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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ 

ของคณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  

สาขาวชิานติศิาสตร ์สาขาวชิาการจดัการ สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาบญัชี สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ 

สาขาวชิารฐัศาสตร ์ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง  สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 

และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  

ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 

ฉบับที่ 2 ตุลาคม - มกราคม

ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ

การสื่อสารนั้น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น รวมทั้งตรวจแก้ไขทางวิชาการจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer  

Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน 

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ คณะวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ารง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการ : 

อาจารย์เหมือนฝัน  คงสมแสวง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  :
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีวรรณ  ยิ่งยง คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์กุลปราณี ศรีใย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ปฏิวัติ สุริโย คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์วรฉัตร อังคะหิรัญ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี
อาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิร ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นางสาวพิมนภัทร์ เมธาชัยศิษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นายจเร เถื่อนพวงแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก :
พลอากาศเอก ศักดา สุจริตธรรม ข้าราชการบ�านาญ กองทัพอากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ขันธไชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล วทิยาลยัการทพัอากาศ
พันต�ารวจเอก กฤตธัช ชนะสิทธิ ์ ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา



อาจารย์ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี
อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จ�าเนียร ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด�า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ : 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ  สถาบันไทยคดีศึกษา
รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโทหญิง ดร.ศิริพร นุชส�าเนียง โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์   มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธ�ารงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงหธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวัฒน์ พลอยเทศ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บ�ารุงชีพ  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.ณัฐชา ธ�ารงโชติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.นันทกา สุธรรมประเสริฐ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.บวรสวรรค์ เจี่ยด�ารง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มนต์ ขอเจริญ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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บทบรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ 

เล่มแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีอยู่ในสายสังคมศาสตร์และการสื่อสารเนื่องจากปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการเพียงฉบับเดียวคือ วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ซึ่งเนื้อหาบทความ 

ส่วนใหญ่จะอยู ่ในกลุ ่มวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จึงส่งผลให้พื้นที่ในการเผยแพร่รวบรวม 

และจัดเก็บผลงานวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์ไม่เพียงพอกับจ�านวนผลงาวิชาการที่ผลิตขึ้น 

ด้วยเหตผุลดงักล่าว มหาวทิยาลยัจงึมอบหมายให้คณะนเิทศศาสตร์ เป็นแกนหลกัในการด�าเนนิการ 

จัดท�า “วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร” ขึ้น โดยก�าหนดจัดพิมพ์จ�านวน  

3 ฉบับต่อปี 

ส�าหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีรับเผยแพร่ในวารสารต้องอยู่ในกลุ่ม 

สาขาวชิาใดวชิาหนึง่ ได้แก่ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาครศุาสตร์ สาขาวชิาบรหิารการศกึษา  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

วารสารฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ตั้งแต่คณะที่ปรึกษา 

คณะท�างาน กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่สละเวลาร่วมพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเป็น 

แรงบันดาลใจในการมุ่งมุ่นพัฒนาเผยแพร่ผลงานวิชาการของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 

รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ที่หลากหลาย อันจะน�าพาให้ผู้อ่านสามารถน�าไปสร้างสรรค์

และพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง
ที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ

The Direct, Indirect, and Total Influence of buyer of Illegal 
The red-whiskered bulbul in Bangkapi Canton

พันต�ารวจโท พิชศาล พันธุ์วัฒนา1 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงท่ีผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ และ (2) อิทธิพลของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย 
ที่มีต่อการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของผู้ซื้อในพื้นที่เขตบางกะปิ ใช้ระเบียบ 
วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลูจากผูซ้ือ้นกจ�านวน 78 ราย จากการสุ่มตวัอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ผูซ้ือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดงทีผ่ดิกฎหมายเกอืบทัง้หมดเป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 60 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 - 35,000 บาท ผู้ซื้อนกส่วนใหญ่
มีประสบการณ์เลี้ยง 6 - 10 ปี เลี้ยงนกที่บ้านไว้ 6 - 10 ตัว คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมาย
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมายและซื้อนกที่ผิดกฎหมายเป็นประจ�า (2) ราคาเทียบ
นกถกูกฎหมายมอีทิธพิลทางตรงมากทีส่ดุต่อการซ้ือนกปรอดหวัโขนเคราแดงผิดกฎหมาย และ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการซ้ือนกปรอด
หัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายของผู้ซื้อนกในอ�าเภอบางกะปิ

ค�าส�าคัญ : นกปรอดหัวโขนเคราแดง, ผิดกฎหมาย, อ�าเภอบางกะปิ

Abstract
The objectives of this research were to study (1) Demographic 

characteristics of buyers of red-whiskered bulbul which is illegal for trading 
in Bangkapi canton and (2) The influence of Demographic characteristics  
of the buyers, the bird’s behaviors, channels of trade, legal birds’ price 

1 อาจารย์คณะตำารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ เลขที่ 90 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73110, 0819056711, jodd0509@gmail.com
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2     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

comparing to bulbul’s price. This study was conducted by quantitative  
approach, questionnaire was used to collect data from 78 Illegal buyers  
by purposive sampling. The data were analyzed using path analysis. The results  
indicated that (1) Almost of the buyers of red-whiskered bulbul which is  
illegal had male, 41 - 60 years old, bachelor degrees, income 25,001 - 35,000 
per month. Most buyers had experience 6 - 10 years, rear 6 - 10 birds in home, 
think to legal birds’ price lower than bulbul’s price. Often buys illegal bird. 
(2) price comparison between both types of the birds had the most direct
influence,  and demographic characteristics of the buyers had the total and
indirect influence.

