) เป็นต้น  

2.3 ค าคุณศัพท์ 
ค าคุณศัพท์ หมายถึง ค าที่ใช้

ขยายค านาม เช่น ค าว่า “ฟัรดู” (ที่บังคับ) 
“ฮะหร่าม” (ที่ไม่อนุมัติ) และ “อิคลาส” (ที่
บริสุทธิ์) เป็นต้น 

 
3. หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับสามารถจ าแนก
เป็น 4 ประเภท คือ ประธาน กริยา กรรม 
และส่วนขยาย ดังข้อมูลในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 : หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับ 
หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับ จ านวน (ค า) ร้อยละ ความถี่ (ครั้ง) ร้อยละ 

1. ประธาน 63 14.03 462 16.64 
2. กริยา 69 15.37 472 17.00 
3. กรรม 138 30.73 751 27.06 
4. ส่วนขยาย  179 39.87 1,091 39.30 
    4.1 ค านามบอกสถานที ่ 53 11.80 328 11.82 
    4.2 ค านามบอกเจ้าของ 44 9.80 106 3.82 
    4.3 ค านามบอกแหล่งเดิม 24 5.34 126 4.54 
    4.4 ค านามบอกการเปรียบเทียบ 19 4.23 22 0.79 
    4.5 ค านามบอกจุดหมาย 17 3.79 36 1.30 
    4.6 ค าคุณศัพท์ 13 2.90 92 3.31 
    4.7 ค าแยกประเภท 6 1.34 347 12.50 
    4.8 ค านามบอกความคล้อยตาม 3 0.67 34 1.22 

รวม 449 100.00 2,776 100.00 
 
 ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า หน้าที่ของ
ค าปนภาษาอาหรับที่มีจ านวนค ามากที่สุดคือ
ส่วนขยายซึ่งมีจ านวน 179 ค า (ร้อยละ 
39.87) และมีอัตราความถี่ในการปรากฏมาก
ที่สุดเช่นกันคือ 1,091 ครั้ง (ร้อยละ 39.30) 
รองลงมาคือกรรมซึ่งมีจ านวน 138 ค า (ร้อย
ละ 30.73) และมีอัตราความถี่ในการปรากฏ 
751 ครั้ง (ร้อยละ 27.06) และกริยาซึ่งมี
จ านวน 69 ค า (ร้อยละ 15.37) และมีอัตรา
ความถี่ในการปรากฏ 472 ครั้ง (ร้อยละ 
17.00) ตามล าดับ ส าหรับหน้าที่ที่มีจ านวนค า
น้อยที่สุดคือประธานซึ่งมีจ านวน 63 ค า (ร้อย
ละ 14.03) และมีอัตราความถี่ในการปรากฏ
น้อยที่สุดเช่นกันคือ 462 ครั้ง (ร้อยละ 16.64) 
หน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับแต่ละประเภทมี
รายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

3.1 ประธาน  
ประธาน หมายถึง ผู้แสดงอาการ 

สภาพ และความรู้สึก เช่น ค าว่า “มะลาอิ

กะห์” (เทวทูต) “ไซตอน” (ซาตานหรือมาร
ร้าย) และ “ริสก”ี (ปัจจัยยังชีพ) เป็นต้น  

3.2 กริยา  
กริยา หมายถึง ค าที่ ใช้แสดง

อาการ สภาพ และความรู้สึกของประธาน เช่น 
ค าว่า  “มะอัฟ” ( ให้อภัยหรือยกโทษให้ ) 
“เหนียต” (ตั้งใจหรือตั้งเจตนา) “ซอบัร” 
(อดทนอดกลั้น) และ “ซุกุร” (ขอบคุณ) เป็น
ต้น  

3.3 กรรม  
กรรม หมายถึง ค าที่ใช้แสดงผู้รับ

การกระท าหรือผลที่เกิดจากการกระท า เช่น 
ค าว่า “ซะกาต” (ทรัพย์สินที่อิสลามก าหนดให้
มุสลิมต้องบริจาคแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ) “ริสกี” 
(ปัจจัยยังชีพ) และ “บะระกัต” (ความดีงาม
หรือศิริมงคล) เป็นต้น 

3.4 ส่วนขยาย  
ส่วนขยาย หมายถึง ค าที่ใช้ขยาย

ประธาน กริยา หรือกรรม จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ส่วนขยายสามารถจ าแนกเป็น 8 



  

 

 

ประเภท ได้แก่ ค านามบอกสถานที่ ค านาม
บอกเจ้าของ ค านามบอกแหล่งเดิม ค านาม
บอกการเปรียบเทียบ ค านามบอกจุดหมาย 
คุณศัพท์ ค าแยกประเภท และค านามบอก
ความคล้อยตาม ดังรายละเอียดตามล าดับ
ต่อไปนี้ 

1) ค านามบอกสถานที่ หมายถึง 
ค านามที่ท าหน้าที่แสดงที่เกิดเหตุ จากข้อมูล
พบว่าปรากฏหลังค าเชื่อมบอกความสัมพันธ์
ทางสถานที่ เช่น ค าว่า “ใน” “บน” “หลัง” 
“ที”่ เป็นต้น ตัวอย่างค านามบอกสถานที่ เช่น 
ค าว่า “มิมบัร” (แท่นส าหรับยืนเทศนาใน
มัสยิด) “กุบุร” (สุสาน) และ “ดุนยา” (โลกนี้
ซึ่งเป็นโลกชั่วคราว) เป็นต้น 

2) ค านามบอกเจ้าของ หมายถึง 
ค านามที่ท าหน้าที่แสดงเจ้าของ ซึ่งเป็นค าที่
ปรากฏหลังค าเชื่อมบอกเจ้าของ ค าว่า “ของ” 
ตัวอย่างค านามบอกเจ้าของ เช่น ค าว่า “ไซ
ตอน” (ซาตานหรือมารร้าย) “กาเฟร” (ผู้
ปฏิเสธความศรัทธาต่อพระเจ้าและค าสอน
ของพระองค์หลังจากที่ได้รับการบอกกล่าว
ชี้แจงแล้ว) และ “นบ”ี (ศาสนทูต) เป็นต้น  

3) ค านามบอกแหล่งเดิม หมายถึง 
ค านามที่ท าหน้าที่แสดงแหล่งที่มา จากข้อมูล
พบว่า ปรากฏหลังค าเชื่อมบอกแหล่งเดิม ค า
ว่า “จาก” ตัวอย่างค านามบอกแหล่งเดิม เช่น 
ค าว่า “ฮะดิษ” (ค าพูดและจริยวัตรของท่าน
ศาสดามุฮัมมัด) ”กุบุร” (สุสาน) และ “อา
ยะฮ์” (ประโยคหรือวรรคตอนในคัมภีร์อัลกุ
รอาน) เป็นต้น 

4) ค านามบอกการเปรียบเทียบ 
หมายถึ ง  ค าน ามที่ ท าหน้ าที่ แ สด งการ
เปรี ยบเทียบ ค านามชนิดนี้ปรากฏหลั ง
ค าเชื่อม “กว่า” ตัวอย่างค านามบอกการ
เปรียบเทียบ เช่น ค าว่า “มุอฺมิน” (ผู้ศรัทธาใน

พระเจ้า) “อมั้ล” (การปฏิบัติ) และ “อิบา
ดะห์” (การแสดงความเคารพภักดีต่อพระเจ้า) 
เป็นต้น  

5) ค านามบอกจุดหมาย หมายถึง 
ค านามที่ท าหน้าที่แสดงจุดหมาย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปรากฏหลังค าเชื่อม
บอกจุดหมาย ได้แก่ ค าว่า “ต่อ” “สู่” “แก่” 
“แด่” “ยัง” “เ พ่ือ” ตัวอย่างค านามบอก
จุดหมาย เช่น ค าว่า “อะมานะฮ์” (ของฝากที่
ต้องรับผิดชอบดูแล) “อาคิเราะห์” (โลกหน้า
ซึ่งเป็นโลกถาวร) และ “อุมมะฮ์” (กลุ่มชนที่
อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีวิถีการด ารงชีวิตและ
ความเชื่อที่เหมือนกัน) เป็นต้น 

6) ค าคุณศัพท์ หมายถึง ค าที่ท า
หน้าที่ขยายค านาม เช่น ค าว่า “ฟัรดู” (ที่
บังคับหรือที่ต้องปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติจะได้บุญแต่
ถ้าไม่ปฏิบัติจะถือว่าบาป) “สุนัต” (ที่ พึง
ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติจะได้บุญ ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้
บุญและไม่ถือว่ าบาป) และ “ฮะหร่ าม” 
(ต้องห้ามหรือท่ีไม่อนุมัติ) เป็นต้น 

7) ค าแยกประเภท หมายถึง ค าที่ท า
หน้าที่แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของค านาม
ที่อยู่ข้างหน้า เช่น ค าว่า “ยุซ” (องค์ประกอบ
ของท่ า ทา งชุ ดหนึ่ ง ในการละหมาดซึ่ ง
ประกอบด้วยการยืน การโค้งค านับ การกราบ 
และการนั่ง) “อายะฮ์” (ประโยคหรือวรรค
ตอนในคัมภีร์อัลกุรอาน) และ “ซูเราะฮ์” (บท
ต่าง ๆ ในคัมภีร์อัลกุรอาน) เป็นต้น  

8) ค านามบอกความคล้อยตาม 
หมายถึง ค านามที่ท าหน้าที่แสดงความคล้อย
ตาม จากข้อมูลพบว่า ปรากฏหลังค าเชื่อม
บอกความคล้อยตาม ได้แก่ ค าว่า “ทั้ ง” 
“และ” ค านามบอกความคล้อยตามที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 3 ค า ได้แก่ ค าว่า 
“ดุนยา” (โลกนี้ซึ่งเป็นโลกชั่วคราว) “อาคิ
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เราะฮ์” (โลกหน้าซึ่งเป็นโลกถาวร) และ “กา
เฟร” (ผู้ปฏิเสธความศรัทธาต่อพระเจ้าและค า
สอนของพระองค์หลังจากที่ได้รับการบอก
กล่าวชี้แจงแล้ว) เป็นต้น 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การสร้ า งค าปนภาษาอาหรับ ใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามจ าแนกได้เป็น 4 
ประ เภท  เ รี ย งล า ดั บตามจ านวนค า ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตราความถี่ในการปรากฏจาก
มากไปน้อย ได้แก่ การทับศัพท์ การซ้อนค า 
การผสานค า และการประสมค า การที่ผู้เขียน
หนังสือค าสอนใช้วิธีการสร้างค าประเภทการ
ทับศัพท์มากที่สุดอาจเนื่องมาจากการทับศัพท์
เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการน าค าภาษาอาหรับ
มาใช้ในภาษาไทย แม้ค าทับศัพท์ภาษาอาหรับ
ที่พบในการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้ภาษาไทย
แทนได้  ผู้ เขียนก็อาจเลือกใช้ค าทับศัพท์
เนื่ อ งจ ากมี ค วามกะทัดรั ดมากกว่ า  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่เสนอให้ใช้ค าทับศัพท์
ภาษาอาหรับโดยไม่ต้องแปลความหมาย แต่
ถ้าจ าเป็นก็ให้ใช้การอธิบายประกอบค าทับ
ศัพท์นั้น (Iqbal, 2012 : 5) อนึ่ง การใช้ค าทับ
ศัพท์ยังอาจสื่อความหมายได้ชัดเจนและ
เหมาะสมมากกว่าด้วย อาทิ การใช้ค าทับศัพท์ 
ค าว่า “มะลาอิกะฮ์” เพ่ือสื่อความหมายถึง
เทวทูตที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามหลักความ
เชื่อพ้ืนฐานของอิสลาม กล่าวคือ มะลาอิกะฮ์
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากรัศมี ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของพระเจ้าโดยไม่อิดเอ้ือนหรือฝ่าฝืน ไม่กิน
และไม่ดื่ม ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ (บรรจง 
บินกาซัน, 2547 : 98) 

 นอกจากนี้ ผู้เขียนหนังสือค าสอนก็มี
การน าค าทับศัพท์ภาษาอาหรับมาใช้ควบคู่กับ
ค าไทยที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน 

ดั งที่พบในการสร้ า งค าปนภาษาอาหรับ
ประเภทการซ้อนค า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เขียน
ทราบว่าก าลังใช้ค าทับศัพท์ภาษาอาหรับและ
เกรงว่าผู้อ่านอาจจะไม่ทราบความหมายของ
ค าอาหรับ จึงเขียนค าไทยก ากับไว้เพ่ือให้สื่อ
ความหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ โครงสร้างของค า
ซ้อนซึ่งอาจขึ้นต้นด้วยค าอาหรับหรือค าไทยก็
ได้ขึ้นอยู่กับผู้ เขียนหนังสือค าสอน การใช้
ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้อาจเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “การแปลปนทับศัพท์” หรือ 
“การยืมแบบผสม” (loan blending) ซึ่งช่วย
ท าให้ความหมายของค าทับศัพท์กระจ่างชัด
มากขึ้น ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการซ้อนค า
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง 
“Repetition: An Elucidation Strategy in 
Code Mixing” (Rasul, 2010 : 57-76) ที่
พบว่า เมื่อผู้พูดกล่าวถ้อยค าภาษาอังกฤษแล้ว
ก็ จะกล่ า วซ้ า ด้ ว ยถ้ อยค า ภ าษา อู รดูที่ มี
ความหมายเทียบเคียงกับถ้อยค าภาษาอังกฤษ
ที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ ผู้พูดอาจกระท า
ในทางตรงกันข้ามก็ได้ การใช้ภาษาทั้งสอง
ลักษณะนี้เพ่ือเป็นการเน้นย้ าความหมายของ
ถ้อยค าและความคิดของผู้พูด  

ส่วนการสร้างค าปนภาษาอาหรับ
ประเภทการผสานค าพบว่ามีการใช้หน่วยค า
ไม่อิสระในภาษาไทยจ านวน 3 หน่วยค า ได้แก่ 
หน่วยค า “การ-“ “ความ-“ และ “ชาว-“ 
ตามด้วยค าทับศัพท์ภาษาอาหรับซึ่ งมีทั้ ง
ค านามและค ากริยา หน่วยค าไม่อิสระดังกล่าว
ทั้ง 3 หน่วยค า เป็นหน่วยค าที่จัดอยู่ใน
ป ร ะ เ ภ ท  “ห น่ ว ย ค า เ ติ ม ห น้ า ” ห รื อ 
“อุปสรรค”  (prefix) ซึ่งหมายถึงหน่วยภาษา
ที่ เล็กที่สุดที่มีความหมายและไม่สามารถ
ปรากฏได้ตามล าพัง แต่ต้องปรากฏหน้า
หน่วยค าอ่ืน ในที่นี้ก็คือปรากฏหน้าค าทับศัพท์



  

 

 

ภาษาอาหรับ  ส าหรับหน่ วยค า ไม่ อิสระ
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น “หน่วยค าเติมกลาง” หรือ 
“อาคม” (infix) ซึ่งหมายถึงหน่วยค าไม่อิสระ
ที่ต้องปรากฏแทรกกลางหน่วยค าอ่ืน และ 
“หน่วยค าเติมหลัง” หรือ “ปัจจัย” (suffix) 
ซึ่งหมายถึงหน่วยค าไม่อิสระที่ต้องปรากฏ
ต่อท้ายหน่วยค าอ่ืนนั้นไม่พบในการศึกษาครั้ง
นี้ 

นอกจากนี้ ลักษณะการสร้างค าปน
ภาษาอาหรับประเภทสุดท้ายที่มีจ านวนค า
และอัตราความถี่ในการปรากฏน้อยที่สุดคือ
การประสมค า ซึ่งเป็นการใช้ค าไทยและค า
อาหรับควบคู่กัน โดยเรียงค าไทยไว้หน้าค า
อาหรับเสมอ ค าอาหรับจึงมีหน้าที่เหมือนค า
ขยายที่ท าให้ค าไทยมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส าหรับชนิดของค าปนภาษาอาหรับ
ในหนังสือค าสอนทางศาสนาอิสลามสามารถ
จ าแนกเป็น 3 ประเภท เรียงล าดับตามจ านวน
ค าซึ่งสอดคล้องกับอัตราความถี่ในการปรากฏ
จากมากไปน้อย คือ ค านาม ค ากริยา และ
ค าคุณศัพท์ ชนิดของค าอาหรับที่ปรากฏใช้ทั้ง 
3 ประเภทดังกล่าวเป็นค าที่มีความหมาย
ชัด เจนในตั ว เองที่ เ รี ยกว่ า  “ค า เนื้ อหา” 
(content word) และไม่ปรากฏว่ามีการ
เลื อก ใช้ ค าที่ บ่ งบอกความสั ม พันธ์ ท า ง
ไวยากรณ์ภายในข้อความที่ เรียกว่า “ค า
ไวยากรณ์” (grammatical word) อาทิ 
ค าสันธาน (conjunction) และค าบุพบท 
(preposition) 

ส่วนหน้าที่ของค าปนภาษาอาหรับใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามจ าแนกได้เป็น 4 
ประ เภท  เ รี ย งล า ดั บตามจ านวนค า ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตราความถี่ในการปรากฏจาก
มากไปน้อย คือ ส่วนขยาย กรรม กริยา และ
ประธาน ส่วนขยายสามารถจ าแนกเป็น 8 
ประเภท ได้แก่ ค านามบอกสถานที่ ค านาม
บอกเจ้าของ ค านามบอกแหล่งเดิม ค านาม
บอกการเปรียบเทียบ ค านามบอกจุดหมาย 
คุณศัพท์ ค าแยกประเภท และค านามบอก
ความคล้อยตาม อาจกล่าวได้ว่า การปนภาษา
อาหรับในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามมีการ
ใช้ค าอาหรับปนได้ในทุกส่วนของประโยค และ
ค าอาหรับที่ใช้ปนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ตามต าแหน่งที่ปรากฏในประโยค ทั้งนี้ การปน
ค าอาหรับในข้อความภาษาไทยเป็นไปตาม
หลักไวยากรณ์ของภาษาไทย ผลการศึกษา
ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ ง กั บ ก า รศึ กษ า เ รื่ อ ง      
“The Morphosyntax of Code Mixing: 
The Efix-English Perspective” (Mensah, 
2010: 235-256) ที่พบว่าการปนภาษาอังกฤษ
ในภาษา เอ ฟิกสามารถ เกิ ดขึ้ น ได้ ในทุ ก
องค์ประกอบของประโยค ได้แก่ ประธาน 
(subject) กริยา (verb) กรรม (object)    
ส่วนเติมเต็ม (complement) ตัวก าหนด 
(determiner) ส่วนขยาย (modifier) และ 
ส่วนขยายรวม (adjunct)  
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Abstract  

This article  seeks to create a basic understanding of social enterprises, outlines how 
they operate, identifies some of its examples, determines various benefits that can be 
obtained from a social enterprise, identifies various skills required to run it, with an intention 
of identifying the possible challenges that can affect their operations and various managerial 
skills required to illustrate how social managers can optimize or make use of these factors 
to attain sustainability within a social enterprise. It later on develops a conceptual 
framework to indicate how these various factors that challenge the functioning of a social 
enterprise are interrelated and their effects on social enterprise sustainability.  
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ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคขององค์กรธุรกิจสังคมแบบยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้ เป็นความพยายามในการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจสังคม โดยได้
บรรยายถึงการด าเนินกิจการ ระบุตัวอย่างกิจการ ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กรธุรกิจสังคม คุณสมบัติที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมทั้งทักษะในการบริหารที่ผู้บริหารกิจการ
จะต้องมีเพ่ือให้ในการบริหารเกิดความยั่งยืนในองค์กรธุรกิจสังคม บทความนี้พัฒนากรอบแนวคิดที่แสดงว่า
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท้าทายการด าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจสังคมนั้นมีความสัมพันธ์กันและมีผลกระทบต่อการ
บริหารองค์กรธุรกิจสังคมอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: องค์กรธุรกิจสังคม, ทักษะการจัดการ, ความยั่งยืน 
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Introduction 
Social enterprises are businesses 

that have been created to particularly have 
a social purpose. In this regard, they are 
thought of as having social objectives, trade 
or do business in markets that are 
competitive and finally use their profits to 
benefit the communities in which they are 
established (Boschee & McClurg, 2003; 
Salkie, 2005). They work across a variety of 
industries that include, but not limited to, 
social care, renewable energy sources, and 
solid waste recycling (Weerawardena & 
Mort, 2006). Since this sector is diverse, it 
may include a number of cooperatives, 
associations of housing, credit unions, 
societal or community organizations or 
businesses, community development trusts, 
and similarly social firms (Roper & Cheney, 
2005). 