Keywords:  The red-whiskered bulbul, Illegal, Bangkapi canton

ที่มาและความส�าคัญ
นกปรอดหัวโขนเคราแดง (Red-Whiskered Bulbul) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  

“Pycnonotus jocosus” เรียกกันทั่วไปว่า “นกกรงหัวจุก” บางคนเรียกว่า “นกหัวจุก” 
เป็นการเรียกตามลักษณะของนกชนิดน้ีท่ีมีจุกท่ีหัวคนไทยต่างพื้นที่เรียกนกชนิดนี้แตกต่างกัน 
คนภาคใต้เรียกนกประเภทน้ีว่า “นกกรงหัวจุก” บางคนเรียกว่า “นกกรง” คนภาคเหนือ 
เรียกนกชนิดนี้ว่า “นกปริ๊ดเหลว” บ้างก็เรียกว่า “นกพิชหลิว” คนภาคกลาง เรียกนกชนิดนี้ว่า  
“นกปรอดหวัจกุ” บางคนเรยีกว่า “นกปรอดหวัโขน” (พชิศาล พนัธุว์ฒันา, 2557, น.105-111) 
ลักษณะโดยทั่วไปของนกชนิดน้ีเป็นนกขนาดเล็กโต มีปากเรียวแหลมปลายปากโค้งเล็กน้อย 
และมีขนสั้นแข็งบริเวณโคนปากขน ที่ตัวมีสีด�าอมน�า้ตาล มีขนจุกที่หัวตั้งตรงปลายจุกที่ติดกับ 
ล�าคอมีสีด�าสนิท ที่แก้มมีขนสีขาวและมีจุดสีแดงที่ข้างตาทั้ง 2 ข้าง โคนหางล่างมีสีแดง 
มีเสียงร้องที่ไพเราะจนได้รับฉายาว่า “The Nightingale of Persia” เนื่องจากมีคุณสมบัติ 
และลักษณะเด่นกว่านกชนิดอื่น ตรงเสียงร ้องท่ีมีท ่วงท�านองสูงต�่า ส้ันยาวลักษณะ 
คล้ายท�านองเพลง มีส�านวนเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ถิ่นอาศัย และน�้าเสียงของนกแต่ละตัว 
จะมีความกลมเกลี้ยงและแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Kamtaeja, Sitasuwan,  
Chomdej, & Mennill, 2012, pp. 31-43) นกชนิดนี้อยู่ในสภาพแวด ล้อมได้หลากหลาย 
เช่น ยอดเขาสูง ป่า ที่ราบต�่า ทุ่งหญ้า ชายป่า และเขตที่ใกล้กับชุมนุมที่อาศัยของมนุษย ์
ชอบอาศัยท�ารังอยู่ในพุ่มไม้เล็ก ต้นไม้พุ่มไม้ระแนง รวมถึงตามระเบียงอาคาร โดยนกชนิดน้ี 
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์อาศัยได้เป็นอย่างดี 
(สีฟ้า ละออง, 2554)
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นกปรอดหัวโขนเคราแดงเป็นนกท่ีอยู ่ในบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต โดยผู้ขออนุญาต 
จะต้องได้นกปรอดหวัโขนเคราแดงมาโดยถกู ต้องตามกฎหมายคือซือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดง 
ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จากผู้ท่ีมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วน�าหลักฐานหนังสือ 
ก�ากับการจ�าหน่ายมาขออนุญาตครอบครองนกตัวน้ันหรือเป็นการครอบครองนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงที่ผู้ครอบครองได้แจ้ง การครอบครองไว้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดให้แจ้ง  
(ราชกิจจานุ เบกษา, 2551) ส่วนนกปรอดหัวโขนเคราแดง ที่ผิดกฎหมายเป็นนกที่ผู้คนเลี้ยงไว้ 
โดยไม่มใีบอนญุาตครอบครองทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั ซึง่สงัเกตได้ง่ายเพราะนกประเภทนี้ 
ส่วนใหญ่จะไม่มีห่วงขาท่ีใช้ระบุตัวของสัตว์ป่า ซ่ึงบนห่วงจะมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อเจ้าของนก 
ชื่อฟาร์มนก หรือแหล่งท่ีมาของนก รวมถึงตัวเลขท่ีบ่งบอกประวัติของพ่อแม่นกตัวนั้น  
(ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2554) แหล่งท่ีมาของนกท่ีผิดกฎหมายได้จากการซื้อที่ร้านขายนก 
ทีผ่ดิกฎหมาย บ้างกซ็ือ้ขายแลกเปลีย่นกบัเพือ่นในแวดวงนก บ้างกด็กัจบันกทีอ่ยูต่ามธรรมชาติ 
หรือแม้แต่ซื้อขายกันออนไลน์ตามเวปไซต์ต่าง ๆ ด้วยเหตุหรือวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อที่ต่างกัน