 This article will seek to build a 
general understanding of what a social 
enterprise is, outline how they operate and 
name some of its examples, determine 
varied benefits that can be obtained from a 
social enterprise, identify various skills 
required to run it, with an intention of 
identifying the possible challenges that can 
affect their operations and make use of the 
various managerial skills identified to 
illustrate how social managers can optimize 
or make use of these factors to attain 
sustainability within a social enterprise 
(Boschee & McClurg, 2003). It later on 
develops a conceptual framework to 
indicate how these various factors that 
challenge the functioning of a social 
enterprise are interrelated and their effects 

on social enterprise sustainability (Roper & 
Cheney, 2005). 

 
What is a social enterprise? 

Social enterprises are businesses that 
are mainly guided or driven by goals that 
are social and environmental in nature 
(Roper & Cheney, 2005). Similar to all the 
other businesses that exist in the market 
today, social enterprises also compete 
favourably to ensure that goods and 
services are delivered (Haugh, 2005). The 
major difference is illustrated in the fact 
that all their activities are governed by their 
social objective and that all the gains or 
profits that they obtain from the market are 
reinvested towards attaining that social goal 
(Roper & Cheney, 2005). 

Social enterprises are run under a 
variety of legal structures. Some of them 
will operate like incorporated companies 
and they might, or better yet, not take a 
charitable status. Contrarily, others may be 
established as industries and provident 
societies. However, there is a new legal 
form known as the Community Interest 
Company (Weerawardena & Mort, 2006). 
This one operates under the framework of a 
bespoke, customized or specially made 
company established for social enterprises 
that have a built-in or an incorporated asset 
lock. Examples of renowned social 
enterprises include The Jamie Oliver’s 
restaurant, Big Issue, Divine chocolate, and 
Fifteen (Roper & Cheney, 2005). 
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Setting up social enterprises  
If any businessman has the interest 

of setting up a business that can achieve 
something above the regular financial 
returns then the best model to invest in is 
the social enterprise (Roper & Cheney, 
2005). Social enterprises have often played 
a leading role in making use of commercial 
business principles to encourage the ethical 
approach model of buying and selling goods 
and services and attain social or 
environmental objectives. Despite the fact 
that social enterprises have been 
traditionally looked at in regard to delivering 
or offering services that are public oriented, 
many have successfully operated across a 
wide range of commercial segments. As 
such, they operate in commercial segments 
that include the renovation of furniture, the 
supply of water in bottles, production of 
chocolate and coffee, the hospitality 
segment, graphic design, consultancy firms, 
call centres, amongst many others. 
 
Examples of social enterprises 

 Most social enterprises are 
established intention of addressing a 
specific environmental or social need, for 
instance in the provision of community 
transportation services for school-going 
children, the disabled and elderly persons, 
or may be plastic waste recycling services 
(Mair, Robinson & Hockerts, 2006). A very 
good example to illustrate the framework 
within which these corporations operate is 
the ‘Women like Us’ social enterprise. Its 
main purpose is to support women to take 
interest and consider being employed in 

part-time terms, or flexible models of 
employment (Haugh, 2005). 

Most of the social enterprises that 
already exist address several societal needs 
at the same time, such as the Eden Project 
that is established in Cornwall. Its sole 
purpose is to educate visitors on issues of 
global environment while at the same time 
regenerating and attracting tourism to this 
area (Haugh, 2005). Further, an individual in 
the society may have identified a market 
niche in the society for provision of local 
services or some sort of failure in the 
commercial segment, and establishing a 
commercial enterprise thereby addressing a 
more widespread community issue 
(Weerawardena & Mort, 2006). 

Consumers in the commercial sector 
are goods that are ethically-sourced and 
manufactured, while the reform of services 
in the public sector has led to a 
continuously growing aspiration for greater 
choice. An example is in the provision of 
health and social care in communities 
(Weerawardena & Mort, 2006). Central 
Surrey Health (CSH) is a social enterprise 
that provides services in the community for 
nursing and therapy in Surrey. It actually 
began as local primary care trust but 
currently exists as an autonomous 
organisation, co-owned by its employees 
(Haugh, 2005). It was established with the 
intent of offering the Surrey community 
with healthcare services within the bounds 
of primary care trust, but currently functions 
as a separate nursing and therapy 
organization operating in conjunction with 
the NHS. 



  

 

 
Benefits of a social enterprise 

Social enterprises need to generate 
profits or funds for sustainability but also 
have social or environmental objectives that 
are equally important (Roper & Cheney, 
2005). The necessity to manage this 
‘multiple bottom lines’ approach geared 
towards achieving financial, social and 
environmental objectives might pose a 
variety of challenges that are unique to 
these businesses (Roper & Cheney, 2005). 
However, the capacity to bring forth a 
positive change in the lifestyle of people in 
certain communities can be very much 
satisfying and provide a means of sustaining 
these organisations, also to mean making a 
living. 

One of the main benefits of running 
a social organisation can be in the provision 
of employment opportunities for individuals 
in local communities. This may comprise 
personalities that have in the past found it 
difficult to gain access into the labour 
market. As such, it is an ideal environment 
where such personalities can nurture and 
further develop their business potential 
skills, either as employees or operation 
managers. People who may or have the 
potential of benefiting from managing or 
being employed in social enterprises 
include those that have been unemployed 
for long, individuals searching for an 
opportunity to change careers, individuals 
with learning difficulties or disabilities, 
disable personalities, individuals with 
mental and psychological health problems, 
ex-offenders of the law, marginalised ethnic 
groups, women in the society, and young 

people in schools who can be incorporated 
in pupil-run social enterprises (Brauer & 
Tatos, 2006). 

Some individuals in the community 
may find it rather difficult to work or 
operate within the regulations or conditions 
that govern traditional working set ups. In 
this regard, societal enterprise business 
ideas or projects have been established to 
eliminate these employment barriers and 
provide a more flexible approach to 
managing or getting employment (Bull, 
2012). 
 
Skills required in running a social 
enterprise 

Similar to any other business that 
exists, running a successful social enterprise 
demands that a manager or an employee 
have specific skills, therefore it is an 
absolute necessity that the social 
businesses employ personalities that 
portray good business, promotional, 
financial and communication skills       
(Nkia, 2012; Burkett, 2010). This will give the 
business an edge over others since it will 
have a strong and broad-ranging base of 
personality skills. The typical skills that are 
needed in order to run a successful social 
enterprise include the following: 
 
Leadership 

An employee incorporated in a social 
enterprise is supposed to be confident and 
enthusiastic (Di Domenico, Haugh & Tracey, 
2010). An additional indication of strength 
and pleasant behaviour can motivate and 
inspire other employees into working 
towards the objective of the organisation. 
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Teamwork 

 It is advisable that all individuals 
involved in the projects of the social 
enterprise work together as a team so that 
they achieve the shared dream or aim of 
the organisation (Di Domenico, Haugh & 
Tracey, 2010). 

  
Finances and administration 

A good manager or employee within 
a social enterprise ought to have the ability 
of keeping good records of finances, be 
guided by the budget in all expenditures 
(sticking to the budget plans and 
allocations) and monitor cash flow in order 
to keep the business operational (Mair, 
Robinson & Hockerts, 2006). 
 
Communication 

The ability of a manager (or an 
employee) to create, identify and develop 
new business ideas and opportunities 
depends so much on good communication 
skills. Since a social enterprise deals more 
with the community as earlier identified 
under its benefits, it is of utmost necessity 
that a culture of making clear and effective 
communications is adopted when dealing 
with people within or outside the social 
enterprise to ensure successful and smooth 
operation (Di Domenico, Haugh & Tracey, 
2010). 
 
Problem solving 

Any key employee of the social 
enterprise is supposed to display 
outstanding prowess in identifying and 

making use of flexible and innovative skills 
of approach to develop solutions to 
problems as prescribed in the social goals 
of the organization (Austin, Stevenson & 
Wei‐Skillern, 2006). 
 
Understanding 

It is an absolute demand that each 
and every employee within a social 
enterprise displays magnificent awareness in 
regard to the social or environmental issues 
in the community (Austin, Stevenson & 
Wei‐Skillern, 2006). This is because solving 
social problems is the main objective as to 
why the organisation is established. 

 
Business skills 

Since there is a relative shift in the 
business operating within both social and 
commercial segments of the market, it is 
imperative that managers or employees gain 
and develop their business skills further by 
taking up short professional courses in 
business management, in addition to 
attending workshops and seminars that are 
meant to sharpen their skills (Di Domenico, 
Haugh & Tracey, 2010). 
 
Social enterprises and the public sector 

Similar to the opportunities that 
exist within the commercial sector, social 
enterprises are increasingly on the lookout 
for ways of diversifying their income 
streams, with some making decisions to 
operate exclusively or to a degree within 
the public segment (Di Domenico, Haugh & 
Tracey, 2010). Working hand in hand with 



  

 

governments in different countries to 
deliver services to the public can lead to 
consistency of demand for the services of a 
social enterprise and consequently reward 
tremendously. However, it is within logical 
reasons to ensure that the entire income 
stream of the enterprise is not reliant on 
one source only for sustainability purposes. 

Many social enterprises gain 
attraction towards the provision of services 
in the public sector because they see 
particular need to bring in or infuse their 
innovative approach skills to solving social 
problems unlike the traditional modalities 
of conducting business in this arena 
(Ostrom, 2007). As such, there exist wide 
ranging considerations of opportunities 
within the field of public service delivery, 
where social enterprises can work together 
with the government to solve public 
problems. These include, but not limited to, 
fostering and adoption of orphans, provision 
of transport services to the community, 
collection of household wastes and 
recycling, provision of health and social care 
services and finally investing in sports and 
leisure activities and services. 
 
Barriers that face social enterprises as 
they compete for public service contracts 

Social enterprises are likely to face 
various issues when it comes to making 
attempts to compete with commercial 
enterprises or operators for contracts in 
public service segments (Burkett, 2010). 
These barriers may include, but not limited 
to, financial and structural barriers, in 
addition to lack of understanding of the 
social enterprise form among those 

financing the projects and commissioners 
(Austin, Stevenson & Wei‐Skillern, 2006). 
 
Opportunities available in the public 
sector for social enterprises 

Social enterprises can secure contracts 
within opportunities offered by local 
authorities such as, the provision of 
domestic care for disabled and elderly 
personalities within different communities 
(Austin, Stevenson & Wei‐Skillern, 2006). In 
addition, immigration advice or services is a 
possible opportunity that the social 
enterprise may secure. However, this 
particular field has a lot of regulation and 
prospective social enterprise advisers have 
to demonstrate outstanding proof that they 
have the capacity to undertake this role, are 
professionally fit and are competent 
enough with regard to handling such 
responsibilities (Ostrom, 2007). 
 
Sustainability in the context of a social 
enterprise: building sustainability in a 
social enterprise 

The meaning of sustainable social 
enterprise 

One of the results of recent central  
governments getting involved in funding 
social enterprises has been the 
reoccurrence of debates and discussions 
that are pointed towards the sustainability 
of social enterprises (Underwood  et al., 
2012). One question that has been 
inevitably asked is, ‘can social enterprises 
turn out to be successful after two or 
maybe three years (since this is how long 
they are supposed to be funded)’ (Burkett, 
2010)? Whenever a question such as what 
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does the term ‘sustainable’ mean within 
the context of social enterprises, then what 
immediately comes into the mind is that, 
“the social enterprise is no longer 
dependent upon funding from grants” 
(Underwood  et al., 2012). It is quite 
interesting that the above mentioned 
discussions may argue on assumptions that 
social enterprises have the capacity or 
should be independent of funds from grants 
and that sustainability is only measured in 
regard to financial considerations (Burkett, 
2010). Whether this is helpful or 
appropriate, its fate lies with the open or 
further discussions that researchers in the 
business arena are yet to conclude 
(Underwood et al., 2012). 
 
Sustainability in the context of social 
enterprises  

Sustainability refers to the capacity 
of an organisation to endure market 
pressure or forces over a given duration of 
time (Burkett, 2010). Within the definitive 
contexts of a social enterprise, it is 
imperative to note that the term 
‘sustainability’ has two possible 
perceptions. One side of the argument is in 
relation to the fact that a social enterprise 
needs to have the capacity of surviving and 
enduring financially over a given duration of 
time (Young & Tilley, 2006). However, of 
important note is that talking about 
financial endurance without delving into 
making inquiries with regard to whether the 
social purpose of an enterprise can endure 
and whether it has the capacity to maintain 

or even deepen its influence or impact over 
time is of little significance (Burkett, 2010). 

In doing an analysis of a social 
enterprise, impact and financial stability of 
the organisation cannot be dealt with 
independently or in isolation (Austin, 
Stevenson & Wei‐Skillern, 2006). Further, it 
is imperative to note that sustainability 
should be regarded as something that has 
the capacity to evolve, if and only if, a 
social enterprise can ascertain that it is 
viable. In other words, it is least expected 
for an enterprise to attain sustainability until 
it is demonstrated, beyond reasonable 
doubt, that it can realize both impact and 
operational outcomes over a given duration 
of time (Burkett, 2010). Finally, it is 
important that a more complex 
understanding of financial sustainability is 
developed. There are three levels of 
financial sustainability that exist and they 
include operational sustainability, balance 
sheet sustainability and financial 
sustainability (Young & Tilley, 2006). Further, 
it is important to re-emphasize on the fact 
that financial sustainability cannot be 
delinked from impact sustainability when it 
comes to developing an understanding of a 
social enterprise (Young & Tilley, 2006). As 
such, impact viability and impact sustainability 
should therefore begin and bring to an end any 
analysis of sustainability in a social enterprise. The 
table that is indicated below gives an outline of how 
viability and sustainability assessments in a social 
enterprise can be obtained (Burkett, 2010). 

   



  

 

 
Table 1 Assessment of Viability and Sustainability of a Social Enterprise 
 

Impact Viability. 
Ensuring best fit for impact. 

 Is a social enterprise the best way to attain maximum impact in 
regard to the social purpose of the business? 

 Can the employees demonstrate the viability of the social 
enterprise in achieving the perceived impact? 

Operational Viability. 
Ensuring a viable business 

 Is the business of the enterprise viable? 
 Are the employees able to meet the operating costs of the 

business? 
 Is the pricing of goods and services sufficient to cover all the 

business expense? 
Operational Sustainability. 

Covering Costs/ Breaking Even. 
 Can the business consistently cover the cost of its operations and 

all linked overheads and on-costs? 
 Is the cash flow of the enterprise adequate, or does the business 

have adequate liquid funds? 
 Has the business been able to protect and plan for its operational 

costs into the future and meet its financial obligations over time? 
Financial Sustainability. 
Generating a surplus. 

 Is the business generating profit or surplus? 
 Is the surplus adequate to meet the ongoing growth and 

development needs of the business? 
 Does the business have adequate plans and projections in place 

that will help the management to shape their financial future? 
 Are the employees confident that the business is making proper 

use of its current resource most effectively and efficiently? 
Balance Sheet Sustainability. 

Building Equity. 
 Is the business building equity and savings over time? 
 Is it possible to predict a financial storm or change in the 

predicaments of the business? 
 Has the business built its asset base over time? 
 How long would the savings of the business allow it to continue 

operating if a major source of income is lost? 
Impact Sustainability. 

Maximising enduring impact. 
 Is the business delivering the sort of social impact that it envisaged 

that it would? 
 Is the business able to sustain and depend on this impact over 

time? 
 Is the business finding ways to report and measure on their social 

impacts? 
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Currently, it may not be 
adequately acknowledged how much the 
two perspectives of sustainability co-exist 
in a social enterprise, the degree of 
tension that exists between these two 
perspectives and how much of a 
challenge it can be to draw a balance 
both over the life period of a social 
enterprise (Burkett, 2010). Of important 
note is the fact that, in order to possess 
the necessary qualities that is required to 
successfully achieve the sustainability that 
is mentioned above, employees and 
managers of these corporations must 
possess the qualities that were earlier 
mentioned (Underwood  et al., 2012). As 
such, the various challenges and 
necessary actions that need to be taken 
to overcome them in order to achieve 
sustainability are as discussed below 
(Young & Tilley, 2006). 

 
Challenges facing social enterprise 
sustainability 
 Based on the above mentioned 
descriptions and literature reviews, it can 
be deduced that social enterprises have 
six defining characteristics. These include 
(Pearce, 2003; Salkie, 2005):  

1. Having a social objective 
(purposes). 

2.  Attaining the social purpose by, 
at least partially, engaging in trade in the 
market environment. 

3. Not distributing the accrued 
revenue or profits to individuals. 

4. Holding wealth and general 
assets in trust for the benefit of a 
community. 

5. Governing the organization by 
involving members of the community or 
its constituency via a democratic process 
(Tucker, 2010). 

6. Being independent organisations 
that are accountable to a specific 
constituency and to the wider population 
of a community (Young & Tilley, 2006). 
 

From the above mentioned 
characteristics, it is evident that these 
organisations are non-profit agencies that 
have made decisions to incorporate social 
purpose enterprises into their organizational 
structure (Laughland & Tima, 2011). As 
such, the management together with the 
board of directors need to understand 
that this responsibility will change both 
the staffing and culture of the organization 
(Douglas, n.d). 

Non profit organisations that have 
made such changes, more often than not, 
report high staff and board turnover, 
community and funder concern, and 
enormous changes to the organization’s 
internal systems (Young & Tilley, 2006). As 
such, challenges to the social enterprise 
occur in two main stages; at the beginning 
of the social enterprise and at the level of 
sustainability (Hynes, 2009). Since this 
paper is specific on challenges to the 
sustainability of the social enterprise, 
consideration will only be given to the 
difficulties faced after the establishment 
or inception of the organisation, or other 



  

 

challenges faced at the operational stages 
of the organization as discussed below 
(Young & Tilley, 2006). 

Sustainability in a social enterprise, 
since it is more of a social mission and not 
profit making, will depend on the 
commitment of employees or the 
organization and availability of funding or 
revenue for running the projects (Paton, 
2003; Nkia, 2012). As such, its sustainability 
will be defined by factors that eliminate 
high employee turnover rates encourage 
continued stay at the environment with 
which the social enterprise operates, thus 
employee satisfaction is the main player 
(Bull, 2008). The challenges include: 
 
Funding 

Social enterprises have the 
alternatives of being run as profitable, 
non-profitable organization, sit somewhere 
mid way the two alternatives, and as a 
completely charitable organization (Haugh, 
2005; Douglas, n.d). Some of them may be 
able to raise enough funds by selling 
goods and services that are socially 
beneficial, while some may not. They may 
similarly obtain funding from donations, 
government funding, and corporate 
investment (Young & Tilley, 2006; Lyon & 
Sepulveda, 2009). However, approaching 
investors for funding may not be easy if 
the enterprise is thought of being 
profitable than non profit, and has no 
possibility of making good returns to 
investors (Spear, Cornforth & Aiken, 2009). 
In addition, many donors distrust these 
organisations as plots to enrich managers 
by focusing so much on generating wealth 

and not delivering services of social value 
(Lyon & Sepulveda, 2009). The only way 
they can overcome this is via displaying 
the leadership skills and honesty to earn 
trust and proof via social impact (Haugh, 
2005; Sung et al., 2003). 
 
Communicating value in an objective 
manner 

Since these enterprises are expected 
to deliver more than just the commercial 
value, and it is the additional social worth 
that many a time ignites the desire of the 
social manager (Paton, 2003). This if 
combined with the fact that social values 
cannot easily be measured, it may be 
pretty difficult to communicate the 
bottom line to the community at large, 
investors and donors (Lyon & Sepulveda, 
2009). The managers should therefore stay 
objective to remain convincing to the 
employees, donors, investors and the 
community of operation, and make the 
right decisions to steer the enterprise 
towards its social mission (Spear, Cornforth 
& Aiken, 2009). 
 
Strategy and long-term focus 

It is significant that any other 
business undertakes the responsibility of 
identifying a long-term plan, define proper 
goals, and steer development in a manner 
that is sustainable (Chell, 2007). 
Challenges for the social enterprises again 
arise from the actuality that the intention 
of the organisation is to create 
communally social advantages. Many a 
time, it is the case that multiple social 
goals can mean various objectives, all of 
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which must be assessed in terms of cost 
of delivery to guarantee true value 
creation (Lyon & Sepulveda, 2009). A 
strong scheme will spot a unique value 
proposal and indicate in detail what the 
organization will not undertake (D’Asaro, 
Shankar, Zhang & Zhu, 2011). Activities of 
the social enterprise should work together 
as a team and support one another (Lyon 
& Sepulveda, 2009). 
 
Remaining true to the mission 

By setting up a good scheme for 
the social enterprise, it is possible that 
chances of mission creep will be 
mitigated. More often than not, it is easier 
to fight conflicts and not give a clear focus 
to the long-term objectives of the 
organization, but this could consequently 
cause an unexpected shift in the social 
value that the company provides (Chell, 
2007). A successful social enterprise will 
make it a point of reviewing its strategies 
and working to improve it (Darby & 
Jenkins, 2006). Of important note is that 
making continuous changes to the mission 
statement of a social enterprise can end 
up diluting the impact of that same 
organization (Spear, Cornforth & Aiken, 
2009). In order to remain true to the 
mission, donors, investors, managers, 
employees and the community at large 
must have a passion to create an impact 
in the society and only stop when the 
objective is fully achieved (Lyon & 
Sepulveda, 2009). 
Conceptual framework for sustainability of a 
social enterprise 

 When a close consideration is given 
to the above mentioned challenges of a 
social enterprise, it is clear that the 
challenges all point out to one factor that 
determines the sustainability of these 
enterprises, and that is performance 
impact or other job satisfaction (Darby & 
Jenkins, 2006). Whether these enterprises 
are looked at in terms of availability of 
funds by donors, investors, or government 
grants, preparation of long terms strategies 
by its management or employees, 
commitment to the mission of the social 
enterprise, satisfaction on the side of the 
community that benefit from the services, 
communicating the outcomes or impact of 
the social enterprise project in an 
objective manner all amount to 
performance, thus job satisfaction (Darby 
& Jenkins, 2006). 
 It can therefore be deduced that job 
satisfaction or performance is the key 
factor that influences sustainability in a 
social enterprise. Other factors that affect 
job satisfaction such as intrinsic job 
satisfaction (governance, strategies and 
structure), extrinsic job satisfaction (the 
community, donors, investors and the 
government), organizational commitment 
(Planning and preparing long term 
strategies) to the mission (Lyon & 
Sepulveda, 2009), passion or affective 
commitment (desire to accomplish the 
social project), continuance commitment 
(endurance to the activities), normative 
commitment (carrying out normal 
activities and programs of the firm), 
organizational citizenship behaviour 



  

 

(organizational culture and leadership 
styles), performance (profits), customer 
satisfaction (response from the 
community) (Lyon & Sepulveda, 2009), 
employee morale (compensation and 
gains from the enterprise and skill 
development) (Lyon & Sepulveda, 2009), 
productivity (viability of the social 
mission), defective rate (Amount of 
products wasted, proper use of resources 

and employee turnover rates), warranty 
claim (good customer relations), and cost 
of quality (correct pricing of products from the 
social enterprise to offset expenditures) are all 
it takes to ensure that a social enterprise 
succeeds in its projects (Darby & Jenkins, 
2006; Weerawardena & Mort, 2006). The 
linking among these factors can be 
represented  below : 

 
Figure 1. Conceptual Framework for Sustainability of a Social Enterprise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key
JS=Job satisfaction 
IJS=Intrinsic job satisfaction 
EJS=Extrinsic job satisfaction  
OC=Organizational commitment  
AC=Affective commitment  
CC=Continuance commitment  
NC=Normative commitment  
OCB=Organizational citizenship behaviour  
PER=Performance  
CSF=Customer satisfaction  

EMR=Employee morale  
PDT=Productivity  
DFR=Defective rate 
WRC= Warranty claim  
CQL= Cost of quality 
 
 
 
Conclusion 

IJS EJS 

JS 

OC 

AC CC NC 

OCB PER 

EMR 

WRC 

DFR 

CSF 

PDT 

CQL 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

This essay was meant to explain in 
detail what a social enterprise is, define 
what it does, how it operates, outline the 
necessary skills for managing it, pin point 
key characteristics in them and finally 
identify challenges and factors that 
influence its operation with an aim of 
understanding how concepts of 
sustainability can be applied in its 
management. The findings indicate that 
the key factors that are used in measuring 
the sustainability level of a social 
enterprise are financial management and 
community impact of the social mission 
undertaken. Since the main objective of a 
social enterprise is to create a social 
change, a keen interest is given to 
performance or impact of the social 
enterprise projects. 

The findings also indicate that the 
level of satisfaction or job satisfaction, 
organizational commitment, and organizational 
culture or citizenship behaviour have the 
ability to mediate positive effect on 
performance levels. Organizational citizenship 
behaviour completely reconciles the link 
between job satisfaction and performance 
and between organizational commitment 
and performance. This indicates that 

managers in social enterprises act as 
agents for change and represent role 
models and positive influences on their 
assistant employees. Managers should 
therefore give close and keen focus on 
OCB of employees and performance. 

Further, adjusting the quality of job 
satisfaction will in turn increase the sense 
of organizational commitment of employees, 
organizational citizenship behaviour, and 
performance of the social enterprise. 
Growth and maintenance of a mature 
degree of job satisfaction and organizational 
commitment correlation will be an 
advantage to not only the organizational 
managers and employees, but also the 
whole enterprise for achieving their social 
objective. Job satisfaction and commitment to 
missions of the organization therefore help 
the firms advance toward a better 
performance via citizenship (community) 
behaviour. Organizations aiming to improve 
their impact in the society and achieve 
their business objectives should therefore 
make job satisfaction, organizational 
commitment, and organizational citizenship 
behaviour their centre of attention for 
development purposes. 

. 
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บทคัดย่อ 
 เมื่อความขัดแย้งในโลกอาหรับ เริ่มก่อตัวขึ้นกลายเป็นความรุนแรง ประชาชนชาวอาหรับนับล้านคน
ออกมาเดินขบวนประท้วงเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรม เหตุการณ์เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ เป็นเหตุการณ์ ลุกลามจนท าให้เกิดผลประทบไปทั้งภูมิภาคเช่นในอิยิปต์ 
และตูนิเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอีกสองประเทศ คือ ลิเบีย และซีเรีย ที่ร้ายแรงกลายเป็น
สงครามกลางเมือง ประเทศมหาอ านาจได้เข้ามามีบทบาท ในการเลือกที่จะปกป้องชาติอาหรับพันธมิตรที่มี
แนวคิดเหมือนกับตนน าไปสู่การโค่นท าลายรัฐบาลชาติอาหรับที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง   
 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, ตะวันออกกลาง, ความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thai-Arabic language mixing in Islamic texts 
 

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ :  
กรณีศึกษา ตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบียและซีเรีย 

1  ศูนย์อิสลามศกึษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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The Political Changes as a Result of Conflicts in the Arab World:  
A Case  Study of Tunisia, Egypt, Libya, and Syria 
 
 

Tosaporn Mahamud1 
 
 
Abstract 
 When conflicts in the Arab world began to grow into a serious problem, millions of 
Arabs marched to demand justice. The incidents that occurred in the Middle East, the 
political upheaval, and the economic situation had an impact on the Arab regions such as 
Egypt and Tunisia. The political changes of two countries—Libya and Syria—resulted in 
grave civil wars. The role of the superpowers, in choosing to protect certain Arab allies, led 
to the overthrow of some Arab governments that were threats to security. 
 
Keywords: political changes, Middle East, conflict 
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ประเด็นปัญหา  
อาหรับ สปริง(Arab Spring) คือ ฤดูใบไม่

ผลิของชาวอาหรับ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการรวมตัวกัน
ของชาวอาหรับ ที่เกิด ความขัดแย้งทางการเมืองใน
ภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางหรือ
เอเชียตะวันตก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งที่จะ
ลุกลามไปยัง อีกที่หนึ่ ง  เหมือนการเล่นโดมิ โน่
(Domino effect) ประเด็นที่เกิดจาก ตูนิเซีย อิยิปต์ 
ซีเรีย ลิเบีย ทั้งหมดเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
ที่น่าสนใจและไม่เหมือนกัน มีการแทรกแซงจาก
ภายนอก การใช้กองก าลังนานาชาติการให้การ
สนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาล รูปแบบเกิดขึ้นจาก
การเดินกระบวนประท้วงจบลงที่การโค่นอ านาจ
ผู้น า  

 
วัตถุประสงค์  

บทความนี้มีความประสงค์ศึกษาประเด็น
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
อาหรับที่เกิดการจลาจลกับวิธีการแก้ปัญหาของมือ
ที่สามที่มาจากองค์การระหว่างประเทศหรือประเทศ
มหาอ านาจ รวมถึงการให้การสนับสนุนของชาติ
ตะวันตกในบริบทที่ต่างกัน อย่างเช่น กรณี อียิปต์ 
ซี เรีย ลิ เบีย เ พ่ือเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองในกลุ่มประเทศ อาหรับ เข้าใจถึงสงคราม
ตัวแทนที่เกิดขึ้นในซีเรีย สงครามในภูมิภาคและ
สงครามระหว่างส านักคิด (Wilson, 2013) 

 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในตูนิเซีย  
    ตูนีเซียเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในทวีป
แอฟริ ก า เหนื อติ ดกั บทะ เล เมดิ เ ตอ เ ร เนี ยน 
สถานการณ์ ในตูนี เซียถือเป็นการเริ่ มต้นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ เรียกกันว่า Arab 
spring หรื อฤดู ใบ ไม้ ผ ลิ ของประ เทศอาหรั บ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาเหนือและตะวันออก
กลาง เริ่มจากการเผาตัวตายของมุฮัมมัด บุอาซิซีย์ 
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ขายผลไม้ตาม
ท้องถนนแล้วถูกรบกวนจากต ารวจจนน้อยใจใน

ชะตากรรมของตัวเองที่นอกจากจะไม่ได้งานที่ดีท า
แล้วยังต้องมาเผชิญกับต ารวจที่จับเขาบ่อยครั้ง   
เมื่อเขาเร่ขายผลไม้ตามท้องถนนจนน าไปสู่การเผา
ตัวตาย อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศ
นี้ หากมองย้อนไปคงไม่มีใครจะคาดคิดว่า การจุด
ไฟเผาตัวเองของมุฮัมมัด บูอัซซิซิย์ จะเกิดขึ้นได้ 
 เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในตูนี เซีย เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญท่ีเริ่มต้นขึ้นจาก
การรวมตัวของประชาชนที่ออกมาเดินขบวน
ประท้วงต่อต้านผู้น าเผด็จการ ที่ปกครองประเทศ
ยาวนานถึง 23 ปี โดยปัจจุบันลี้ภัยการเมืองอยู่ที่
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้วยเหตุนี้ บุอัซซิซีย์จึงอยู่
ในความทรงจ าของชาวตูนีเซีย และโลกอาหรับ   
และกลายเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ไปในที่สุด 
 คงไม่มีใครคาดคิดว่าการเผาตัวตายดังกล่าว
ในตูนี เซียจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญใน
ภูมิภาคและลุกลามออกไปในหลายประเทศอาหรับ  
อย่างเช่น อียิปต์ เยเมน มอริตาเนีย โอมาน ลิเบีย 
ซีเรีย แต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คืออียิปต์ ลิเบีย 
และซีเรีย  
 ประชาชนที่ เดินขบวนประท้วงมีความ
พยายามร่วมกันที่จะผลักดันให้มีการยกเลิกระบบ
การปกครองของซัยนุลอาบีดีน บิน อะลี ที่ไม่ได้รับ
ความนิยมและครองอ านาจยาวนานติดต่อกัน 23 ปี 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากในทางเศรษฐกิจ     
ทั้งนี้เป็นที่รับรู้กันว่าความร่ ารวยในซีเรียนั้นจะอยู่
กันชนขึ้นปกครองในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีสภาพ
แร้นแค้น นอกจากนี้อดีตผู้น าตูนีเซียมักจะกล่าวค า
ปราศรัยต่อสาธารณชน ด้วยการสร้างกระแสชวน
เชื่อมาโดยตลอด   
 ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 1990 ซัยนุลอาบีดีน บิน 
อะลี ผู้น าตูนีเซียได้ใช้ความพยายามมาตลอดที่จะ
จ ากัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝ่ายค้านนิยมอิสลาม
ไม่ให้มีอ านาจทางการเมือง โดยในการประท้วงช่วง
ต้นนี้พบว่าผู้ประท้วงมาจากประชาชนล้วน ๆ โดย
ปราศจากองค์การหรือพรรคการเมืองใด ๆ ที่ให้การ
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สนับสนุน ด้วยเหตุนี้ภาพที่เห็นจึงเป็นภาพของชาว
ตูนีเซียทั้งชายและหญิงที่เข้าปะทะกับต ารวจอย่าง
ไม่กลัว เกรง จู เลีย แอซซานสายลับผู้หนึ่ งที่ มี
คว ามสามารถได้ เปิ ด เผยถึ งการกระท าของ
ประธานาธิบดี ซัยนุลอาบีดีน บิน อะลี ที่เกี่ยวพัน
กับการคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับ
สินบน การข่มขู่เพ่ือซื้อที่ดินจากประชาชน และการ
เล่นพวกให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน นอกจากนี้ยัง
มีค าวิจารณ์ในเฟซบุคซึ่งเต็มไปด้วยค าสาปแช่งที่มี
ต่อรัฐบาลตูนีเซียที่ได้รับการตีแผ่ออกไปทั่วภูมิภาค
อาหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการฆ่าตัวตายของ    
มุฮัมมัด บูอัสซิซิย์ 
  ในเวลานั้นประเด็นที่เป็นความเร่งด่วนที่สุด
ของสันนิบาตอาหรับ คือการพิจารณาถึงปัญหา
ความยากจนของคนชั้นล่างในตูนีเซียที่มีรายได้น้อย 
แต่ในบางช่วงบางเวลาสันนิบาตอาหรับกลับแตก
ออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบ่งฝ่ายเสียเอง และหาทาง
ปกป้องผู้น าประเทศที่ถูกประชาชนต่อต้าน  แต่ดู
เหมือนว่าถึงเวลานี้ ไม่มีใครหรือองค์การใดที่จะ
หยุดยั้งการรวมตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ประชาชนได้อีก  จิตวิญญาณการต่อสู้ของชาวตูนี
เซียแสดงให้เห็นว่าชาตินิยมอาหรับนั้นมีจริง การ
รวมตัวเพ่ือเรียกร้องสิทธิของประชาชน ตลอดจน
การน าเอาหลักการศาสนาเข้ามามีบทบาทในทาง
การเมือง (Political Islam) เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า  
ซัยนุลอาบีดีน บิน อะลี คงเป็นผู้น าที่หมดสิทธิจะ
กลับมาปกครองได้อีกต่อไป (Marin, 2011) 
 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในอียิปต์  
     อียิปต์เป็นชาติอาหรับที่ได้รับการยกย่องว่า
มีเสรีภาพมากกว่าประเทศอาหรับอ่ืน ๆ ทั้งนี้ผู้น า
อียิปต์ได้รับการประท้วงจากประชาชนด้วยข้อ
กล่าวหาที่ไม่แตกต่างไปจากตูนีเซีย นั่นคือการอยู่ใน
อ านาจของผู้น าที่ยาวนานแต่ประชาชนส่วนใหญ่
ทุกข์ยาก ขาดเสรีภาพทางการเมือง แม้ว่าจะมี
เสรีภาพด้านอื่น ๆ อยู่บ้างก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่
ประสบความยากล าบาก ความร่ ารวยของประเทศ

จะไปรวมอยู่ที่ชนชั้นน า นอกจากนี้อียิปต์ยังเป็น
ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสหรัฐ
มาตั้งแต่ปี 1979 จ านวนถึง 1.3 พันล้านต่อปี ท าให้
สหรัฐมีสิทธิพิเศษต่อการเมืองของอียิปต์อันเป็น
ความปรารถนาที่แอบแฝงและเป็นนโยบายของ
สหรัฐที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยสหรัฐต้องการให้
อียิปต์เป็นตัวกลางในการเจรจาอาหรับ-อิสราเอล   
นอกจากนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชาติอาหรับที่เป็นที่
รับรู้ในทุกวันนี้ก็คือการด ารงอยู่ของการปกครอง
แบบเผด็จการ การมีรัฐธรรมนูญที่ประธานาธิบดีมี
อ านาจล้นฟ้า หรือระบอบกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การ
หนุนหลังของชาติตะวันตก การใช้ก าลังทหารเข้า
คุกคามผู้ที่ เห็นต่างจากรัฐเป็นเรื่องปกติธรรมดา   
การน าเสนอนโยบายของการเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม
ประ เทศอาหรั บของประ เทศตะวั นตกมี ขึ้ น        
เพ่ือยับยั้งประเทศอาหรับที่เป็นศัตรูกับอิสราเอล 
(Dessouki, 1991)    
 ในกรณีของอียิปต์การเดินขบวนขับไล่
ประธานาธิบดีฮุสนี มุบาร็อก เกิดจากความเบื่อ
หน่ายที่ประชาชนมีต่อระบบการปกครอง รวมไปถึง
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ได้ท าให้ชาว
อียิปต์มีอะไรดีขึ้นเลย การครองอ านาจยาวนานของ
ประธานาธิบดีเป็นการค้ าจุนความมั่นคงให้กับผู้น า
อาหรับในภูมิภาคและคงเป็นสูตรส าเร็จที่ผู้น าเผด็จ
การในโลกอาหรับเอามันมาใช้อย่างต่อเนื่อง 
 ที่ผ่านมาสันติภาพที่ชาวอียิปต์ต้องการและ
อยากให้เกิดขึ้นในอียิปต์และในส่วนอ่ืน ๆ ของโลก
นั้นเป็นสโลแกนที่ผู้น าชาติตะวันตกชอบพูดถึงแต่
ตนเองมักเป็นผู้ละเมิดเสียเอง การที่สหรัฐพยายาม
เข้าถึงนิสัยใจคอของผู้น าอาหรับตลอดจนพูดจาให้
เกียรติยกย่องผู้น าอาหรับนั้นเป็นเรื่องถนัดของ
รัฐบาลวอชิงตันที่คอยรักษาบัลลังก์ให้ผู้น าเผด็จการ
ที่ตนชื่นชอบได้อยู่ในอ านาจต่อไปตามกฎเกณฑ์ที่
สหรัฐก าหนด สหรัฐมักจะไม่เห็นความขมขื่นของ
ประเทศที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ส าหรับสหรัฐ
แล้วอียิปต์ก็คืออ านาจที่ขยายออกไปของสหรัฐ
นั่นเอง และเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเป็น