เมือ่ผูค้นทีน่ยิมเลีย้งนกชนดินีต่้างซือ้นกปรอดหวัโขนเคราตามแต่วตัถปุระสงค์การเลีย้ง 
ที่แตกต่างกัน เช่น เลี้ยงเป็นงานอดิเรก เลี้ยงไว้เป็นสัตว์น�าโชค เลี้ยงเพื่อน�านกเข้าร่วมประกวด 
แข่งขัน เลี้ยงเพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ เลี้ยงเป็นประเพณี เล้ียงเพื่อออนุรักษ์สายพันธุ์นก  
หรือแม้แต่เลี้ยงเพราะตามกระแสนิยม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552) 
ส่งผลให้ตลาดซื้อขายของนกประเภทน้ีเจริญเติบโตกระจายไปบริเวณกว้าง เริ่มจากภาคใต้ 
กระจายสู ่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และท่ีอื่น ๆ ในประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร  
(สีฟ้า ละออง, 2554) ซึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนรามค�าแหง 
แขวงหัวหมาก อ�าเภอบางกะปิท่ีมีกลุ ่มคนภาคใต้ได้เข้าพักอาศัยจ�านวนมากต่างนิยม 
เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงกันอย่างแพร่หลาย พบเห็นได้ตามสนามประกวดแข่งขันนก  
บ้านพักอาศัย ห้องเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอพักนักศึกษา โดยนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ที่พบเห็นในอ�าเภอบางกะป ิจ�านวนมากกว ่าครึ่ ง เป ็นนกที่ ไม ่ผ ่านการขึ้นทะเบียน 
จากหน่วยงานภาครัฐสังเกตได้จากที่ขานกไม่มีห่วงขาระบุรายละเอียดของนก จึงเป็นนก 
ที่ผิดกฎหมายซึ่ งมีที่มาหลากหลายช ่องทาง เช ่น (1) ร ้านขายนกที่ผิดกฎหมาย 
(คมชัดลึกออนไลน์, 2561)ที่เรียกนกประเภทนี้ว่า นกป่าหรือนกเถื่อน (2) ซ้ือขายจากเพื่อน 
ในแวดวงที่เรียกว่านกบ้าน (3) ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต (มติชนออนไลน์, 2560) หรือจากบุคคล 
ที่ประกาศขายนกผ่านเวปไซต์ท่ีเก่ียวกับนก อายุของนกเหล่านี้ไม่สามารถ ระบุได้แน่ชัด 
มีทั้งอยู่ในวัยลูกป้อน ลูกใบ้ นกแก้มแดงจนถึงนกแก่ป่าที่ผู ้ซื้อนกประเภทนี้ต่างคาดหวัง 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงสัญชาติญาณในการด�ารงชีวิตในธรรมชาติของนกที่ต ้องม ี
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ความตื่นตัวสูง มีจิตใจนักสู้ และร้องเปล่งส�านวนไพเราะตามแต่ลักษณะเฉพาะถิ่น โดยการซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในทุกวัยของนกจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านกที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เช่น นกผิดกฎหมายในวัยลูกป้อนราคาขายที่ร้านขายนกจะอยู่ประมาณ 
500 - 700 บาท (จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์, 2555) ขณะที่นกที่มีแหล่งก�าเนิดจากฟาร์มนก 
หรอืนกทีถ่กูต้องตามกฎหมายจะมรีาคาต่อตวัประมาณ 1,000 - 1,500 บาท เป็นเหตปัุจจยัหนึง่ 
ที่ส่งผลให้ผู้เลี้ยงนกกลุ่มหน่ึงนิยมซ้ือนกท่ีผิดกฎหมาย ท้ังที่รู้ว่าการครอบครองนกประเภทนี ้
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  
โดยโทษความ ผิดฝ่าฝืนตามมาตรา 19 ซ่ึงมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ราชกิจจานุเบกษา, 2535, น. 1)

ผู้วจิยัประสงค์ศกึษาว่าตวัแปรหรือปัจจยัส�าคญัใดท่ีส่งผลให้ผูเ้ลีย้งนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ในอ�าเภอบางกะปิซื้อนกที่ผิดกฎหมาย จึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกประเด็น 
ที่น่าสนใจและมีความส�าคัญใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาจ�านวน 4 ตัว ประกอบด้วย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบ 
นกถูกกฎหมาย เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรงทางอ้อม และผลโดยรวมต่อการซื้อ
นกผดิกฎหมายของผูเ้ลีย้ง และผลทีไ่ด้ในแต่ละตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตแุละผลกบัการ 
ซื้อนกผิดกฎ หมายของผู้เลี้ยงท่ีเป็นตัวแปรตามอย่างไร เพื่อได้ทราบล�าดับความส�าคัญ 
ของตัวแปรที่ก่อให้เกิดการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผู้เลี้ยง

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง

ที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ
2. เพ่ือศกึษาอทิธพิลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ พฤตกิรรมนก การเข้าถงึ

แหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมายที่มีต่อการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผู้ซื้อในอ�าเภอบางกะปิ

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยมีขอบเขตแบ่งได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านพื้นที่: ศึกษาการซื้อนก 

ที่ผิดกฎหมายของผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงเฉพาะที่อาศัยในอ�าเภอบางกะป ิ
(2) ด้านเนื้อหา: ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ปรากฏในกรอบแนวความคิดจ�านวน 5 ตัวแปรเท่านั้น
(3) ด้านประชากร: ผู ้ซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงเป็นประชากรเป้าหมายเท่านั้น และ
(4) ด้านเวลา: ศึกษาต้นเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
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นิยามศัพท์
นกปรอดหัวโขนเคราแดง หมายถึง นกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ท่ีผู้เลี้ยงหรือซ้ือไว้เพื่อครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
หน่วยงานภาครัฐ

นกผิดกฎหมาย หมายถึง นกที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคน 
ในแวดวงนกใช้ค�าเรียก ว่า นกเถื่อน หรือนกป่า

การซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย หมายถงึ การทีผู่เ้ลีย้งซือ้นกปรอดหวัโขนเคราแดง โดยทีน่กนัน้ 
ไม่ได้รับใบ อนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ

ผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดง หมายถึง บุคคลที่เล้ียงนกปรอดหัวโขนเคราแดง  
ไว้ในสถานที่อาศัยส่วนตัวในเขตพื้นที่บางกะปิ

อ�าเภอบางกะปิ หมายถึง เขตท่ีตั้งอยู ่ตอนกลางของฝั่งพระนคร เป็นเขตที่แบ่ง 
การปกครองย่อย 2 แขวง ประกอบด้วยคลองจั่น และหัวหมาก

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือ การที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าจากทางเลือก 
ที่มีตั้งแต่สองเลือกขึ้นไปโดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 
ทัง้ด้านจติใจ (ความรู้สกึนกึคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกจิกรรมทัง้ทางด้านจติใจ 
และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ท�าให้เกิดการซื้อโดยผ่าน 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process of consumer) ที่ประกอบด้วย  
(1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ และ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Haubl, & Trifts, 1999, pp.19-24)

แนวคิดการกระท�าผิดซ�้า
ก๊อตเฟสสัน (Gottfredson) กล่าวว่าผู้กระท�าผิดติดนิสัย (Persistence offender) 

โดยทั่วไปหมายถึง ผู้ที่กระท�าผิดซ�้าซากหรือกระท�าความผิดบ่อยครั้ง จนถือว่าติดเป็นนิสัย  
ซึ่งแต่เดิมจะใช้ค�าว่าผู้กระท�าผิดโดยสันดาน ผู้ที่กระท�าผิดติดนิสัยพิจารณาจากการที่ผู้น้ัน 
กระท�าผดิซ�า้ซาก คอื การกระท�าผดิซ�า้หลาย ๆ   ครัง้  ถ้ากระท�าผดิซ�า้เพยีงครัง้เดยีวหรอืกระท�าผดิ 
ครั้งที่สองยังไม่ถือเป็นการกระท�าผิดติดนิสัย เพราะอาจพลาดพล้ังได้ แต่ถ้ากระท�าผิดตั้งแต ่
สามครั้งขึ้นไป ควรจะถือได้ว่ากระท�าความผิดซ�า้ซาก (Gottfredson, 1996, p.37-39)
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กรอบแนวความคิดและสมมติฐาน

     

ภาพที่ 1  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย
 จากภาพที่ 1 พบว่าในงานวิจัยมีตัวแปรท้ังสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบด้วย|ตัวแปรตาม  
1 ตวั คอื การซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย และตวัแปรอสิระอกี 4 ตวั ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซ้ือ และ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย ซึ่งจากภาพ 1  
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relationship) มีทิศทางของความสัมพันธ์ 
เป็นเส้นตรงเชิงบวก (positive relationship) ได้แก่ ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผูซ้ือ้กบัพฤตกิรรมนก หรอืตวัแปรการเข้าถงึแหล่งซือ้กบัราคาเทยีบนกถกูกฎหมายเป็นต้น 
(Gogtay & Thatte, 2017, pp.78-81) โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดในภาพสามารถอธิบายได้ว่า  
(1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซ้ือขึ้นอยู ่กับพฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ  
ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย และการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย (2) พฤติกรรมนกขึ้นอยู ่กับ 
ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย การเข้าถึงแหล่งซ้ือ และการซ้ือนกที่ผิดกฎหมาย (3) การเข้าถึง 
แหล ่งซื้อขึ้นอยู ่กับราคาเทียบนกถูกกฎหมาย และการซื้อนกที่ ผิดกฎหมาย และ  
(4) ราคาเทียบนกถูกกฎหมายขึ้นอยู ่กับการซื้อนกที่ผิดกฎหมายซ่ึงสามารถเขียนเป็น 
สมมติฐานได้ 4 ชุดดังนี้

เพศ สูง

ราคาเทียบ

นกถูกกฎหมาย

พฤติกรรมนก
การเข้าถึง

แหล่งซื้อ

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ฯ 

ของผู้ซื้อ

การซื้อนก

ที่ผิดกฎหมาย

ปานกลาง ต�่า

ร้องไพเราะ มีความตื่นตัว มีจิตใจนักสู้ ร้านขาย บ้านเพื่อน อินเทอร์เน็ต

อายุ

การศึกษา

รายได้ เป็นประจ�า

บางครั้ง
ประสบการณ์

เลี้ยงนก

จ�านวนนก

ที่เลี้ยง
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DOMOGC = ƒ (β
1
 BEHAVIO + β

2 
SOURCE + β

3
 PRICEB + β

4
 NLEGALB).....(1) 

BEHAVIO = ƒ (β
5
 PRICEB + β

6
 SOURCE + β

7
 NLEGALB)…………....…..…………(2)

SOURCE = ƒ (β
8
 PRICEB + β

9
 NLEGALB)………………………….................…………(3)

PRICEB = ƒ (β
10
 NLEGALB)………………………………………...…….................………(4) 

           

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
หมายเหตุ : β คือ ค่าเบต้าหรือค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (Standardized  
regression coefficients)

วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยใช้แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ประชากรในงานวิจัยชิ้นนี้  
คือ ผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงท่ีผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
แบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ด้วยการเดินทางไปยังสถานที่เล้ียงนกปรอด 
หัวโขนเคราแดง ซึ่งมีท้ังผู้เข้าไปเยี่ยมชมและผู้ท่ีประสงค์จะหาซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
จากนั้นสอบถามว่าผู้ก�าลังดูนกปรอดหัวโขนเคราแดงอยู่นั้นมีความประสงค์ จะซื้อนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงหรือไม่ ถ้ามีความประสงค์ ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้แบบสอบถามที่เขียนขึ้น 
โดยก�าหนดกลุม่ตวั อย่างจ�านวน 78 คน (Mesa, Chica, Duquia, Bonamigo, & Bastos, 2016,  
pp.326-330) การเก็บข้อมูลใช้การเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างค�าถาม 
เป็นข้อความเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนค�าถามมีการแบ่งค�าถามเป็นหมวดหมู่ตามตัวแปร 

ราคาเทียบนก

ถูกกฎหมาย

PRICEB

β
1

β
2 β

7

β
8

β
9

β
5

β
4

β
3 β

10

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ฯ 

DOMOGC

พฤติกรรมนก

BEHAVIO

การซื้อนก

ที่ผิดกฎหมาย 

NLEGALB

การเข้าถึงแหล่งซื้อ 

SOURCE
β

6
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ทีศ่กึษาเพือ่ให้เกดิความสะดวกและครอบคลมุทกุประเดน็ของการศกึษา มกีารทดสอบรายการ 
ข้อค�าถาม (Pretest) กบัประชากรทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงประชากรเป้าหมายก่อนเข้าสู่สนามจรงิ  
(Caspar, 2016) แบบสอบถามได้ผ่านการวดัความเชือ่มัน่ของความคงตวั (Stability Reliability) 
ใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันกับผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงระยะเวลาห่างกันช่วงหนึ่ง 
หรอืทีเ่รยีกว่าวธิกีารทดสอบซ�า้ (Test–Retest Method) (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown,  
Ferrara, & Macciocchi, 2013, pp. 506-511) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประชากร 
เป้าหมายวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อก�าหนดน�้าหนักปัจจัย (Factor Loading) 
ของแต่ละรายการ โดยยืนยันความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการว่าได้วัดในสิ่งท่ีต้องการจากการพิจารณาเรื่องความถูกต้องได้แก่  
ความถกูต้องในตวัสร้าง (construct validity) (Besnoy, Dantzler, Besnoy, & Byrme, 2016,  
pp.3-22) ความถูกต้องในเนื้อหา (content validity) (Lafave, Tyminski, Riege, Hoy, &  
Dexter, 2015, pp.89-92) ความถูกต้องที่เกี่ยวกับมาตรฐาน (criterion-related validity)  
(Arthur, Day, McNelly, & Edens, 2006, pp.125-154) ความถกูต้องผิวหน้า (face validity)  
(Sato, & Ikeda, 2015, pp.1-16) ความถูกต้องด้านบรรจบ (convergent validity)  
ความถูกต้องด้านจ�าแนก (discriminant validity) (Engellant, Holland, & Piper, 2016,  
pp.37-50) วัดค่าความสอดคล้องภา ยใน (Internal Consistency Method) ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อถือได้แต่ละรายการมาตรวัด หาค่าครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) 
(ตารางที่ 2) ที่ส�าคัญ คือการตรวจสอบสภาพข้อมูลว่ามีการละเมิดข้อสมมติหรือไม ่
ก่อนน�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สถิติ พิจารณาตัวแปรอิสระต้องไม่สัมพันธ์สูง (Muticollinearity) 
การกระจายปกติตัวแปรเดียว (Univariate Normality) ความเป็นเส้นตรง (Linearity) 
ความเหมือนกันของการผันแปร (Homoscedasticity) และการกระจายปกติหลายตัวแปร 
(Multivariate Normality) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2558, น.18-24) หลังเสร็จสิ้น 
กระบวนการข้างต้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จ รูป SPSS for Windows 
ใช้สถติพิรรณนาโดยใช้อตัราส่วนร้อย ค่าต�า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้  
และค่าความโด่ง อธิบายสภาพทั่วไปของตัวแปรเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1  
ส ่วนการวิเคราะห ์อิทธิพลตัวแปรอิสระทั้ ง  4 ตัวที่มีต ่อการซื้อนกที่ ผิดกฎหมาย 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  
พิสูจน์ว่าตัวแปรอิสระใดท่ีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายของผู้ซื้อที่อาศัยในอ�าเภอบางกะปิ
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ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 1 

ส่วนผลที่ได้จากการ ศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปรากฏในตารางที่ 4  
รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาสภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษา (n=78)

รายการที่ใช้วัด อัตราส่วนร้อย

เพศ ชาย 92.5

อายุ ต�่ากว่า 20 ปี 7.3

21 - 40 ปี 33.7

41 – 60 ปี 41.4

มากกว่า 60 ปี 17.6

การศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี 40.6

ปริญญาตรี 47.7

ปริญญาโท 11.7

รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 12.8

15,001 - 25,000 บาท 31.6

25,001 - 35,000 บาท 35.3

มากกว่า 35,000 บาท 20.3

ประสบการณ์เลี้ยงนก ไม่เกิน 1 ปี 7.3

1 - 5 ปี 21.6

6 - 10 ปี 42.3

มากกว่า 10 ปี 28.8

จ�านวนนกที่เลี้ยง 1 - 5 ตัว 17.0

6 - 10 ตัว 45.6

มากกว่า 10 ตัว 37.4
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รายการที่ใช้วัด อัตราส่วนร้อย

ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย สูง 9.7

ปานกลาง 13.0

ต�่า 77.3

การซื้อนกที่ผิดกฎหมาย เป็นประจ�า 59.0

บางครั้ง 41.0

จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ทีผ่ดิกฎหมายเกอืบทัง้หมดเป็นเพศชาย (92.5) อายรุะหว่าง 41 - 60 ปี (41.4) ส�าเรจ็การศกึษา 
ในระดับปริญญาตรี (47.7) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 - 35,000 บาท (35.3)  
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนก 6 - 10 ปี (42.3) เลี้ยงนกที่บ้านไว้ 6 - 10 ตัว (45.6) ผู้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงส่วนใหญ่คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมายต�่ากว่าเม่ือเทียบกับนก 
ที่ถูกกฎหมาย  (77.3) ซ่ึงผู้เลี้ยงนกปรอดหัว โขนเคราแดงที่อาศัยอ�าเภอเขตบางกะปิซื้อนก 
ที่ผิดกฎหมายเป็นประจ�า (59.0)  

ตารางที่ 2 พฤติกรรมและการเข้าถึงแหล่งซื้อนกป่า

รายการที่ใช้วัด
ค่าต�่า

สุด

ค่า

สูงสุด
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบนฯ

ค่า

ความ

เบ้

ค่า

ความ

โด่ง

พฤติกรรมนกป่า

      มีเสียงร้องไพเราะ 1 9 6.76 2.84 .34 .17

      มีความตื่นตัวสูง 4 10 8.24 3.86 .09 .26

      มีจิตใจนักสู้ 3 10 7.79 3.12 .51 -.16

การเข้าถึงแหล่งซื้อนกป่า

      ร้านขาย 1 10 8.17 3.76 .79 .56

      บ้านเพื่อน 3 9 7.46 3.26 1.07 .88

      อินเทอร์เน็ต 3 9 7.59 3.37 .57 .69
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 จากตารางที ่2 พบว่า พฤตกิรรมนกป่าหรอืนกทีผ่ดิกฎหมายทีแ่สดงออกโดดเด่นมากทีส่ดุ 
คือ นกมีความตื่นตัวสูง (8.24 จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาได้แก่ มีจิตใจนักสู้และร้องไพเราะ 
ล�าดับท้าย (6.76) ส่วนช่องทางในการเข้าถึงแหล่งซ้ือนกของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ซ้ือผ่านร้านขายนก (8.17 จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาได้แก่ 
ซื้อทางอินเทอร์เน็ต และซ้ือจากบ้านเพื่อนเป็นล�าดับท้าย (7.46) สรุปความได้ว ่า  
ผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ซื้อนกผ่านร้านขายนกที่เปิดผิดกฎหมาย 
เหตุที่ซื้อเพราะนกมีพฤติกรรมที่ตื่นตัวสูง 
 การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระได้แก่ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซ้ือ ราคาเทียบนก 
ถกูกฎหมายทีม่ต่ีอการซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย ก่อนน�าข้อมลูเข้าสู่การวเิคราะห์ทางสถติ ิต้องตรวจ 
ข้อมูลก่อนว่ามีการละเมิดข้อสมมติท่ีก�ากับเทคนิควิธีหรือไม่ โดยตรวจสอบข้อสมมติ 
(assumptions) อย่างน้อย 4 ข้อได้แก่ การกระจายปกตติวัแปรเดยีว (univariate normality) 
ความเป็นเส้นตรง (linearity) ความเหมือนกันของการผันแปร (homoscedasticity)  
ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์สูง (muticollinearity) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556, น.90-99) 
ก่อนน�าไปใช้วิเคราะห์สถิติระดับกลางหรือระดับสูง (ตารางที่ 3) และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  
SPSS ท�าการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ให้เป็นตัวแปรหุ่น (dummy  
variable) ส�าหรับใช้วิเคราะห์ถดถอย (กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  
2558, น.16)

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรที่ใช้ศึกษา

Variables NLEGALB DOMOGC BEHAVIO SOURCE PRICEB

NLEGALB 1.00 .51 .37 .62 .26

DOMOGC 1.00 .66 .31 .19

BEHAVIO 1.00 .28 .34

SOURCE 1.00 .47

PRICES 1.00

Tolerance - .76 .84 .71 .78

VIF - 1.37 1.28 1.44 1.31

K-S Test .11 .07 .09 .07 .08
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Min 1 2 1 1 1

Max 2 6 3 3 3

X 1.49 4.14 1.71 1.93 2.13

SD. .78 1.96 .87 .79 .91

Skewness .57 .89 -.37 .22 1.21

Kurtosis .43 1.17 .67 -.19 .91

หมายเหตุ : Kaiser – Meyer Olkin = .632,  Sig. F  = .000,  F test = 1.437

 จากตารางที่ 3 ผู ้วิจัยตรวจสอบตัวแปรท้ังหมดที่ศึกษาพบว่ามีการกระจายปกติ 
พจิารณาจากค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าทีไ่ด้จาก K - S test  
พบว่า ตวัแปรอสิระทกุตวักระจายปกต ิและเมือ่ทดสอบ linearly เพือ่ตรวจสอบความเป็นเส้นตรง 
พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย (NLEGALB) 
ที่เป็นตัวแปรตาม (F test = 1.437 มีนัยส�าคัญทางสถิติ) อีกทั้งพิจารณาจากค่า VIF และ  
Tolerance พบว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูง รวมถึงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัว 
ไม่เกิน .75 ค่า KMO อยู่เกณฑ์ปกติ และค่า Sig F. เพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงก็ได้ค่าปกต ิ
สรุปได้ว่าภาพรวมตัวแปรที่จะใช้วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ละเมิดข้อสมมติแต่ประการใด
 การวิเคราะห์เส ้นทางเพื่อหาอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่ มีต ่อ 
การซื้อนกที่ผิดกฎหมายเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปรากฏสมการโครงสร้าง 1 - 4 
และภาพที่ 3 ดังนี้