  

 

อย่างยิ่ง แต่เหตุการณ์ Arab Spring ในอียิปต์ซึ่ง
กลุ่มนิยมการเมืองอิสลามได้รับความนิยมทั้งใน
ระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและประธานาธิบดี อาจน าไปสู่ความสัมพันธ์
กับสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน 
 มุฮัมมัด อัล-บารอดี(Muhammad al-Baradi) 
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและอดีต
เลขาธิการองค์กรปรมณูสากลพูดถึงอียิปต์ ประเทศ
ของเขาเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินทางออกมา
จากอียิปต์ เขาฝันถึงประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบว่า
เป็นสิ่งที่คู่ควรกับประเทศและมีความเหมาะสมกับ
ประเทศของเรา สิ่งที่เขาอยากเห็นคือความยิ่งใหญ่
ของการมีประชาธิปไตยอย่างที่ เห็นอยู่ ในบาง
ประเทศของเอเชีย อัล-บารอดีมีความเห็นว่าการ
ปกครองของ ฮุสนี  มุ บาร็ อก ไม่มีความเป็ น
ประชาธิปไตย การไม่มีประชาธิปไตยท าให้การ
พัฒนาประเทศไม่ประสบความส าเร็จ เขาเชื่อว่า
อียิปต์ซึ่งเป็นชาติที่เป็นที่รักของเขาควรจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ในความคิดของเขาเยาวชนที่เป็น
ลูกหลานชาวอียิปต์ยังคงด้อยประสิทธิภาพ ระบบ
การศึกษาถูกตีกรอบ ตกอยู่ภายใต้การครอบง า  
และต้องเติบโตมาจากสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ   
ถูกกดข่ีทางอ้อม ด้วยเหตุนี้พลังของประชาชนที่มีอยู่
ในประเทศจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เขาพูดถึงอียิปต์
ก่อนหน้านี้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อมีการเดินขบวน
ประท้วงผลการเลือกตั้งที่ ไม่ยุติธรรม จะพบว่า
ลูกหลานของเราที่ออกมาประท้วงอยู่เคียงข้างเรา
กลับถูกทอดทิ้ง  อนาคตของพวกเขาจะเรือนลาง
หากประเทศขาดการ ฟ้ืนฟู  เขากล่ าวถึ งการ
ขับเคลื่อนของประชาชนในเหตุการณ์ Arab Spring 
ของอียิปต์ว่าในวันที่ 25 มกราคม ปี ค.ศ. 2011 
การตัดสินใจของประชาชนชาวอียิปต์ที่ออกมาตาม
ท้องถนนเป็นเหมือนภาพเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดี 
อันวาร์ ซาดัต ประกาศสงครามกับอิสราเอล การ
รวมตัวของพลังประชาชนที่จัตุรัส ตะห์รีนั้นมันคง
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้ รัฐบาลอียิปต์ในเวลา
นั้นพยายามหยุดยั้งการรวมตัวของประชนแต่ไม่

ส าเร็จ เยาวชนคนหนุ่มสาวของอียิปต์ที่เต็มไปด้วย
บาดแผลแต่ก็ยังยืนหยัดต่อไปในการต่อสู้ มันเป็น
ภาพที่ซาบซึ้งใจ เขากล่าวต่อไปว่าช่วงเวลาที่ผม
ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 
ในปี  2 005  นั้ น เ ข า ฝั น และตั้ ง ใ จ จะ ให้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศชาติของเขา เขา
กล่าวเอาไว้ในที่สุดว่าช่วงเวลาในปี 2005 เขาโดน
สกัดกั้นทุกวีถีทาง ครอบครัวตกอยู่ในสภาพที่กดดัน 
แต่ในเวลานี้พระเจ้าได้ให้ความส าเร็จกับชาวอียิปต์
แล้ว 
 จุดเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในอียิปต์
นับตั้งแต่มีการเดินขบวนประท้วงของชาวอียิปต์ใน
การโค่นอ านาจ อดีตผู้น าฮุสนี มุบาร็อกที่ใช้การรวม
ศูนย์อ านาจในการปกครองประเทศมายาวนานถึง 
30 ปีเกิดขึ้นนั้น สิ่งที่ประชาชนชาวอียิปต์ต้องการ
คือความเป็นประชาธิปไตยหรือวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม     
อาจกล่าวว่าประเทศอียิปต์มีการพัฒนาเป็นล าดับ
ขั้ น ในช่ ว งสมั ยของ  ฮุสนี  มุ บาร็ อก  กระนั้ น
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศก็ไปกระจุก
ตัวอยู่ ที่ คนร่ ารวยและชนชั้นน าของประเทศ   
ในขณะที่ประชากรในประเทศส่วนใหญ่มีรายได้ใน
น้อย ในขณะที่แรงงานเด็กยังมีอัตราสูงและมีจ านวน
มาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการควบคุมราคาอาหารที่
เป็นอาหารหลัก กระนั้นประชาชนรากหญ้าส่วน
ใหญ่ก็ยังคงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ต่ าถึงต่ ามาก   
แม้จะมีความหวังโดยทั่วไปว่าประชาธิปไตยจะเข้า
มามีบทบาทต่อระบบการปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศ แต่ก็ไม่อาจหวังได้ว่าอียิปต์จะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ก่อนการระเบิดออกมา
ของ Arab Spring รายได้หลักของอียิปต์ยังคงมา
จากการท่องเที่ยว การเก็บภาษีจากประชาชน   
และเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและค่าผ่านคลองสุเอซ  
 อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งทั่วไปในอียิปต์   
ทั้ ง ในร ะดับวุฒิ สภา  สภาผู้ แทนราษฎรและ
ประธานาธิบดีก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านครั้งส าคัญใน
ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศนี้ การที่อียิปต์มี
ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนับเป็นการ
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เลือกตั้งที่วางอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่ดี
ที่สุด ตั้งแต่สิ้นอ านาจการปกครองระบบกษัตริย์    
อียิปต์ เป็นประเทศที่ ใช้ระบอบสองสภา ได้แก่    
สภาประชาชน (People’s Assembly)  และ
สภาที่ปรึกษา (Shura Council) ทั้งนี้ในกรณีของ
สภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่
มีบทบาทอยู่ในทุกสาขาอาชีพขึ้นมาด ารงต าแหน่ง 
 การปกครองภายใต้การน าของนายมุฮัมมัด 
มอร์ซี (Muhammad Morsi) ประธานาธิบดีคนใหม่
ภายใต้พรรคการเมืองที่มีชื่อว่า สันติภาพและความ
ยุติธรรมนั้น หากจะมองย้อนกลับไปถึงประวัติความ
เป็นมาของผู้น าอียิปต์คนปัจจุบัน ยังไม่รวมถึง
อุดมการณ์ อิสลามนิยมอย่ าง อุดมการณ์ของ
ขบวนการภราดรภาพมุสลิมที่มีอยู่ในตัวเขา ก็จะ
พบว่าเขามีพลังศรัทธาจากประชาชนชาวอียิปต์มาก
พอที่จะได้คะแนนเสียงขึ้นมาเป็นผู้น าของอียิปต์ได้   
ชัยชนะดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า มุฮัมมัด 
มอร์ซี เป็นผู้ที่ ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาของ
ประชาชนอียิปต์ส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าการก้าว
เข้าสู่ถนนการเมืองของมุฮัมมัด มอร์ซี ผนวกเข้ากับ
อุดมการณ์ภราดรภาพมุสลิม และอุดมการณ์ต่อต้าน
ขบวนการไซออนิสต์ ที่ เขายึดถืออยู่รวมทั้งการ
สนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายและการปกครองตาม
ค าสอนของอิสลาม ยิ่งท าให้มอร์ซีได้รับความนิยม
มากขึ้นไปอีก   ในด้านการศึกษา  ประธานาธิบดีคน
ใหม่ของอียิปต์ผู้นี้จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยไคโรและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย
เซา เทิ ร์ น  แคลิฟอร์ เนี ย ได้ รั บต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ขณะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย นอร์ทริดจ์  เมื่อปี 1982-1985 
ต่อจากนั้นมุฮัมมัด มอร์ซีจึงเดินทางกลับอียิปต์และ
เข้าสอนที่มหาวิทยาลัยของอียิปต์ ในปี 2000-2005 
และได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเวลา
ต่อมา 
 ในช่วงที่เกิดสงครามในประเทศอีรักเมื่อปี 
2003 กลุ่มฝ่ายค้านของอียิปต์ ได้ เสียงในรัฐสภา

มากกว่า 50 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่าที่เคยได้รับมาก่อน
หน้านี้ ท าให้สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวในการ
ต่อต้านสงครามในอีรัก ในประเทศอียิปต์ได้เป็น
อย่างดี ในช่วงที่ฮุสนี มุบาร็อก ปกครองประเทศ
ส่วนใหญ่ฝ่ายค้านจะมีอ านาจแบบจ ากัด ด้วยเหตุนี้
อียิปต์ในรอบสามทศวรรษ จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็น
เหมือนมือของรัฐบาลวอชิงตันที่ยื่นออกมาควบคุม
การท างานของรัฐบาลอียิปต์  นอกจากนี้การเข้าสู่
อ านาจของมุฮัมมัด มอร์ซี ยังได้รับการแสดงความ
ยินดีจากรัฐบาลเตหะรานที่มองว่าอียิปต์ก าลังเข้าสู่
การเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย อันจะท าให้
อียิปต์กับอีหร่านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแบบ
ห่างเหินกันมานานใน 3 ทศวรรษ พัฒนามาเป็น
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น  นับตั้งแต่อียิปต์ลงนาม
ใ น ส น ธิ สั ญ ญ า สั น ติ ภ า พ กั บ อิ ส ร า เ อ ล    
ความสัมพันธ์อียิปต์ -อีหร่านต้องพบกับทางตัน     
ในปี 1980 เมื่อรัฐบาลของฮุสนี มุบาร็อกสิ้นสุดลง   
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ มีความก้าวหน้า
ไปพร้อม ๆ กับบทบาทของทั้งสองประเทศที่มีต่อ
เศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคตะวันออกกลาง  
และแอฟริกาเหนือ  ปัจจุบันทั้ งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์ที่ ดี ต่อกันอย่ าง ไม่ เคยมีมาก่อน    
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการตอกย้ าว่าประเทศที่
หันมาใช้หลักการอิสลามในทางการเมืองอย่างอียิปต์ 
และอิหรานจะท าให้การตื่นตัวของอิสลามการเมือง 
(Political Islam) ในภูมิภาคกลับมาอีกครั้ง 
       อย่างไรก็ตามการขึ้นมาสู่อ านาจของมุฮัม
มัด มอร์ซี ก็มิได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งนี้กลุ่มอ านาจ
เก่ายังคงแสดงการต่อต้านให้เห็นอยู่เนือง ๆ ผู้น า
อียิปต์คนใหม่ถูกมองจากผู้ต่อต้านเขาว่าเป็นผู้ยึด
แนวทางจารีตนิยมทางศาสนา ซึ่งจะเป็นผลให้การ
พัฒนาประเทศ แตกต่างไปจากเดิมและท าให้อียิปต์
ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของนักการศาสนาที่อาจ
ตีความศาสนาเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่อาจส่งผลต่อชนชั้น
ผู้ปกครองเดิม  และปัญหาการใช้อ านาจของ



  

 

ประธานาธิบดี นอกจากนี้ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาจะ
แก้ไขไปในทิศทางใดเช่นก าลังทหารในกองทัพอียิปต์
ที่มีบทบาทส าคัญต่อ ไปนี้ จะมีทิศทางอย่ างไร   
กองทัพจะยังคงมีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่ของผู้น า
เช่นเดิมหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่วันหนึ่งอียิปต์
อาจจะเปลี่ยนการปกครองเป็นรัฐอิสลามอย่ าง
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอีหร่าน หากเป็นเช่นนั้นจริง 
ปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวกับอิสราเอลจะมากขึ้นหรือไม่    

ที่ผ่านมาฝ่ายที่นิยมแนวทางของขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมถูกจ ากัดมิให้มีพรรคการเมืองของ
ตนเอง หากสมาชิกคนใดของพรรคจะลงแข่งขันเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องลงในนามของผู้สมัคร
อิสระเท่านั้น พวกเขาถูกขัดขวางมิให้มีอ านาจมา
ตลอดระยะเวลายาวนาน นับจากญะมั้ล อับดุล นา
ซิร  อันวาร์ ซาดัต และฮุสนี มุบาร็อกอยู่ในอ านาจ     
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
ประชาชนอียิปต์ก็รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไร   
แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการจะได้รับการ
ตอบสนองไปเสียทั้งหมด มุฮัมมัด มอร์ซีเองก็ถูก
ทดสอบอ านาจเมื่อการเสนอให้มีร่างรัฐธรรมนูญของ
เขาถูกขัดขวาง   

หลังการเปลี่ยนถ่ายอ านาจในอียิปต์ผ่านไป
นายทหารจ านวนหนึ่งที่เคยมีบทบาทอยู่ในสมัยของ
ฮุสนี  มุบาร็อกยังคงมีความรู้สึ กว่ า อียิปต์ เป็น
ประเทศที่สหรัฐไม่อาจจะตัดสัมพันธ์ได้ เนื่องจาก
อียิปต์มีบทบาทส าคัญในฐานะประเทศที่ เป็น
ตัวกลางในการเจรจาความสัมพันธ์ อิสราเอล -
ปาเลสไตน์มายาวนาน  อียิปต์เป็นประเทศที่สหรัฐ
ให้การหนุนช่วยทางการเงินมากที่สุดในตะวันออก
กลาง เนื่องจากนโยบายของอียิปต์ในสมัยอันวาร์ 
ซาดัตและฮุสนี มุบาร็อกเป็นนโยบายที่ยืนข้างสหรัฐ
มาตลอด นอกจากนี้ส าหรับสหรัฐและพันธมิตร
ตะวันตกประชาธิปไตยที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้น
ในประเทศอียิปต์ หลังเหตุการณ์ Arab Spring 
อาจจะดูไม่เหมาะสมหรือเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้ 
เมื่อมีการตื่นตัวครั้งนี้หมดไปอียิปต์ก็อาจต้องหันมา
ซบอกพันธมิตรตะวันตกที่น าโดยสหรัฐอีกครั้งก็ได้ 

แม้ว่ามุฮัมมัด มอร์ซี  จะไม่ได้ก้าวเข้าสู่
วิถีทางแห่งการเป็นนักปกครองที่มาจากผู้มีพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ก็ตาม แต่เขาก็ประสบ
ความส าเร็จในถนนการเมืองในฐานะฝ่ายค้านที่
เ ข้ มแข็ งและผั นตั ว เองขึ้ นมาค รองต าแหน่ ง
ประธานาธิบดีได้ส าเร็จ เขาใช้เวลาหนึ่งทศวรรษ
ต่อสู้กับอ านาจเผด็จการ การขึ้นมาด ารงต าแหน่ง
ของเขาโดยการเลือกตั้ งที่ โปร่งใส ท าให้อียิปต์
กลายเป็นชาติอาหรับชาติแรกท่ีใช้ระบบการเลือกตั้ง
บนเส้นทางประชาธิปไตยซึ่งมิได้ถูกผูกขาดโดยผู้น า
ที่อยู่ในอ านาจอย่างที่ผ่าน ๆ มา อาจกล่าวได้ว่าจาก
ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาในทุกระดับอียิปต์เป็นชาติ
แรก ๆ ในแอฟริกาเหนือที่จัดการเลือกตั้งได้ดีที่สุด
ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ที่สุดก็ตาม เมื่อมองกลับไปที่ชีวิต
ส่วนตัวของผู้น าอียิปต์คนปัจจุบันก็จะพบว่าเขาเป็น
ผู้น าที่มีความเรียบง่าย ไม่ถือตัวสมถะและภรรยา
ของเขาเองก็ไม่ปรารถนาให้ใครมาเรียกเธอว่าสตรี
หมายเลขหนึ่ง และเปิดโอกาสให้คนทุกระดับชั้นเข้า
พบ โดยไม่มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และ
องครักษ์ประจ าตัว  ส าหรับชาวอียิปต์ที่รักเขาแล้ว  
มุฮัมมัด มอร์ซี เป็นผู้น าที่ท าหน้าที่เสมอเหมือนผู้รับ
ใช้ประชาชนชาวอียิปต์อย่างสมจริง ที่สุด 

อาจกล่าวได้ว่าการเข้าสู่ภาวะผู้น าของ  
มุฮัมมัด มอร์ซี เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เมื่อชะตา
กรรมท าให้ตัวเขาซึ่งเคยท าหน้าที่ฝ่ายค้านของ
รัฐบาลมาตลอดได้พลิกผันมาเป็นผู้น าฝ่ายรัฐบาลที่
ต้องมาขับเคี่ยวกับกลุ่มอ านาจเก่าของฮุสนี มุบาร็อก 
จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีให้เห็นในอียิปต์
ในเวลานี้อาจมาสู่จุดสรุปที่ว่า อียิปต์ก าลังเดิน
ทางเข้าสู่การประลองก าลังระหว่างอุดมการณ์ที่แยก
ศาสนาออกจากการเมืองหรือฆราวาสนิยมหรือกลุ่ม 
Secularของกลุ่มอ านาจเก่ากับกลุ่มอิสลามการเมือง 
(Political Islam) ซึ่งก าลังจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การเมืองของอียิปต์ ซึ่งแต่ละค่ายก็มีผู้สนับสนุนของ
ตนเอง 

สิ่งที่รู้สึกได้ถึงความท้าทายที่ขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมมีอยู่ก็คือค าถามที่ว่าผู้น าอียิปต์คน
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ปัจจุบันจะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อตนเองซึ่งมีคะแนน
เสียงข้างมาก แต่ต้องมาปะทะกับกลุ่มคนที่เคยมี
และยังมีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ในทางเศรษฐกิจ  
จะจัดวางต าแหน่งในกองทัพหรือเหล่าบรรดา
นายทหารที่เกษียณอายุราชการแต่ยังคงท างานอยู่
และเคยมีต าแหน่งสูงในช่วงสมัยของฮุสนี มุบาร็อก
อย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่ชาติตะวันตกที่เคยมี
บทบาทต่อขบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะ
นโยบายต่างประเทศของอียิปต์อาจจะเข้ามามี
บทบาทอย่างลับ ๆ เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญที่
กองทัพต้องการให้การร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตาม
ความปรารถนาของกองทัพ  หากเป็นเช่นนั้น
ประชาธิปไตยที่ลงเอยด้วยอิสลามการเมืองจะมี
อุปสรรคหรือไม่ ผลการเลือกตั้งในอียิปต์ที่ผ่านมาได้
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
มากที่สุด  

การรวมกลุ่มของผู้นิยมขบวนการภราดร
ภาพมุสลิมเ พ่ือต่อต้ านพฤติกรรมของบรรดา
นายทหารระดับสูงของกองทัพที่มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมหาศาลมาตลอดเป็นไปอย่างเข้มข้น   
และดูเหมือนว่าขบวนการภราดรภาพมุสลิมจะ
เคลื่อนไหวได้เร็วกว่าในขณะที่ฝ่ายทหารซึ่งบางคน
มาจากอ านาจเก่ายั ง ไม่อาจคว่ ารั ฐบาลลงได้   
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลภายใต้การน าของมุฮัมมัด มอร์
ซียอมรับให้มีการเจรจาระหว่างตัวเขากับนายพล 
มุฮัมมัด ฏอนตาวี ฮุสเซน ประธานสภาสูงสุดแห่ง
กองก าลังอียิปต์ นับเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีใน
การลดความตึงเครียด ระหว่างสองฝ่ายลงไป 