DOMOGC = ƒ (.727 BEHAVIO + 7.06 SOURCE + 7.91 PRICEB + .674 NLEGALB)….(1) 

 R = .611  R2 = .407 F = 14.136 Sig.F = .000

BEHAVIO = ƒ (.497 PRICEB + .734 SOURCE + .741 NLEGALB)…................………(2) 

 R = .491  R2 = .314 F = 12.861 Sig.F = .000

SOURCE = ƒ (.817 PRICEB + .616 NLEGALB)…………………………….......………(3) 

 R = .564  R2 = .437 F = 13.426 Sig.F = .001

PRICEB = ƒ (.834 NLEGALB)…………………………..………….....…………..…………(4) 

 R = .517  R2 = .324 F = 13.217 Sig.F = .000
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  (path diagram)  โดยที่ 
β

1
 = .727,  β

2
 = .706,  β

3
 = .791,  β

4
 = .674,  β

5
 = .497,  β

6
 = .734,  β

7
 = .741,  

β
8
 = .817,  β

9
 = 616,  β

10
 = .834

ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่มีต่อการซ้ือนก 
ทีผิดกฎหมาย  

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ (DOMOGC)   .674 1.421 2.095

พฤติกรรมนก (BEHAVIO) .741 .866 1.607

การเข้าถึงแหล่งซื้อ (SOURCE) .616 .681 1.297

ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย (PRICEB) .834 - .834

หมายเหตุ :  (1) อิทธิพลทางอ้อมของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ซื้อได ้จาก  
(.727 x .734 x .616) + (.706 x .616) + (.791 x .834) = 1.421 และผลรวมได้จาก  
.674 + 1.421 = 2.095 (2) อิทธิพลทางอ้อมของพฤติกรรมนกได้จาก (.734 x .616) +  
(.497 x .834) = .866 และผลรวมได้จาก .741 + .866 = 1.607 และ (3) อิทธิพลทางอ้อม 
ของการเข้าถึงแหล่งซื้อได้จาก .817 x .834 = .681 และผลรวมได้จาก .616 + .681 = 1.297