มีความเชื่อกันโดยทั่วไปว่าการที่ชาวมุสลิม
ของอียิปต์ลงคะแนนเสียงให้กับมูฮัมมัด มอร์ซี     
คงมิใช่เป็นเพียงอุดมการณ์แห่งความเป็นภราดร
ภาพมุสลิมเท่านั้น แต่ความมีคุณธรรมในตัวของเขา
ที่ผู้คนได้เห็นมาก่อนต่างหากที่ท าให้ประชาชนชาว
อียิปต์ส่วนใหญ่เลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้น า มุฮัมมัด 
มอร์ซี ขึ้นสู่อ านาจในช่วงระยะเวลาที่อียิปต์ต้องการ
ผู้น าคนใหม่ และเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากชาว
อียิปต์ แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาผิดสัญญาก็คงไม่มีความ

จ าเป็นอะไรที่ประชาชนจะต้องมาสนับสนุนเขาอีก
ต่อไป 

 ใ น ส่ ว น ข อ ง ผู้ แ พ้ ที่ ล ง ชิ ง ต า แ ห น่ ง
ประธานาธิบดีอย่าง อะห์มัด ซาฟีก (Ahmad 
Shafiq) ซึ่งอดีตเป็นนักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศ
อียิปต์ และเคยสร้างวีรกรรม ยิงเครื่องบินรบของ
อิสราเอลตกสองล าในช่วงสงคราม ปี ค.ศ.1973 
และเป็นผู้ที่ท างานภายใต้การบังคับบัญชาของฮุสนี 
มุบาร็ อกมาก่อน  โดยอะห์ มัด  ชา ฟีกท างาน
ร่วมกับฮุสนี มุบาร็อก และอยู่ร่วมกันมานานตั้งแต่
สมัยที่ อันวาร์ ซาดัตเป็นประธานาธิบดีแล้วนั้น จะ
พบว่าอะหมัด ซาฟีก เป็นมิตรแท้และมีความ
จงรักภักดีต่อฮุสนี มุบาร็อก และต่ออียิปต์เป็นอย่าง
ยิ่ง วีรกรรมความกล้าหาญของอะห์มัด ชาฟีก
และฮุสนี มุบาร็อกยังอยู่ในความทรงจ าของชาว
อียิปต์จ านวนมาก แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป อ านาจ
เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คุณงามความดีที่อะหมัด 
ซาฟิค กับ ฮุสนี มุบาร็อกเคยกระท าไว้ก็เปลี่ยนตาม  
เนื่องจากฮุสนี มุบาร็อกได้รวบอ านาจส่วนใหญ่ไว้กับ
ตัวเองและพวกพ้อง จนน าไปสู่การลุกฮือของ
ประชาชนในที่สุด 

การยึดมั่นอยู่กับแนวทางของขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมนั้นเป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่มีอยู่ใน
ตัวของมุฮัมมัด มอร์ซีย์ ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่อิสลามการเมืองของประธานาธิบดีคนใหม่ได้
สร้างความวิตกกังวลหลาย ๆ ต่อหลายๆ ฝ่าย
โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐและ
อิสราเอล การผสมผสานกันระหว่างการเข้าถึง จิตใจ
ประชาชนชาวอียิปต์อย่างลุ่มลึกจนท าให้มุฮัมมัด 
มอร์ซีได้รบัการเลือกตั้งและการยึดมั่นอยู่กับแนวคิด
ของภราดรภาพมุสลิมคือศักยภาพที่มุฮัมมัด มอร์ซี 
มีอยู่ ในตัวเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย จนถึงเวลานี้
ต านานของขบวนการภราดรภาพมุสลิมและอดีต
ผู้น าของขบวนการที่เคยสร้างวีรกรรมที่น่าจดจ า
ส าหรับคนรุ่นหลังเอาไว้ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไป
ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางแล้ว อิสลามการเมืองได้
แสดงพลังของกลุ่มอิควานนุลมุลิมีนหรือขบวนการ



  

 

ภราดรภาพมุสลิมรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดให้เห็นซึ่งก่อน
หน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของ ฮุสนี มุบาร็อก
ขบวนการภราดรภาพมุสลิมแทบจะไม่มีบทบาท
อะไรเลย 
        การประกาศถึงชัยชนะอย่ างชัดเจนของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ ซึ่งประชาชน
หลายล้านคนออกมาแสดงพลังสนับสนุนคือภาพที่
ปรากฏให้เห็นในอียิปต์ และแสดงให้เห็นความความ
ปรารถนาของประชาชนอียิปต์ที่ต้องการให้อียิปต์มี
สถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม และมีศีลธรรมของศาสนา
ก ากับ มุฮัมมัด มอร์ซีเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดของพวกฆราวาสนิยม หรือที่เรียกว่าผู้ที่
ต้องการแยกศาสนาออกจากการเมืองมาตลอด    
ด้วยเหตุนี้มุฮัมมัด มอร์ซี จึงได้รับการสนับสนุนจาก
ชาวอียิปต์มากกว่าร้อยละ 57 ที่พากันมาลงคะแนน
เห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญที่มีการโหวตถึงสอง
ครั้ งซึ่ งแม้ ว่ าจะถูกวิพากษ์จากฝ่ ายที่ ต่ อต้ าน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นการโหวตที่ไม่โปร่งใสก็ตาม   
แต่คงเป็นเรื่องปรกติธรรมดาท่ีผู้แพ้มักจะกล่าวว่าชัย
ชนะของผู้สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญเป็นชัยชนะ
ที่ไม่โปรงใส ชาวอียิปต์คริสเตียน (Coptic) ที่มีมาก
ถึง 10-15 เปอร์ เซ็นต์ก็ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงในอียิปต์ครั้งนี้เช่นกัน ( Howard and 
Hussain, 2013) 
 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในลิเบีย  
          ปี 1969 บุรุษในเครื่องแบบทหารได้ก้าวขึ้น
สู่อ านาจและขึ้นมาเป็นผู้น าประเทศเขาเป็นผู้น าที่
แต่งกายตามแบบชาวอาหรับเบดูอิน บุคลิกภาพของ
เขา มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมาก   
เขาผู้นี้คือกัดดาฟีผู้น าลิเบียที่ได้รับผลกระทบจาก 
Arab Spring เช่นกัน บ้านเมืองในลิเบียต้องลุกเป็น
ไฟเมื่อความขัดแย้งได้ขยายมาถึง และรุนแรงถึงขั้น
ถูกกระหน่ าซ้ าเติมโดยกองก าลังป้องกันแอตแลนติค
เหนือหรือนาโต้ติดต่อกันยาวนานถึง 7 เดือน ด้วย
ข้อหาใช้ก าลังกับประชาชนของตนเองทั้ง ๆ ที่ใน
ความเป็นจริงสหประชาชาติได้ออกมติที่  1973  

ไม่ให้มีการบินในน่านฟ้าลิเบียเท่านั้น แต่นาโต้กลับ
ใช้ความรุนแรงต่อเนื่องเพ่ือโค่นอ านาจผู้น าลิเบียที่
ถูกมองว่าชอบวางตัวเป็นปรปักษ์กับชาติตะวันตก 
 42 ปีที่กัดดาฟีอยู่ในอ านาจนั้นเขาต้องเจอ
กับมรสุมและปัญหาที่มีต่อเสถียรภาพของลิเบียมา
โดยตลอด กัดดาฟีเป็นผู้ที่มีบุคลิกหลากหลาย  
หลังจากโค่นล้มระบอบกษัตริย์ลงแล้ว ตัวเขาได้รับ
ทั้งความชื่นชมและถูกต าหนิ เขามีทั้งผู้ที่รักเขา  
และเกลียดชัง เขา เขาเป็นทั้ ง อิมาม เป็นผู้น า
แอฟริกา  เป็นวีรบุรุษที่เขาไปช่วยเหลือขบวนการ
ต่าง ๆ ในหลายประเทศ และในสายตาของผู้น าบาง
คนของตะวั นออกกลา ง  เข า เป็ นคนบ้ าของ
ตะวันออกกลาง ตัวของกัดดาฟีเองนั้นมาจากเผ่า 
กัดดาฟา การเมืองของลิเบียจึงเป็นการเมืองแบบ
เผ่าที่ผู้น าสามารถอยู่ในอ านาจได้ยาวนาน ตราบใด
ที่ประชาชนยังให้การยอมรับ การมีอารมณ์ที่ไม่
มั่นคงท าให้ในบางครั้ง กัดดาฟีกลายเป็นผู้น าที่ต้อง
ตกเป็นผู้ที่โลกมองด้วยภาพลักษณ์ในทางลบ ด้วย
เช่นกัน (O’ donnell, 1973) 
 ตลอด ระย ะ เ ว ล าที่ ผ่ า นม าน โ ยบา ย
ต่างประเทศของลิเบีย  ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าตกอยู่
ใต้อ านาจของประเทศตะวันตกแต่อย่างใด ปี 1970 
ผู้น าอย่างกัดดาฟี ได้ปฏิบัติกับประชาชนของตัวเอง
อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกระจายรายได้ของประเทศท่ีมาจาก การส่งออก
น้ ามันที่มีปริมาณมากถึงวันละ 1.65 ล้าน บาร์เรล/
วัน คิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณน้ ามันของโลก 
 การลุกฮือในลิเบียมีความแตกต่างไปจาก
ตูนีเซียและอียิปต์ที่ส่วนใหญ่ประชาชนจะตื่นตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง แต่กรณีของลิเบียนั้นจะ
พบว่าทันทีที่มีการลุกอือในกรุงเบงกอซี ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันออกของลิเบียเกิดขึ้น อาวุธทั้งหลายก็ถูก
ระดมเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือโค่นกัดดาฟี     
โดยสหรัฐ ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นหัวหอกในการ
ถล่มกัดดาฟีและครอบครัวมากกว่าจะน ากองก าลัง
นาโต้เขามาดูแลมิให้กัดดาฟีถล่มประชาชนที่ต่อต้าน
รัฐบาล ทั้งสามประเทศมีวาระแอบแฝงเรื่องน้ ามัน
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ของลิเบียรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ลิ เบียเป็นประเทศที่
ส่งออกน้ ามันที่มีคุณภาพมากท่ีสุด ของโลกเคียงคู่ไป
กับแอลจีเรีย ซึ่งมีน้ ามันชั้นยอด เช่นกัน ประเทศ
ลิเบียมีความเจริญเติบโตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม มี
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดีมาโดยตลอด แต่ความ
เจริญรุ่งเรืองดังกล่าวกลับไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ
จากชาติตะวันตกอย่างสหรัฐ นับตั้งแต่ลิเบียถูก
กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิด
สายการบิน แพนแอม ของสหรัฐ เที่ยวบินที่ 103 
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 1988  ท าให้ผู้โดยสารบนเครื่อง
เสียชีวิต 259 ราย และ อีก 11 รายเป็นชาวบ้านที่
พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ซึ่งถูกวัสดุที่เป็นเศษซาก
ของเครื่องบินตกใส่จนเสียชีวิต โดยเหตุการณ์นี้ถูก
เรียกว่า  “เหตุระเบิดที่ล็อกเกอร์บี”  ที่นับเป็นเหตุ
ก่ อ ก า ร ร้ า ย ค รั้ ง ใ หญ่ ที่ สุ ด ที่ เ กิ ด ใ นประ เทศ
สกอตแลนด์ (Alexander, 2012)  
 ภายหลังเหตุการณ์ที่ลอกเกอร์บีแล้วความ
ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับลิเบียก็เริ่มที่จะมีความตึง
เครียดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้กัดดาฟี ได้กล่าวถึงการ
กระท าของสหรัฐว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ท างานร่วม
อุดมการณ์กับไซออนนิสต์เพ่ือหยุดยั้งความก้าวหน้า
ของลิเบียโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการทหาร   
รวมไปถึงการคุกคามทางการทูตและทางเศรษฐกิจ
ของลิเบียอีกด้วย แม้ว่าลิเบียจะถูกจับจ้องจาก
นานาชาติในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาวุธ
ท าลายล้างสูง แต่ในปี 2003 ลิเบียก็ให้ค ามั่นสัญญา
ต่อประชาคมโลกว่าจะยกเลิกโครงการอาวุธท าลาย
ล้างสูง ค าประกาศของลิเบียรวมถึงการเจรจากับ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่น าไปสู่การยกเลิกโครงการอาวุธ
ท าลายล้างสูง ในครั้งนั้นเป็นที่ยินดีของกลุ่มประเทศ
ตะวันตกและอิสราเอล 
 ความรุนแรงในเหตุการณ์ Arab Spring 
ของลิเบียแม้จะเริ่มขึ้นเป็นประเทศที่สาม แต่ใน
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการลุกฮือเช่นกันกลับไม่มี
รายงานข่าวถึงเหตุการณ์จลาจลในประเทศนี้ให้เห็น
เลย ทุกอย่างกลับเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น   
ซึ่งเป็นไปได้ว่าประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐที่

หนุนช่วยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอยู่คงจะหาทาง
ปกป้องไม่ให้ข่าวของพันธมิตรส าคัญของตนแพร่
ขยายออกไป 
 แต่ประเด็นที่น่าสนใจในเวลานั้นคงจะเป็น
เรื่องของความแตกต่างในการแก้ปัญหาของกลุ่มที่
ไม่ ได้ เป็นคู่กรณีหรือกลุ่มที่สามนั่นเอง (Third 
group intervention) ไม่ว่าจะเป็น สหประชาชาติ
หรือ สันนิบาตอาหรับ สื่อตะวันตกในเวลานั้นจะ
ฉายแต่ภาพการประท้วงในอียิปต์และลิเบียให้เห็น
เท่านั้น ทั้งที่เหตุการณ์การลุกฮือก าลังลุกลามไปทั่ว
ทั้งภูมิภาค อียิปต์ คือ ชาติอาหรับที่สหรัฐปกป้องมา
ตลอด หลังจากอียิปต์ลงนามในสัญญาสันติภาพกับ
อิสราเอลมีข้อที่น่าสังเกตว่าท าไมกลุ่มผู้ประท้วงของ
อียิปต์จึงใช้เวลาเพียง 18 วันก็สามารถโค่นอ านาจ
ของฮุสนี มุบาร็อกลงได้ส าเร็จ  และยอมลงจาก
อ า น า จ ห ลั ง จ า ก ฝ่ า ยท ห า ร ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ ชิ ด กั บ
ประธานาธิบดีมาอยู่เคียงข้างกับประชาชน อียิปต์
เป็นชาติอาหรับที่อิสราเอลให้ความส าคัญมากที่สุด
เพราะอียิปต์เป็นหัวหอกของโลกอาหรับ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่อิสราเองก็ยิ่งจะ
ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อ
กันว่าการลุกฮือที่จบลงด้วยเพียงระยะสั้น ๆ นั้น
น่าจะมีประเทศบางประเทศมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  
โดยประเทศเหล่านั้นมีความจ าเป็นต้องให้เหตุการณ์
ในอียิปต์จบลงให้เร็วที่สุด 
 หากเหตุการณ์ในอียิปต์ออกไปในเวลานั้น
เกิดลุกลามอาจจะท าให้กระทบถึง ขบวนการ
สันติภาพกับอิสราเอลได้ นอกจากนี้ขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิม (Muslim brotherhood) หรือ  
อิควาน อัล-มุสลิมีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล
อียิปต์มาตลอดก็เป็นขบวนการที่อิสราเอลไม่ พึง
ประสงค์ที่จะให้กลับมามีอ านาจ ที่ผ่านมายังไม่มี
ประเทศอาหรับประเทศใดสามารถน าทัพเข้าห้ าหั่น
กับอิสราเอลได้นอกจากอียิปต์เท่านั้น แม้แต่กองทัพ
ซีเรียที่ได้ชื่อว่ามีความเข้มแข็งก็รบไม่ได้อย่างเต็มที่
ห ากปราศจากกา รหนุ นช่ ว ยจาก อี ยิ ปต์  ใ น
ประวัติศาสตร์การจัดตั้งรัฐอิสราเอล อียิปต์คือชาติ



  

 

อาหรับที่น าทัพเข้าต่อสู้กับอิสราเอลมาโดยตลอด 
นับเป็นชาติอาหรับที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่าง
ยิ่ง  อย่างไรก็ตามในทางเศรษฐกิจอียิปต์ยังเป็นรอง
ซาอุดิอาระเบีย  ในปัจจุบันขบวนการอาหรับที่
เอาชนะอิสราเอลได้ถึงสองครั้งในปี 2000 และปี 
2006 กลับเป็นกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ของเลบานอน  ซึ่งถือ
ส านักคิดชีอะฮ์และมีอีหร่านให้การสนับสนุน 
 การเปลี่ยนผ่านของประชาธิปไตยในลิเบีย
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง Arab Spring  มาจาก
การผสมผสานของหลายเหตุการณ์ ประการแรก  
ผู้น าลิเบียมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มหาอ านาจ
ตะวันตกรู้ดีว่า ควบคุมได้ยาก แม้จะมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับตะวันตกในบางช่วงก็ตาม   
 ตะวันตกต้องการผู้ที่ ตะวันตกสามารถ
พูดคุยได้มากกว่า  รวมทั้ งตะวันตกเองมีความ
ต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสัมปทานน้ ามันที่
ลิเบียภายใต้กัดดาฟีให้ความส าคัญกับจีน บราซิล
มากกว่าประเทศตะวันตก การที่กัดดาฟีไม่ให้ความ
สนใจที่จะซื้ออาวุธจากประเทศตะวันตกก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่พันธมิตรตะวันตกหาทางเข้าไปช่วย
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล 
 ทรัพยากรน้ ามั น ในลิ เ บี ยคื อ เ ม็ ด เ งิ น
มหาศาลที่จะน าลิเบียใช้ในการท านุบ ารุงประเทศ  
ในท านองเดียวกันจดหมายของกลุ่มต่อต้านที่ยืน
หยัดต่อสู้อย่างไม่ลดละ นั่นมีความต้องการจะเข้า
ควบคุมน้ ามันของประเทศรวมอยู่ ด้วย  แม้ว่ า
ประชาชนชาวลิเบียทุกคนจะมีสิทธิในการเรียกร้อง
สิทธิที่พวกเขาพึงมีพึงได้เสียง แต่สิ่งที่จะดีกว่าเดิม
ยังคงเป็นเรื่องอนาคต กรณีความขัดแย้งในลิเบียได้
แสดงให้เห็นการลงทุนลงแรงของพันธมิตรตะวันตก
ในสงครามครั้งนี้ รวมถึงศักยภาพทางอาวุธและ
เครื่องบินรบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้ มาจาก
สหรัฐ ฝรั่งเศสและอังกฤษ 
 แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าหลังการโค่นล้มกัด
ดาฟีก็คือความยากล าบากในการบริหาร ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มต่อต้านยังไม่มี

ประสบการณ์ในการบริหารประเทศ หลายครั้งที่
แกนน าของฝ่ายบริหารมีการแบ่งฝ่ายกันเอง  
 ภาพที่ปรากฏออกมาในการรบถล่มลิเบีย
ชวนให้ตั้งค าถามว่านี่เป็นการสร้างสันติภาพหรือการ
ท าลายล้างกันแน่ เป้าหมายของชาติตะวันตกในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมลิเบียให้ดีขึ้นกว่าเดิมคืออะไร 
ลิเบียจะต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับอีรักหรือไม่  
การก าหนดอนาคตของลิเบียนั้นควรที่จะเป็นของ
ประชาชนลิ เบียเอง  โดยไม่จ า เป็นต้องมาจาก
ภายนอก หรือไม่ ควรหรือไม่ที่พันธมิตรตะวันตกจะ
เข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้วิธีการแทรกแซงสนับสนุน
ฝ่ายต่อต้านในลิเบีย  พวกเขาต้องการให้ประชาชน
ลิเบียมีสิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม หรือ
ว่าต้องการเข้ามามีส่วนกับเงินจ านวนมหาศาลจาก
การขายน้ ามันอันเป็นรายได้ของประเทศ ภายหลัง
อสัญกรรมของกัดดาฟี ความเป็นจริงลิเบียก็คงจะไม่
ต่างไปจากเค้กร้อน ๆ ที่ทุกฝ่ายจะเข้ามาตักตวงหา
ประโยชน์ มีซักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะน าเอาลิเบียกลับสู่
ความรุ่งเรืองและท าเพ่ือประโยชน์ประชาชนชาว
ลิเบียอย่างแท้จริง 
 การประกาศถึงชัยชนะในการปฏิวัติโค่น
อ านาจของกัดดาฟี ด้วยความคิดว่าสภาพชีวิตของ
ประชาชนลิเบียถึงจะดีกว่าเดิม ด้วยนโยบายการ
เปลี่ยนถ่ายอ านาจไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
ประชาชน  แต่ลิเบียหวัง Arab Spring พบว่าเริ่มมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศโซมาเลีย ที่มีกลุ่มติด
อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเกิดขึ้น ประเทศลิเบียอาจจะ
เผชิญกับความเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก 
 ในการเติบโตของประชาธิปไตยในแอฟริกา
เหนื อและตะวั นออกกลา งนั้ น จะพบว่ ากา ร
สร้างสรรค์ประชาธิปไตยในประเทศอาหรับไม่ใช่
เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ยังไม่มีประเทศใดท าได้
ส ม บู ร ณ์  น อ ก จ า ก นี้ ใ น บ า ง ก ร ณี จ ะ พ บ ว่ า
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในบางครั้งกลับสร้าง
ความล าบากใจให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เห็นการเลือกปฏิบัติ
ของสหรัฐต่อประเทศในโลกอาหรับ ทั้งนี้มาตรฐาน
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐแสดงให้เห็นอย่าง
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ชัดเจนว่ามุ่งท่ีจะท าลายผู้น าที่เป็นศัตรูของอิสราเอล
เป็นด้านหลัก รวมทั้งความพยายามในการยึดครอง
สั มปทานน้ า มั น ในภู มิ ภ าคนี้ ใ ห้ ไ ด้ ม า กที่ สุ ด 
สถานภาพของประเทศลิเบียในปัจจุบัน คงต้องใช้
เวลาในการฟ้ืนฟูอีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจาก สภาพ
บ้านเมืองได้พังพินาศลงไปจากพิษของสงครามกลาง
เมือง ประชาชนในประเทศยังไม่เลิกรบราฆ่าฟันกัน
เนื่องจากมีความต้องการต่างกัน อุตสาหกรรมใน
ประเทศลิเบียที่ก าลังเติบโตก็ต้องมาพบกับความ
หายนะกับเหตุการณ์ Arab Spring ครั้งนี ้
 เนื่องจากประชาชนลิเบียเติบโตมากับความ
เป็นเผ่าพันธุ์และการให้ความส าคัญกับหัวหน้าเผ่า 
ก า ร ส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ทา ง ก า ร เ มื อ ง ใ น รู ป แ บ บ
ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องยากที่จะส าเร็จ นอกจาก
จะเป็นไปตามความมุ่งหวังในสิ่งที่ตนเองต้องการ
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ความลงตัวระหว่างการก่อตัวของ
ประชาธิปไตยกับอัตลักษณ์ของประชาชนลิเบีย  
รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีของลิเบียที่ต่างออกไป
จากตะวันตก  จึ ง เ ป็ น เ รื่ อ งที่ ย ากที่ จ ะท า ให้
ประชาธิปไตยท่ีมีทั้งผู้เห็นด้วยและเห็นค้านเติบโตใน
ลิเบีย          
        การอสัญกรรมของกัดดาฟีผู้น าของลิเบียใน
กรณี Arab Spring เป็นตัวอย่างของการเข้ามา
แทรกแซงของพันธมิตรตะวันตกในประเทศนี้อย่าง
ชัดเจน  เป็นที่รับรู้ว่าเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมา
เยือน มีภาพยืนยันจากหลายส านักข่าวว่าการจากไป
ของกัดดาฟีในบ้านเกิด เมืองซิสเต นั้นเต็มไปด้วย
เงื่อนง า มีรายงานว่าผู้น าลิเบียถูกลากมารุมซ้อมใน
สภาพเลือดท่วมกาย และถูกยิงขณะได้รับบาดเจ็บ  
ซึ่งอาจเป็นฝีมือของทหารต่างชาติที่เข้ามาช่วยฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาล เหตุนี้การจากไปของผู้น าของลิเบีย 
จึงไม่อาจกล่าวได้เต็มปากเต็มค าว่าใครกันแน่ที่เป็น
ผู้สังหารผู้น าอย่างกัดดาฟี  หลังจากกัดดาฟีถูกโค่น
อ า น า จแ ล้ ว  กอ ง ก า ลั ง ส น ธิ สั ญ ญ าป้ อ ง กั น
แอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต้ มีโครงการจะหยุด
ภารกิจในลิเบีย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554     
การยืนหยัดต่อสู้ของกัดดาฟีจนวินาทีสุดท้ายคือการ

ท าตามปณิฐานของเขาว่าเขาจะไม่ยอมจ านน ผู้น า
อย่างกัดดาฟีนั้นมีสายเลือดของความเป็นนักรบ
อาหรับอยู่เต็มตัว เขายืนยันมาตลอดว่าหากจะต้องมี
ชีวิตอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรี   การต่อสู้จนตัวตายย่อม
ดีกว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของกัดดาฟี ก็คือ
อดีตผู้น าอียิปต์ที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ปี 1952 เขาผู้นี้คือญะมั้ล อับดุลนาซิรหรือนัสเซอร์  
ผู้น าเอาศักดิ์ศรีมาสู่โลกอาหรับและน าเอาคลองสุเอ
ซคืนมาจากการหาประโยชน์อย่างมากของฝรั่งเศส
และอังกฤษ ส าหรับคนจ านวนมากกัดดาฟีเป็น
บุคคลที่ผู้น าอาหรับในประเทศแอฟริกาเหนือให้การ
ยกย่องและภาคภูมิใจในตัวเขา ดังนั้นการจากไป
ของกัดดาฟีจึงเป็นการสูญเสียส าคัญของผู้คนทั้งใน
ลิเบียโลกอาหรับและภูมิภาคแอฟริกาเหนือ 

อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่รัฐอิสราเอล ถูก
สถาปนาขึ้นในดินแดนของชาวปาเลสไตน์โดยผู้อยู่
อาศัยชาวปาเลสไตน์ไม่ได้ยินยอมนั้นได้มีผู้น าในโลก
อาหรับที่เก่งกล้าห้าวหาญและอยู่ในความทรงจ า
เกิดขึ้นจ านวนหนึ่งในผู้น าเหล่านั้นก็คือพันเอกกัด
ดาฟีอันเป็นต านานของผู้น าอาหรับที่จะถูกกล่าวถึง
ไปอีกยาวนาน (Prashad, 2012) 

 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในซีเรีย 

กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย
ยังคงเป็นเรื่องที่นักวิชาการหลายส านักให้ความ
สนใจ ความขัดแย้งภายในซีเรียที่อาจจะเรียกได้ว่า
เป็นสงครามกลางเมือง, สงครามตัวแทน, สงคราม
ภูมิภาค หรือ สงครามระหว่างนิกายศาสนาก็ได้ทั้งนี้
จะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน  ในความเห็นของ
นักวิชาการจ านวนหนึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความ
ขัดแย้งอาจมาจากความตั้งใจของประเทศบาง
ประเทศที่หนุนอิสราเอลและต้องการให้เหตุการณ์
การลุกฮือในแอฟริกาเหนือลุกลามไปถึงประเทศ
ที่ตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับอิสราเอล (ที่เข้ามายึดครอง
ดินแดนอาหรับตั้งแต่ปีค.ศ. 1948) ให้หมดอ านาจลง
ไปอย่างที่ซัดดัม ฮุสเซ็นของอีรักและอุสามะฮ์ บินลา
ดินเคยได้รับมาก่อนก็ได้ ส าหรับซีเรียแล้วประเทศนี้



  

 

มีหลายแง่มุมให้พูดถึง การน าเอาส านักคิดทาง
ศาสนามาปลุกเร้าเรียกร้องความสนใจของแต่ละ
ส านักคิดก็นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลาง และเป็นแบบนี้
มาช้านาน (Madawi, 2002) 

ถึงที่สุดความขัดแย้งในซีเรียก็ยังไม่จบลง  
การแข่งอ านาจระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มภราดรภาพ
มุสลิม ยังเป็นไปอย่างเข้มข้น และยังหาข้อยุติไม่ได้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า Arab Spring ของซีเรีย 
ความแตกแยกในสังคมของซีเรียในปัจจุบันมีส่วน
ส าคัญต่ออธิปไตยของประเทศเป็นอย่างยิ่ง และกัด
กร่อนซีเรียทั้งจากภายนอกและภายใน โดยจุดหมาย
ส าคัญของฝ่ายต่อต้านยังอยู่ที่การก าจัดระบอบการ
ปกครองของอัสสัดให้หมดไป 

อาจกล่าวได้ว่ าปัญหาในซี เรียมีความ
หลากหลายและมีความรุนแรงต่อเนื่อง  เหตุผล
ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือความต้องการของสหรัฐ
และพันธมิตรตะวันตกที่การโค่นล้มผู้น าที่ให้การ
สนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์บาชัร อัล-อะ
สัดก็ เป็นหนึ่ ง ในผู้ น าที่ สนับสนุนการต่อสู้ เ พ่ือ
ปลดปล่อยดินแดนจากการยึดครองของอิสราเอลมา
ตลอด เช่นเดียวกัน ฮาฟิซ อัล-อะสัดบิดาของเขา    
การโค่นผู้น าที่ถือส านักคิดชีอะฮ์ที่ครองอ านาจมา
ยาวนาน รวมทั้งความไม่พอใจในอดีตที่รัฐบาลซึ่ง
สังกัดส านักคิดอะลาวีชีอะฮ์ได้สังหารสมาชิกของ
ขบวนการภราดรภาพมุสลิมเป็นจ านวนมาก   
กระนั้นเหตุการณ์การลุกฮือในซีเรียที่ได้รับการหนุน
ช่วยจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตก รวมทั้ ง
ประเทศอาหรับบางประเทศก็ไม่อาจโค่นผู้น าซีเรีย
ลงได้เหมือนอย่างที่ เคยเกิดมาแล้ว ในประเทศ    
ตู นี เ ซี ย  ประ เทศ อียิ ปต์  และประ เทศลิ เ บี ย     
(Lewis, 1964) 

ซีเรียเคยมีประวัติศาสตร์การสังหารฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลที่เรียกกันว่าขบวนการภราดรภาพ
มุสลิมที่เมืองฮามามาก่อน โดยการปราบปราม
ขบวนการดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคน ในเวลา
เดียวกัน ซีเรียก็มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหัวหอก

ส าคัญในโลกอาหรับที่ ให้ความช่วยเหลือชาว
ปาเลสไตน์มาอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับผู้ยึดครอง
ดินแดนอาหรับอย่างอิสราเอลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  
ด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงมีความต้องการให้บาชัร อัล-อะ
สัดประธานาธิบดีคนปัจจุบันหลุดจากอ านาจ   
เพ่ือให้ซีเรียมีรัฐบาลใหม่ที่สหรัฐสามารถเจรจาด้วย
ได้ง่ายกว่า และอาจมีจุดยืนเปลี่ยนไปจากเดิม   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐต้องการรัฐบาลที่ไม่ต่อต้าน
อิสราเอล 

ในขณะที่การลุกฮือในตูนีเซียและอียิปต์มา
จากประชาชนเองนั้นพบว่าการลุกฮือในลิเบียและ
ซีเรียมาจากการสนับสนุนของประเทศภายนอก
อย่างแข็งขัน รวมทั้งการสนับสนุนให้ซีเรียมีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ในเวลาเดียวกัน  จึงไม่
น่าแปลกใจว่าในเวลานี้กลุ่มต่อต้านได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน อาวุธทางการทหารอย่าง
เต็มที่ รวมทั้งไม่มีการประนีประนอมหรือพูดคุยกับ
รั ฐบาลซี เ รี ย  แม้ ว่ า จ ะมี ผู้ ต่ อต้ านรั ฐบาลแต่
ผู้สนับสนุนรัฐบาลก็มีอยู่มากเช่นกัน ในส่วนของคน
หนุ่มสาวซีเรียนั้นมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
รั ฐบาล  แม้ จะ ได้ รั บการหนุนช่ ว ยจากสหรั ฐ 
ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา สันนิบาติอาหรับ ส านัก
ข่าวอัล-ญะซีเราะฮ์ของการ์ตาและอัล-อะเราะบิยะฮ์
ของซาอุดีอาระเบีย แต่ฝ่ายต่อต้านก็ยังไม่สามารถ
เอาชนะฝ่ายรัฐบาลได้ และขณะเขียนบทความนี้การ
ลุกฮือของประชาชนก็ได้ย่างเข้าสู่ปีที่สามแล้ว 

แม้ว่าการสนับสนุนอย่างมากจะมาจาก
ภายนอก แต่ก็ยังไม่มีการประกาศเขตห้ามบิน  
เนื่องจากมติการประกาศเขตห้ามบินต้องมาจาก
สหประชาชาติ ซึ่งการลุกฮือของประชาชนในซีเรีย
เพ่ือล้มรัฐบาล ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย จีน 
บราซิล ฯลฯ ด้วยหวาดเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ า
รอยลิเบีย เพราะเมื่อสหประชาชาติมีมติให้ใช้เขต
ห้ามห้ามบินในลิเบีย กองก าลังของนาโต้กลับไปถล่ม
บ้านของกัดดาฟีเป็นด้านหลัก ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ
ของสหประชาชาติที่ 1973 ซึ่งห้ามมิให้ลิเบียใช้กอง
ก าลังทางอากาศ กระนั้นก็ตามหากมีการถล่มซีเรีย
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เกิดขึ้นเครื่องบิน MIG ของกองทัพอากาศซีเรียก็
พร้อมที่ปกป้องมาตภูมิในทันทเีช่นกัน 

ซีเรียกับสงครามตัวแทนการเข้าแทรกแซง
ของชาติตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐแม้จะมีความ
เข้มแข็ง  แต่พันธมิตรตะวันตกอ่ืน ๆ ยั้งไม่มีความ
พร้อมด้วยเหตุผลส าคัญคือวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศยุโรปที่ทรุดหนัก นอกจากนี้ประเทศบาง
ประเทศอย่างฝรั่งเศสก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของ
ผู้น า นโยบายต่อภูมิภาคตะวันออกกลางจึงลดความ
เข้มข้นลง แต่การต่อสู้ที่ย่างเข้าสู่ปีที่สามแล้วยังไม่มี
ที่ท่าใดที่ฝ่ายต่อต้านจะเอาชนะฝ่ายรัฐบาลได้ 
ประชาชนชาวซีเรียยังคงไม่สามารถตัดสินอนาคต
ของตัวเองได้ อีหร่านเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้การ
สนับสนุนซีเรีย เพราะในครั้งที่อีหร่านรบกับอีรักใน
สงครามแปดปี (1980-1988) นั้นซีเรียเป็นประเทศ
อาหรับประเทศเดียวที่สนับสนุนอีหร่าน เนื่องจาก
ผู้น าซีเรียในเวลานั้นคือ ฮาฟิซ อัล -อะสัด ก าลัง
แข่งขันความเป็นผู้น าในอ่าวเปอร์เซีย (Maltzahn, 
2013) 

การผนึกก าลังระหว่างอีหร่านกับซีเรียก็เป็น
ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ เนื่องจากอีหร่าน
เป็นประเทศที่หนุนช่วยชาวปาเลสไตน์มาตลอด
เช่นเดียวกับซีเรียและไม่เห็นด้วยกับการเจรจา
สันติภาพปาเลสไตน์-อิสราเอลที่เป็นสันติภาพที่
ปราศจากความยุติธรรม (peace without justice)  
ด้วยเหตุนี้สหรัฐและอิสราเอลจึงมองว่าทั้งอีหร่าน
และซีเรียคือศัตรูส าคัญของตน การหนุนช่วยฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลของสหรัฐจึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยหวังว่าการโค่นล้มรัฐบาลซีเรียจะส่งผลไปถึง
ความอ่อนแอของรัฐบาลอิหร่านไปด้วยในเวลา
เดยีวกัน การศึกในซีเรียครั้งนี้จึงเป็นสงครามตัวแทน
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียเองซึ่งเป็นหัว
หอกของโลกซุนนีก็มีความต้องการให้ซี เรี ยมี
ผู้ปกครองที่มาจากส านักคิดซุนนีมากกว่าจะถูก
ปกครองโดยส านักคิดชีอะฮ์อาละวี (Shi’ah Alawi) 
โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของซีเรียก็เป็นซุนนี ความ
พยายามที่จะแยกอีหร่านออกจากซีเรียเป็นหนึ่งใน

ความพยายามของสหรัฐกับพันธมิตรในโลกอาหรับ
บางประเทศ ความพยายามดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
กับซีเรียในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการทหารและ
ด้านวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน 
        ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอีหร่านกับ
ซีเรียคือประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
ของสองประเทศตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษ
แห่งการปกครองของอีหร่าน เพียงแค่ความเป็น
ส านักคิดชีอะฮ์ของอีหร่านเท่านั้นที่ชาวซุนนีจ านวน
หนึ่ งไม่ยอมรับ อาจกล่าวได้ว่ าความแตกต่าง
ทางด้านส านักคิดศาสนาเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ถูก
น าเข้ามารวมอยู่ในการลุกฮือในซีเรียในครั้งนี้ด้วย    
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้อีรักก็เคยถูกปกครองโดยซัดดัม 
ฮุสเซ็น ซึ่งเป็นซุนนีมาไม่ต่ ากว่า 23 ปี ประเด็นของ
ส านักทางนิกายศาสนาจึงเป็นทั้งข้ออ้างและความ
เป็นจริง  ส าหรับผู้ยึดติดกับส านักคิดทางศาสนา    
นอกจากนี้การโค่นอ านาจรัฐบาลซีเรียจะถูกมองว่า
เป็นการตัดก าลังอีหร่านไปในตัวแล้ว ที่ผ่านมาซีเรีย
ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้าง
สูงให้กับกองก าลังฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนเพ่ือโจมตี
อิสราเอล อีกด้วย ทั้งนี้อิสราเอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ เช่นกันตามการอ้างของ
โอลเมิ ร์ ต  อดีตนายกรั ฐมนตรีของ อิสรา เอล    
ส าหรับบทบาทของรัสเซียกับสงครามตัวแทนในครั้ง
นี้ รัสเซียให้การสนับสนุนซีเรียอย่างเต็มที่และถือว่า
ซีเรียคือเป็นมิตรแท้ของรัสเซียตลอดไป รัสเซียเอง
ยังคงมีความต้องการพ้ืนที่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   
และในวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ซีเรียในปัจจุบันนี้จะพบว่ามี
เรือรบประจ าการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอยู่ใน น่านน้ า
ซีเรียบริเวณท่าเรือ ตาร์เตาส์ (Port of tartous) อยู่
ถึง 11 ล า ซึ่งแสดงถึงเขตอิทธิพลอย่างชัดเจนของ
รัสเซีย  และการเข้ามาปกป้องซีเรียของรัสเซียที่
ชัดเจนที่สุดอีกด้วย 

เหตุการณ์ในซีเรียที่รุนแรงขึ้นท าให้ประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างตุรกีต้องรองรับปัญหาผู้ลี้ภัยจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมากและต้องรองรับความ
ตึงเครียดในหลาย ๆ เรื่อง ในขณะที่ขบวนการฮิซ



  

 

บุลลอฮ์ในเลบานอนยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาล
ของบาชัร อัล-อะสัดอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรง
กดดันต่ออิสราเอลมาโดยตลอดหลังจากนั้น   

สงครามระหว่างส านักคิด เรื่องของส านักคิด
ทางศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนระหว่างสอง
ส านักคิดซุนนี -ชีอะฮ์ การที่ อิสลามมาถูกแบ่ ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ในเรื่องส านักคิดทางศาสนา
นั้นเป็นหนึ่งในประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา ที่
เขามามีบทบาทในสงครามกลางเมืองของซีเรียใน
ปัจจุบัน ศูนย์กลางของส านักคิดซุนนีนั้นอยู่ที่
ซาอุดิอาระเบีย ในขณะที่ศูนย์กลางส านักคิดของ
ชีอะฮ์จะอยู่ที่อีหร่าน นอกจากนี้ผู้ถือส านักคิดชีอะฮ์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในอีรัก บาห์เรน แบะอาเซอใบจาน  
ในปัจจุบันมีผู้ถือส านักคิดชีอะฮ์อยู่ทั่วโลกราวร้อย
ละ 10-15 ในส่วนของบาห์เรนนั้นคนส่วนใหญ่เป็นผู้
ถือส านักคิดชีอะฮ์ในขณะที่ผู้น าเป็นผู้ถือส านักคิด
ซุนนี  ในช่วงเวลาที่อีรักอยู่ภายใต้การปกครองของ
ซัดดัม ฮุซเซ็น  ซึ่งเป็นผู้ถือส านักคิดซุนนีนั้น คน
ส่วนใหญ่ของอีรักก็เป็นผู้ถือส านักคิดชีอะฮ์และชาว
ชีอะฮ์ในอีรักในสมัยของเขาก็มักได้รับการเลือก
ปฏิบัติอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามซัดดัม ฮุสเซ็นหมด
อ านาจลงเมื่อทหารสหรัฐบุกถึงกรุงแบกแดด ใน
วันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2003  ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไป
ว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่สอง  

ในความเป็นจริงความขัดแย้งทางส านักคิด
ระหว่ า งซุ นนี กั บชี อะ ฮ์พร้ อมที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ได้
ตลอดเวลาเมื่อถูกยั่วยุจากแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม
เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าปัญหาชีอะฮ์-ซุนนี  
นั้นในความเป็นจริงมักจะเป็นเรื่องของการเมือง
ระหว่างผู้เสียอ านาจและผู้เข้าสู่อ านาจเสียมากกว่า    
โดยผู้เสียอ านาจอาจเป็นผู้ถือส านักคิดชีอะฮ์หรือ
ซุนนีก็ได้ จากนั้นก็จะมีการยกเอาเรื่องของส านักคิด
มาปลุกเร้าประชาชนที่เห็นได้ชัดก็เช่นในซีเรียอีรัก
และปากีสถาน ฯลฯ ความขัดแย้งถูกมองว่าเป็น
ความพยายามของประเทศที่ต้องการเฉพาะแต่ใน
ซีเรีย อีรัก และชาติอาหรับอ่ืน ๆ เท่านั้นและเมื่อ
ปัญหาเหล่านี้ขยายตัวการแก้ปัญหาในเรื่องของ

ส านักคิดทางศาสนาก็จะท าได้อย่างยากล าบาก      
(Weinstein, 1976) 

 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในตูนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย 
ซีเรีย 

ความขัดแย้งในโลกอาหรับที่เกิดขึ้นเป็น
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ บทบาทของมหาอ านาจ
ตะวันตกที่ต่างกันออกไปเพราะผลประโยชน์และ
ปกป้องชาติพันธมิตร บั่นถอน ศักยภาพชาติที่เป็น
ศัตรู ทุกอย่างล้วนเป็นการก าหนด ที่เราเห็นได้ใน
เชิงปฏิบัติในการเข้ามาของมือที่สาม เป็นบทบาทที่
ไม่เหมือนกัน ที่นโยบายของตะวันตกได้กระท าต่อ
ภูมิภาคอาหรับ  

การลุกฮือในตูนีเซียในช่วงต้นของปี 2011
ได้น าไปสู่การพบปะกันของสมาชิกสันนิบาตอาหรับ 
(Arab League) เพ่ือพิจารณาปัญหาความยากจน 
และความโกรธแค้นของชาวอาหรับอย่างไม่เคยมีมา
ก่อนในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง     
ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์ที่ผู้ปกครอง
ประเทศถูกขับออกจากอ านาจด้วยการเดินขบวน
ประท้วงตามท้องถนนแม้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบัน 
Arab Spring ยังไม่สามารถที่จะคาดหมายถึง
ข้อสรุปในอนาคตได้ (Rothstein, 1977)   

สิ่ งที่ ตระหนักถึ งความแตกต่ างในหมู่
ประเทศ อาหรับ วัฒนธรรมที่แท้จริงของชาวอาหรับ
นโยบายประชาธิปไตยของโลกตะวันตก พลังอ านาจ
ที่จะตัดสินถึงอนาคตหรือทิศทางที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ปัจจุบัน พลังอ านาจในการแทรกแซง การะบวนการ
การขยายการบริหารและการปกครองที่มีผลต่อ
ประเทศ อาหรับ การปกครองแบบพรรคเดียวที่ไม่
ใช้หลักประชาธิปไตย อุทิศตนให้แก่การพัฒนา เป็น
เหมือนลัทธิสังคมนิยมอาหรับในบางรูปแบบอย่าง 
อียิปต์ ซีเรีย ลิเบีย การขยายออกทางอ านาจรัฐ
อย่างเต็มที ่

ทั้งกรณี สงครามกลางเมืองในซีเรียรัสเซีย
เข้ามาบีบทบาทเป็นอย่างมากกรณีไม่ยินยอมถอน



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

ทหารออกจากซีเรียคัดค้านการโจมตีของสหรัฐและ
ก าลังพันธมิตร ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจาก
เศรษฐกิจ แรงจูงใจของประชาชนที่ขาดสิทธิขั้นพ้ืน 
ความรุนแรงเริ่มจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุม
กลุ่มผู้ประท้วงจากนั้นกลับกลายเป็นความรุนแรง 
ประชาชนต้องอดทนอดกลั้นต่อการกระท าของเจ้า
หน้ารัฐการโก่งกินเกิดขึ้นอย่างแพรหลาย จนในที่สุด
จึงก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนด้อยไร้พลังอันน าไปสู่ 
การเรียกร้อง ที่ เป็นประเด็นเรื่อง “เกียรติยศ
ศักด์ิศรี” ความภาคภูมิใจในความเป็นอาหรับ การ
พร้อมใจเรียกร้องความไม่เป็นเป็นธรรม ในประเด็น
ต่างๆที่เกิดขึ้นตาม ความแตกต่างทางอุดมการณ์
ทางการเมือง นิกาย ศาสนา และพ้ืนเพทางด้านชาติ
พันธุ์ ท าให้เหตุการณ์สามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้
ผู้ชุมนุมออกมา ด้วยจิตวิญญาณชาตินิยมอาหรับ 
ความเป็นพี่น้องอาหรับนั้นมีจริง เหตุการณ์ที่ลุกลาม
ของมวลชนที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อน ในหน้ า
ประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในแต่บริบทที่แตกต่างกันออกไป 
เมื่อชาติอาหรับที่ เป็น ศัตรู  อย่าง ซีเรีย ลิ เบีย 
รัฐบาลที่มีนโยบายไม่เห็นด้วยกับสหรัฐ จ าเป็นที่
จะต้องก าจัด และเลือกท่ีจะปกป้องรักษา 

ส าหรับสหรัฐและประเทศตะวันตก พันเอก 
กัดดาฟี ไม่ใช่ฮุสนี มุบาร็อก ที่เป็นการคุกคามด้วย
เหตุนี้การแก้ปัญหาขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่ง
สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกมีอิทธิพลอยู่จึงหันมาให้
การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านในลิเบีย และให้การ
ช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านอย่างเต็มที่  เกินขอบเขตที่
กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดและเป็นการ
ละเมิดอธิปไตยของประเทศอ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ
สงครามที่หลั่งไหลเข้าลิเบียอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง
การโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วง แบบที่ว่า
เครื่องบินขับไล่ของลิเบียไม่สามารถที่จะต้านทานได้ 
โดยมีอังกฤษกับฝรั่งเศสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าล าพังอาวุธของกลุ่ม
ต่อต้านคงไม่มีศักยภาพเพียงพอในการสู้รบกับ
ฝ่ายรัฐบาลได้ (Haas and Lesc, 2013) 

เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
การเข้ ามาของชาติมหาอ านาจส่ งผล

กระทบต่อนโยบายภายในประเทศอาหรับที่ต่างกัน
ออกไป การใช้นโยบายการพัฒนาประชาธิปไตยใน
โลกอาหรับเป็นเหมือนประเด็นที่สหรัฐเคยหยิบยก
มาใช้ทั้งจากอดีตกรณีสงครามกับอิรัคเพ่ือโค้น
อ านาจ อดีตประธานาธิบดีดี  ซัดดัม ฮุส เ ซน  
บทบาทต่อการเป็นมือที่สามที่สหรัฐเข้ามานั้นทั้ง
กรณีศึกษา จาก อียิปต์ ซีเรีย ลิ เบีย โดยมีชาติ
พันธมิตรอาหรับในภูมิภาคอย่างเช่น ซาอุดิอราเบีย 
ที่เป็นเหมือนมือที่ยืนออกมาของสหรัฐเองความ
ต้องการของสหรัฐคงจะกระท าต่อเมื่อไม่เห็นด้วยกับ
ชาติอาหรับที่ไม่ยอมรับอิสราเอล อย่างเช่น รัฐบาล
ซีเรีย ลิเบีย กลุ่ม อิควานในอียิปต์ เป็นต้น 

สิ่ งที่ สหรัฐกับชาติ พันธมิตรกระท าต่อ
ประเทศในภูมิภาคอาหรับ เช่น การใช้ก าลังทาง
อากาศโจมตี ลิเบีย ไล่ล่า มูอ ามา กัดดาฟี การ
สนับสนุนการรัฐประหารอียิปต์โค่นอ านาจอดีต 
ประธานาธิบดีดีอียิปต์ มูห าหมัดเมอซีย์ที่มาจากการ
เลือกตั้ง การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเพ่ือ
โค่นอ านาจประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร อัล อัสซาด
การปฏิ บั ติ ของสหรั ฐ จะไม่ เ ห็ นด้ วยกับกลุ่ ม
กระบวนการอิสลามหรือรัฐบาลที่ต่อต้าน อิสราเอล 
ทั้งสามกรณี มูอ ามา กัดดาฟี บาชาร อัล เมอซี 
ทั้งหมดมีกระแสต่อต้านและไม่ยอมรับ รัฐอิสราเอล
การตัดก าลังศัตรูโค่นอ านาจอัสสาด และ มูห าหมัด
จึงเป็นเรื่องที่สหรัฐต้องกระท า (Bradley, 2012) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ประเทศที่ถูกกระท าโดยเกิดจากการสร้าง
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างมุสลิมที่แยกศาสนา
ออกจากการเมือง(secularists)กับกลุ่มเคร่งครัด
ศาสนาอย่าง Islamic list  ในอียิปต์ที่มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี นับว่าเป็นประชาธิปไตยครั้งที่ดีที่สุด
ในตะวันออกกลางแต่อุดมการณ์ของผู้น าอียิปต์ 
อย่าง นาย มูห าหมัด เมอซี กับความเป็น อิควาน    
(Muslim brotherhood) อาจจะเป็นปัญหากับ



  

 

อิสราเอลและการโค่นอ านาจผู้น าซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
ความไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบราชวงศ์ใน
ภูมิภาคร่วมถึงวีรกรรมการต่อสู้กับอิสราเอลกับ
สงครามในอดีตที่ผ่าน ซึ่งอุดมการณ์เหล่านี้อาจจะ
สร้างความวิตกกังวลให้กับอาหรับราชวงศ์ และ 
อิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้การรัฐประหาร
ภายใต้การสนับสนุนของซาอุดิอราเบียอาหรับ 
พันธมิตร และสหรัฐคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ไม่ยอมให้
รัฐบาลอียิปต์มีกระแสต่อต้านอิสราเอลเป็นอันขาด 
เพราะ 30 ปี ของ ฮุสนี้ มูบารอค อดีตผู้น าอียิปต์    
มีความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอล 

ซีเรียเป็นในหนึ่งชาติอาหรับที่มีพรมแดน
ติดกับ อิสรา เอลและยั ง ไม่ มี สัญญาสันติภ าพ 
เหตุการณ์สงครามกลางเมืองที่มีมหาอ านาจ อย่าง
สหรัฐรวมถึงชาติอาหรับพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของซีเรียเพราะเป็นหนึ่งในชาติ
อาหรับที่ ไม่ยอมสิโรราบให้กับ ตะวันตก และ 
อิสราเอล แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ยอมเป็นพันธมิตรกับ
สหรัฐ มีเพียงอิหร่านเท่านั้นที่ ให้การสนับสนุน
รัฐบาลซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นหนึ่งพันธมิตร ใน
ภูมิภาค  

แม้ว่าเหตุการณ์ในซีเรีย ชาติตะวันตกจะให้
การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาล กองก าลังต่างชาติ 
หลายหมื่นคน ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปต่อสู้เพ่ือโค่น
รัฐบาลเช่น ซาอุดิอราเบียให้การสนับสนุนอาวุธ
อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ประเด็น อาวุธเคมี ที่ส่งมอบ
ให้กับฝ่ ายกบฏอีกด้วย  ซี เรีย เองเป็นชาติที่ มี
ทรัพยากรน้ ามันไม่มากเหมือนกับอิรัคแต่เป็นภัย
คุกคาม สหรัฐ อิสราเอลโดยตรง การสร้างความ
อ่อนแอให้กับรับบาล บาชาร อัล อัซซาด เป็นเรื่องที่ 
สหรัฐจ าเป็นต้องกระท า (Chesshyre, 2013) การ
เข้ามาช่วยเหลือทางการทูตอย่างดีเยี่ยมของ รัสเซีย 
เกี่ยวกับการห้ามสหรัฐใช้ก าลังโจมตีซีเรียหนึ่ ง
เหตุผลที่ท าให้รัฐบาลซีเรียอยู่ได้ถึงวันนี้ 

ใ น ป ร ะ เ ด็ น บ ท บ า ท ข อ ง ส ห รั ฐ ที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผู้น าคนใหม่ของอิหร่าน ใน

เวลานี้ เมื่อมีการจับมือกันระหว่าง นาย ฮัสซัน      
โรฮานี กับนาย โอบามา ในการเดินทางเยือน
นิวยอร์กครั้งที่ผ่านมา ในการประชุม UN General 
Assembly meeting การจับมือกันเป็นเหมือนค้นพบ
อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของการทูตครั้งหนึ่งที่เคยมีมาซึ่ง
ไม่น่าจะเป็นไปได้ ภายหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นท าให้
รัฐบาลซาอุดิอาระเบียจะยิ่งรู้สึกถึงความย าแย่
ทางการทูต เสมือนว่าตัวเองนั้นมีบทบาทน้อยลงเมื่อ
เป้าหมายกลับไม่เป็นไปอย่างใจต้องการ แล้วอะไร
จะเป็นแรงกระตุ้นของเจ้าชายอับดุลเลาฮ์ที่จะยอม
เป็นมิตรสัมพันธ์อันดีเพื่อกระตุ้นให้สหรัฐฯหาข้ออ้าง
ถึงนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นเรื่องซ้ าซากบ่อยมาก
จากที่ผ่านมา รัฐบาลซาอุดิอาระเบียคงเป็นได้เพียงผู้
ตามและไม่มีบทบาทที่สั่งให้สหรัฐฯ ท าในสิ่งที่ตน
ต้องการได้  

การเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศ เพ่ือ
แก้ปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย ที่เมืองมองเท
รอซ์ ใกล้นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย
นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น 
เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ส่วนผู้ที่เข้าร่วมเจรจามา
จากรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด 
ผู้น าซีเรีย และกลุ่มฝ่ายค้านของซีเรียที่ลี้ภัยอยู่ใน
ต่างประเทศ และสหประชาชาติ สหรัฐและรัสเซีย 

แต่การประชุมในครั้งที่ สอง จะไม่มีอะไร
คืบหน้ามากนัก ประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานี ของ
อิหร่าน ประณามการเข้าร่วมของกลุ่มผู้สนับสนุน
กลุ่มก่อการร้ายในการเจรจาสันติภาพซีเรียที่ผ่านมา 
โดยกล่าวว่า นี้ท าให้โอกาสของความส าเร็จในการ
ประชุมตกอยู่ในอันตราย สัญญาณทั้งหมดแสดงให้
เห็นว่า เราไม่สามารถหวังได้ว่า การประชุมเจนีวา
ครั้งที่ สอง  จะหาทางออกของปัญหาให้ชาวซีเรีย
และยุติการสู้รบกับกลุ่มหัวรุนแรงได้ แต่อนาคตของ
ซีเรียควรที่จะก าหนดโดย ประชาชนของซีเรียเอง 
ไม่ควรให้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจากที่เห็น
เป็นการมาสร้างประเด็นปัญหามากกว่าที่ จะน า
ประชาธิปไตยเข้ามาในประเทศ (Hasan, 2012)  
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ณัฐพล ขันธไชย 1 

 

 
ผู้ด าเนินการวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคม 

(social science) และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
(natural science) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย
เพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระ (independent 
studies) วิทยานิพนธ์ (thesis) หรือ ดุษฎีนิพนธ์ 
(dissertation) ในระดับอุดมศึกษา มักจะประสบ
ปัญหาในการก าหนดขนาดตัวอย่าง (sample 
size) ให้ได้ตัวอย่าง (sample) ที่มีความถูกต้อง
เหมาะสมเป็นตัวแทน (representative) ของ
ประชากร (population) ของการวิจัยได ้
 ใ น ก า ร ก า ห น ด ข น า ด ตั ว อ ย่ า ง ต า ม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว วิธีการหนึ่ง คือใช้ขนาด
ตัวอย่างโดยดูจากตารางส าเร็จรูปในการก าหนด
ขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดของ
ประชากรในกรณีของประชากรที่สามารถทราบ
จ านวนได้ (finite population) ตารางดังกล่าว
มักจะมี อยู่ ใ นภาคผนวกของต า ราทางสถิ ติ

โดยทั่วไป หรือก าหนดขนาดตัวอย่างตามความ
จ ากัด (constraints) ทางงบประมาณการเงิน 
(budget) ก าลังคน (man power) และเวลา 
(time) ที่มีอยู่ในการวิจัย เพราะเป็นการวิจัยส่วน
บุคคล มีความจ ากัดทางด้านทรัพยากรทางการ
วิจัยดังกล่าว หรืออาจก าหนดขนาดตัวอย่างโดย
การค านวณจากสูตรทางสถิติที่ใช้ในการก าหนด
ขนาดตัวอย่าง เป็นต้น 
 บทความเรื่อง How Many Subjects 
Does It Take to Do a Regression Analysis ? 
โดย Samuel B. Green เสนอสูตรทางสถิติส าหรับ
เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งใช้กันมาก
ในการพิสูจน์สมมติฐาน (hypothesis) ของการ
วิจัยที่มีความเหมาะสมในการวิจัย และประหยัด
ทรัพยากรในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Green, Samuel B. (1991) “How Many Subjects Dose It Take to Do a 
Regression  Analysis?” Multivariate Behavioral Research, 26(3), 499-510 

1 ผู้อ านวยการหลกัสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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การก าหนดของขนาดตัวอย่างโดยดูจาก
ตารางส า เ ร็ จรู ป ให้ เห มาะสมกับขนาดของ
ประชากร เช่น จาก Tables for Statisticians 
(Arkin and Colton, 1995: 134-136) จัดท าไว้
ส าหรั บ เลื อกขนาดตั วอย่ า งตา มขนาดของ
ประชากรที่ทราบจ านวน และส าหรับตัวแปรที่มีค่า
แปรผันได้ 2 ค่า (binomial distribution) เช่น 
เพศ ชาย-หญิง เป็นต้น (ตารางที่ 18) หรือตัวแปร
ที่มีลักษณะ (attribute) ที่ไม่มีค่าต่อเนื่อง 
(Discrete variable) เช่น อาชีพ เป็นต้น และ
ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบค่าความน่าจะ
เป็น (probability) ของสัดส่วน (proportion) 
ของหน่วยในการวิเคราะห์ในตัวอย่างที่มีลักษณะ
ต่าง ๆ ของตัวแปร เช่น ไม่ทราบสัดส่วนของอาชีพ 
เกษตรกร ข้าราชการ นักธุรกิจ พนักงาน หรือ 
กรรมกร ในประชากรของการวิจัยนอกจากจะท า
การส ารวจเบื้องต้น (pilot study) หรือเคยมีการ
สัมมโน (census) มาก่อน 

การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ความจ ากัด
ด้านทรัพยากรในการวิจัยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 
มักจะท าให้ เกิดปัญหาความเคลือบแคลงถึ ง
ความสามารถที่ตัวอย่าง (sample) จะเป็นตัว
แ ท น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร 
(representativeness) มีผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ในการวิ เคราะห์ข้ อมูล เ พ่ือทดสอบ
สมมติฐาน (hypothesis testing) และการอนุ
ม า ณ ท า ง ส ถิ ติ ข อ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย  (statistical 
inference) ปัญหาดังกล่าวซึ่งเกิดจากการก าหนด
ขนาดตัวอย่างตามความจ ากัดด้านทรัพยากร
ทางการวิจัยนี้ สามารถโต้แย้งได้อย่างหาข้อยุติที่
น่าพึงพอใจได้ยาก และอาจน าไปสู่การไม่ยอมรับ
รายงานผลการวิจัย การศึกษาค้นคว้า อิสระ 
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ได้ 

 การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้การ
ค านวณจากสูตร มักจะนิยมใช้สูตร เช่น สูตรของ 
Cochran (1963: 75) ดังนี้ 

                             

เมื่อ n   คือ ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
ส าหรับ infinite population 

Z  คือ ค่าจากตารางสถิติแสดงค่า
พ้ืนที่ใต้โค้งปรกติ เช่นมีค่า 1.96 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %  

  คือ ค่าความแม่นย า (precision) 
มักก าหนดให้เท่ากับ  ± 5% หรือ 0.05 

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ ตัวแปรของการ
วิ จั ย อ า จ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว แ ป ร ที่ มี ค่ า เ พี ย ง  2  ค่ า 
(dichotomous variable) เช่น เพศ ชาย-หญิง  
เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย หรือ ถูก-ผิด เป็นต้น และอาจ
ไม่ทราบค่า P ในสมการ ในกรณีหลังนี้ Cochran 
ให้ก าหนด ค่า p = 50% หรือ 0.5  ซึ่งจะท าให้ค่า 
pq มีค่าสูงสุด และได้ค่าของขนาดตัวอย่างใหญ่ 
ท าให้เสียค่าใช้จ่าย หรือ ทรัพยากรในการวิจัยสูง
เกินความจ าเป็น 

สูตรในการค านวณเพ่ือก าหนดขนาด
ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมสูงอีกสูตรหนึ่งคือ สูตร
ซึ่งเสนอโดย Yamane (1967: 886) ดังนี้ 

 

                                
 

เมื่อ  คือ ขนาดตัวอย่าง 

 คือ ขนาดของประชากร 

                    คือ ระดับของความแม่นย า (Level 
of precision) มักจะก าหนดให้มีค่า 0.05 

ด้วยเหตุผลที่เป็นสูตรที่สามารถน าไปใช้ใน
การค านวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการในการวิจัยได้
โดยง่ายจึงเป็นที่นิยมกันอย่างมากในการท าวิจัย 
ทั้งการวิจัยส่วนบุคคล (personal research) เพ่ือ



  

 

 

ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎี
นิพนธ์  ระดับ อุดมศึ กษา  หรือการวิ จั ยของ
หน่วยงาน (organization research) 
 อัจฉราวรรณ งามญาณ (2554 : 46-60) 
เป็นนักวิชาการผู้หนึ่งซึ่งวิจารณ์การใช้สูตรของ 
Yamane ในการค านวณขนาดของตัวอย่างว่า ไม่
เหมาะสมเนื่องจากเป็นสูตรที่ท าให้ง่ายโดยการ
ก าหนดค่าตัวแปรให้มีเพียง 2 ค่า หรือแบบสัดส่วน 
(เช่น  p และ q = 1-p หรือ π และ 1-π) โดย
แสดงที่มาของสูตร ดังนี้ 
 
                        

                      

                

Yamane แทนค่า π = 0.5 และ1- π = 0.5 ซึ่ง
จะท าให้ได้ค่า  สูงสุด ดังนั้น 
 
                       

              

และถ้าให้  Z  = 1.96 หรือ Z score  ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ดังนั้น 

 

                          

 

            

                

   Yamane ใช้ค่า Z = 2 แทนค่า 1.96 ดังนั้น  

   

                                                 

หรือ 
 
 
 

การใช้สูตรของ Yamane นอกจากจะไม่
ถูกต้องตามลักษณะของตัวแปรที่มีลักษณะเป็น
รายการค าตอบหลายรายการและเป็นตัวแปรค่า
ต่อเนื่องแล้ว จะมีผลประการส าคัญคือท าให้ขนาด
ตัวอย่างใหญ่เกินความจ าเป็น และมีผลสืบเนื่องให้
ต้นทุนของการวิจัยสูงขึ้น อัจฉราวรรณ งามญาณ 
(2554: 60) เสนอให้ใช้หลัก (Rule – of -Thum) 
ว่าควรก าหนดขนาดตัวอย่ างประมาณ 200 
ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย 

บทความเรื่อง How Many Subjects 
Does It Take to Do a Regression Analysis 
โดย Samuel B. Green แม้ว่าจะตีพิมพ์ 15 ปี 
มาแล้ว แต่ก็เป็นบทความที่ยังมีคุณค่าในด้าน
วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย นอกจาก
ช่วยท าให้การก าหนดขนาดตัวอย่างมีหลักทฤษฎีไม่
ยุ่ ง ย าก ในการน า ไป ใช้  แ ละสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลแล้ว  ยั ง
ประหยัดต้นทุนในการวิจัยอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์หลักของการน าเสนอบทความ 
คือ การหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ตั้งเป็นชื่อเรื่อง

ของบทความนั่นเอง Green หาค าตอบค าถามโดย
ใช้การค านวณการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการ
วิเคราะห์อ านาจ (power analysis) เปรียบเทียบ
การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้หลักความเชื่อ
ทั่วไป เช่น n ≥ 50 + m (Harris, 1975) เมื่อ n 
คือขนาดตัวอย่าง และ m คือจ านวนตัวพยากรณ์ 
(predictors) หรือ ตัวแปรอิสระ (independent 
variables) โดยเทคนิคการวิเคราะห์อ านาจมี
หลักการดังนี้ (1) ก าหนดค่า Alpha หรือ ความ
น่าจะเป็นในการท าความผิดพลาดประเภทที่ 1 
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(Type  error หรือ การปฏิเสธ null 
hypothesis อย่างไม่ถูกต้อง) เท่ากับ 0.05  (2) 
ค่าอ านาจ (power) หรือความน่าจะเป็นในการไม่
ท าผิดความผิดพลาดประเภท 2 (Type  error) 
โดยที่ความผิดพลาด  Type และ Type  มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ เมื่อ Alpha มีค่า 
0.05 โอกาสของความผิดพลาด Type  จะ
เท่ากับ 4×0.05 = 0.20 และค่าอ านาจเท่ากับ    
1-0.20 = 0.80 และ  (3) ขนาด (effect size) ใช้
การก าหนดเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตาม
แนวที่ยึดถือในการวิจัยสังคมศาสตร์โดยทั่วไป 
(200 คือขนาดเล็ก-ผู้ เขียน) แล้วค านวณขนาด
ตัวอย่างที่ต้องการในการทดสอบสมมติฐานว่า
สหสัมพันธ์เชิงพหุของประชากร (population 
multiple correlation) มีค่าเท่ากับศูนย์ ที่ค่า
อ านาจ (power) = 0.80 และค่า alpha = 0.05 
และได้พบว่า ขนาดของตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเมื่อขนาด
ของตัวพยากรณ์ (predictors) เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อ 
จ านวนตัวพยากรณ์เพ่ิมสูงขึ้น ตามแตกต่างของ
ขนาดตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์อ านาจกับขนาดของตัวอย่างโดยใช้หลัก
ทั่วไป (Rule – of – Thum) ของ Harris(1975)  
ดังกล่าวแล้ว มีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยขนาด

ของตัวอย่างจากการค านวณโดยการวิเคราะห์
อ านาจมีขนาดใหญ่กว่า การปรับสูตรอาจท าได้โดย
ก าหนดให้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ าสุดควรเป็น 50+8m 
 Green ได้ทดสอบวิธีการก าหนดค่าตัวอย่าง
โดยการค านวณค่าตัวอย่างที่ต้องการส าหรับการ
ประเมินค่าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ์บางส่ วน 
(partial correlation coefficients) ในระดับ
ก าลัง (power) เท่ากับ 0.80 ขนาดตัวอย่างซึ่งใช้
หลักการขนาด (effect sizes) ที่ก าหนดโดย 
Cohen และขนาดตัวอย่างใช้หลักการปรับขนาด 
(revised effect size) อีกด้วย 
 ในบทสรุปเพ่ือตอบค าถามซึ่งเป็นชื่อเรื่อง
ของบทความ Green (1991: 508) เสนอให้ใช้สูตร 
n≥50+8m ในการวิเคราะห์การถดถอย โดยที่ n 
คือขนาดตัวอย่าง และm คือจ านวนตัวพยากรณ์ 
(predictors)  
 Howell (2002) ให้ข้อสังเกตว่าสูตรของ 
Green ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากกว่าสูตร   
อ่ืน ๆ ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย แต่ไม่
เหมาะสมในกรณีมีตัวพยากรณ์ เพียง 1 -2 ตัว 
(few predictors) ส าหรับตัวพยากรณ์ 5 ตัว 
อ านาจในการทดสอบสมมติฐานอยู่ที่0.80 

หลั ก ขอ งก า รก า หนดขน าดตั ว อย่ า ง
โดยทั่ ว ไป คือ ขนาดตัวอย่างมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับลักษณะประชากร กล่ าว คือ  ถ้ า
ประชากร ประกอบด้วยหน่วยในการวิเคราะห์ 
(units of analysis) หรือ subjects ที่มีความ
แตกต่างกันมาก (heterogeneity)  ขนาดตัวอย่าง
จะต้องมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าหน่วยในการวิเคราะห์มี
ลักษณะเหมือนกันมาก (homogeneity) ขนาด
ตัวอย่างจะมีขนาดเล็ก ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจึง
แปรผันตามค่าความแปรปรวน (variance) หรือค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

ประชากร ( ) ซึ่งประมาณค่าได้โดยใช้ค่าความ
แปรปรวน หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง 
(s) สูตรแบบง่าย (simplified formula) ของ 
Yamane ไม่ได้น าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาคิด
โดยตรง โดยใช้ข้อสมมติ (assumption) ให้ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูงสุด ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
ซึ่งค านวณจากสูตรจึงมีขนาดใหญ่ที่สุดส าหรับแต่
ละประชากร 

 อย่างไรก็ดีหลักการทั่วไปดังกล่าวยังไม่ได้
ตอบค าถามว่าในการวิเคราะห์การถดถอยนั้น
ตัวอย่างควรมีขนาดเท่าใด สูตรของ Green ซึ่งใช้



  

 

 

ในการค านวณขนาดตัวอย่างดังกล่าว น่าจะมีความ
เหมาะสมในการวิจัยซึ่งใช้การส ารวจด้วยตัวอย่าง 
(sample survey) เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอย มากกว่าสูตรของ Yamane เพราะใช้
หลักการมีจ านวนตัวอย่าง หรือ Subjects ที่
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งนิยม
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า
อิส ระ  วิ ทย านิ พนธ์  และดุ ษฎี นิ พนธ์ ร ะดั บ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยที่สูตรของ 
Yamane มิได้ใช้หลักการดังกล่าวนี้โดยตรง และ
ท าให้มีขนาดตัวอย่างที่ ใหญ่เกินความจ าเป็น 

เนื่องจากมีข้อสมมติ (assumption) ที่ใช้ค่าความ
แปรปรวน หรือค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด 
ดังกล่าวแล้ว 
 บทความของ Green จึงเป็นบทความที่
นักวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคม และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ควรอ่านโดยละเอียด แต่อาจเข้าใจยาก
ส าหรับผู้อ่านที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ถ้าต้องการเพียงค าตอบ
ว่าในการวิเคราะห์การถดถอยนั้นควรใช้ตัวอย่าง
ขนาดเท่าใด โดยไม่สนใจการพิสูจน์ทางสถิติ และ
คณิตศาสตร์ก็จะสามารถได้ค าตอบที่ต้ องการ
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โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร .......................... 
E-mail........................................................................................... ........................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้      

เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว (ไม่ต้องกรอกแบบ JKBU-2 ) 
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในบทความ (กรอกแบบJKBU-2 ด้วย)  

 
บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ใน

วารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
 

      ลงนาม............................................................ 
(.........................................................................) 

 



  

แบบ JKBU-2 
 

 
ข้อมูลผู้ร่วมเขียนบทความ 

 (ส่งแนบพร้อมกับบทความ/บทวจิารณห์นังสือ) 
 

ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  1 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ 
           (Mr./Mrs./Ms.)............................................................................................................................................... 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ................................................โทรสาร.......................................... 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
               (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  2 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.).............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร.................................................. 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
              (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
หมายเหตุ :  ถ้ามีผู้เขยีนบทความมากกว่า 2 ท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของผู้เขยีนบทความร่วมท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แบบ JKBU-3 
 

รูปแบบการพิมพแ์ละการน าเสนอบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

1. การพิมพ์  
  พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์แวร์อื่นที่
ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ด้วยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรกโดยจัดพิมพ์เป็น 2 
คอลัมภ์ ส าหรับสาระของบทความ ยกเว้นบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นแบบคอลัมภ์  
2. การน าเสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประเภทท้ังที่เปน็บทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน ์ (review 
article)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หน้า  A4 (รวมบทคัดย่อ) 
 2.2  ช่ือบทความให้ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.3  ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้ช่ือบทความ และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี)  ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างานของผู้เขียน โดยเขียนเปน็เชิงอรรถ(footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
 2.4  การน าเสนอบทความให้น าเสนอ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 บทคัดย่อ  (เฉพาะบทความจากงานวิจัย)  กรณีทีเ่ป็นบทความจากงานวิจัย  ต้องมีบทคัดย่อ
ภาษาไทยและบทคดัย่อภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 
(ประมาณ 18 บรรทัด) และให้ระบุค าส าคัญ (Keywords) ในบรรทัดสดุท้ายของบทคัดย่อท้ังที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความเปน็มา ความส าคัญของปัญหา/ประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทความ และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย/การเสนอบทความ 

 2 : เนื้อหาสาระ น าเสนอประเดน็เนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบดว้ยหลายย่อหน้า  และในกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนนี้ควรมีส่วนประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวจิัย/บทความและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 4 : เอกสารอ้างอิง ให้น าเสนอแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (เรียงล าดับอักษร)  โดยน าเสนอ

ตามตัวอย่าง  3 
 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  1) 
การน าเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 

 
บทคัดย่อ 

 
 ............................................................................................................................. ........................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ....................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : ......................................................................................... 
 
Abstract 

 
 ............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 

 
Keywords: .........................................................................................  

 
 
บทน า   (ส่วนที่1ของบทความ) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจนและปรากฏการณ์โดยสังเขป 
ในส่วนท้ายของบทน าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(เฉพาะการน าเสนอเป็นบทความวิจัยมิใช่ใน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  

 
เนื้อหา  (ส่วนที่  2  ของบทความ)   

 การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 
 แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ้ามี) 
 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวแปร 
 ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสร้างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล) 
 ผลการวิจัย 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ในรูปตารางที่น าเสนออย่าง
กะทัดรัด  (Concise) 

 ผู้เขียนอาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม เมื่อขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส่วนที่  3  ของบทความ)   
 
เอกสารอ้างอิง  (ส่วนที่  4  ของบทความ) 
ภาษาไทย.......................................................................................................... ..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาไทยอังกฤษ................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................ 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
................................................................ ....................................................................... ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  2) 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประเด็นส าคัญ  ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ) 
 ............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ...................................... 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระส าคัญแต่ละบท/ตอน โดยน าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากกว่า 1 ย่อหน้า) 
 ............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 ........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
 
เอกสารอ้างอิง  (กรณีเป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีเอกสารอ้างอิงตามสมควร) 
ภาษาไทย...................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
ภาษาไทยอังกฤษ................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................  
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................... ................................. 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 

 
1. จิรธี  ก าไร.(2547).  ก้าวแรกสู่ e-Commerce. กรุงเทพฯ: เอส ซี พี บุ๊กส์ 
2. ทวีศักดิ์ อินทรรักขา. (2549). การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

3. ลักขณา  สริวัฒน์. (2544). จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน. กรงุเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
4. ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. (2551). สถิตินักท่องเที่ยว 2008 จาก : 

http:www.tourism.go.th/2009/th/statixtic/tourism.phb?cid=12.10 มีนาคม 2551 
5. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Grouth Constraint.”Journal of Banking and Finace. 
Volume 30,2931-2943. 

6. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics.Volume  9, 151-166. 

  
การเขียนอ้างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช้ระบบ นาม-ปี และระบุหน้า (เมื่อเป็นการอ้างอิงเฉพาะประเด็น) ไม่ใช้
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(จิรธี   ก าไร, 2547: 4-5) ……………………….. 
2............(ทวีศักดิ์ อินทรรักขา,2549) ……………………. 
3............(ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,2551) ……………………….. 
4............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,2549) ……………………. 
5............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 
 ปีที่พิมพ์ 
 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
 จ านวนหน้า 

3.2 การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านอง
เดียวกับการน าเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย่างที่  2) 

3.3 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละ
บทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 
1. การน าเสนอตาราง 

(ตัวอย่าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ที่มา : ………….  (แหล่งที่มา และปี)......................... 
 
2. การน าเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยเขียนก ากับใต้
ภาพประกอบ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย่าง) 
รูปภาพ 

 
 

ภาพประกอบที่........ : ………………….(ชื่อภาพประกอบ).................................... 
ทีม่า : ………………(แหล่งที่มา และปี)............(ถ้ามี) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามี รูปแบบการน าเสนอ

เป็นไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่
ผู้เขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เ ขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้ เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุข้อมูลของผู้ร่วมเขียนทุกคนเพิ่มเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าได้  2  วิธีดังนี้ 

 วิธีที่  1 :  ส่งผ่าน E-mail   journal@kbu.ac.th 
 วิธีที่  2 :  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังอยู่ข้างล่างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขที่  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น  CD จ านวน 1 แผ่น โดยน าส่งพร้อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ้ามี) 

4. เมื่อส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วยวิธีที่  1 หรือวิธีที่  2 กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้
บรรณาธิการทราบด้วยวาจา  โดยโทรศัพท์ไปที่  02-3202777 ต่อ 1129  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