NLEGALB

SOURCE

DOMOGC

BEHAVIO

.674 
.741 .706 

.817 .497 .616.727

.734

PRICEB .834
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สรุปและอภิปรายผล
 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ที่ศึกษาสภาพทั่วไปของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะปิ  
สามารถสรุปความได้ว่า ผู ้ซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในอ�าเภอบางกะป ิ
ที่เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 
ต่อเดอืนเฉลีย่ 25,001 - 35,000 บาท มปีระสบการณ์ในการเลีย้งนก  6 - 10 ปี เลีย้งนกทีบ้่านไว้   
6 - 10 ตัว โดยผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงส่วนใหญ่คิดเห็นว่าราคาของนกผิดกฎหมาย 
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมาย เช่นนี้ผู ้ เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่อาศัย 
ในอ�าเภอบางกะปิจงึซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายเป็นประจ�าซ่ึงการทีผู่เ้ลีย้งส่วนใหญ่ซือ้นกทีผ่ดิกฎหมาย 
เป็นประจ�าเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีกระท�าผิดซ�้าซากหรือกระท�าความผิดบ่อยครั้ง 
จนถือว่าติดเป็นนิสัย หากเป็นกรณีท่ีผู้เลี้ยงซ้ือโดยรู้ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายก็จัดอยู่ในประเภทผู้กระท�าผิดโดยสันดาน (Gottfredson, 1996, p.23)  
ผู ้ เลี้ยงนกกลุ ่มนี้ควรปรับปรุงพฤติกรรมการซ้ือของตนโดยประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้กล่าวคือ ผู้เลี้ยงควรเลือกซื้อนกตามฟาร์มเพาะพันธุ์นกที่ได้รับ 
ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ จึงสามารถครอบครองนกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 อย่างไรก็ดีผู ้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงหรือนกป่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าพฤติกรรม 
ของนกป่าทีแ่สดงออกโดดเด่น คอื มคีวามตืน่ตวัสงู รองลงมาได้แก่ มจีติใจนกัสู้ และร้องไพเราะ 
เป็นล�าดับท้าย สอดคล้องกับผลการ ศึกษาพฤติกรรมนกป่าของนักการศึกษาไทยที่ระบุว่า 
นกที่ได้มาจากป่าจะมีสัญชาติญาณการอยู่ในป่าหากินในที่กว้าง เมื่อน�ามาเลี้ยงที่จ�ากัด 
นกจะตื่นกลัวและพยายามบินหนีตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีคนเข้าใกล้ (ตื่น ตัวสูง) 
โดยนกที่โตจากป่าเกือบทุกตัวจะมีจิตใจที่สู้เต็มร้อย เพราะผ่านการต่อสู้กับภยันตรายมากมาย 
ในธรรมชาติเพื่อรักษาชีวิต อีกทั้งนกป่าที่ถูกดักจับจากธรรมชาติมักเป็นนกหนุ่มที่ร้องเพลง 
ได้ไพเราะตามแต่แหล่งถิน่อาศยั (สฟ้ีา ละออง, 2554) เป็นลกัษณะทีโ่ดดเด่นทีน่กเพาะจากฟาร์ม 
หรือนกที่ถูกกฎหมายไม่มี จึงเป็นที่มาประการหนึ่งของการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย
 ส่วนช่องทางในการเข้าถึงแหล่งซื้อนกของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย 
ส่วนใหญ่ซื้อผ่านร้านขายนก รองลงมาได้แก่ ซ้ือทางอินเทอร์เน็ตและซื้อจากบ้านเพื่อน 
เป็นล�าดบัท้าย โดยร้านขายนกดงักล่าวมทีัง้ในอ�าเภอบางกะปิทีม่จี�าหน่าย 4 ร้านเป็นอย่างน้อย 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2558; ตระเวนข่าวออนไลน์, 2558) รวมถึงบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่ลักลอบ 
เปิดขายอกีหลายร้าน ซึง่ร้านขายนกทีเ่ป็นแหล่งซือ้ขายรายใหญ่ของกรุงเทพอยูท่ีต่ลาดสวนจตุจักร 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560; มติชนออนไลน์, 2560) ส่วนการซื้อทางอินเทอร์เน็ตจะปรากฏ 
ตามเวปไซต์ที่เกี่ยวกับนกปรอดหัวโขนเคราแดง (คมชัดลึกออนไลน์, 2561) หรือตามเฟสบุ๊ค 
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ส่วนตัวของผู ้ลักลอบขายนกผิดกฎหมาย และการซ้ือจากบ้านเพื่อน ในที่นี้หมายรวมถึ 
งบ้านเพื่อนของเพื่อน หรือบ้านเพื่อนของพรรคพวกในแวดวงนกที่ผ่านการแนะน�าจากผู้อื่น 
ที่ผู้ซื้ออาจไม่รู้จักมักคุ้นก็เป็นได้
 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 ที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือ พฤติกรรมนก การเข้าถึงแหล่งซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย 
ทีม่ต่ีอการซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายของผูซ้ือ้ในอ�าเภอบางกะปิ สามารถสรปุความได้ว่าราคาเทยีบนก 
ถูกกฎหมายมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดต่อการซ้ือนกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย หรือ 
กล่าวอย่างง่ายได้ว่านกผดิกฎหมายซือ้ขายในราคาไม่แพง อทิธพิลรองลงมา ได้แก่ พฤตกิรรมนก 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ และการเข้าถึงแหล่งซื้อเป็นล�าดับท้าย อย่างไรก็ดี 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ทีป่ระกอบด้วยเพศ อาย ุการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ 
เลี้ยงนก และจ�านวนนกท่ีเลี้ยง มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการซื้อนกปรอด 
หัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย 
 การที่ราคาขายนกที่ผิดกฎหมายหรือนกป่ามีอิทธิพลทางตรงสูงต่อการที่ผู ้ ซ้ือ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงนิยมซื้อนกผิดกฎหมายเนื่องจากนกที่ผิดกฎหมายมีต้นทุนของราคา 
ต�่ากว่านกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือนกที่มีต้นก�าเนิดจากฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ที่ต้องผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจากมนุษย์ ใช้ต้นทุนสูงกว่า ส่งผลให้ราคาค่าตัวนกเกิดความ 
แตกต่างกนัพอสมควร ผูเ้ลีย้งกลุม่หนึง่โดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้น้อยจงึนยิมซือ้นกผดิกฎหมาย 
มาเลี้ยง สอดคล้องกับข้อมูลประชากรเป้าหมายท่ีเกือบครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 
25,000 บาท และส่วนใหญ่นิยมซ้ือนกป่าเป็นประจ�าและการที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู ้ซื้อที่ประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์การเลี้ยงนก และ 
จ�านวนที่เลี้ยงนก มีอิทธิพลทางอ้อมและโดยรวมเป็นอย่างมากต่อการซื้อนกปรอดหัวโขน 
เคราแดงที่ผิดกฎหมายสามารถอธิบายแยกประเด็นได้ดังนี้ 
 อายุหรือวัยเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท�าให้บุคคลแตกต่างกัน บุคคลที่มีอายุต่างกัน 
จะมีความรับผิดชอบ ความรอบรู้ ประสบการณ์ ความสนใจ ความคิด วุฒิภาวะด้านต่าง ๆ 
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับเรื่องการศึกษาท่ีมีอิทธิพลท�าให้คนแตกต่างกัน โดยผู้ที่ได้รับ 
การศึกษาดีจะเป็นคนมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น 
กว่าเดมิ (จรญิาภรณ์ ช่วยเรอืง และชนชิา ปิยชยนัต์, 2555) เช่นนีอ้ายแุละการศกึษาของบคุคล 
มอีทิธพิลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้นกทีผ่ดิกฎหมายกล่าวคอื ผูเ้ลีย้งทีจ่ะซือ้นก 
ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงจะตัดสินใจซื้อนกที่ผิดกฎหมายในระดับที่ต�่ากว่าผู้เลี้ยงที่จะซื้อนก 
ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิระดับต�่า (Moorhouse, Balaskas, D’Cruze, & Macdonald, 2017,  
pp.337-345) เรื่องของรายได้ต่อเดือนท่ีเป็นตัวแปรประกอบเรื่องหนึ่งของลักษณะทาง 
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ประชากรศาสตร์ของผูซ้ือ้ทีม่อีทิธพิลทัง้ทางอ้อมและผลรวมต่อการซ้ือนกปรอดหวัโขนเคราแดง 
ที่ผิดกฎหมายของกลุ ่มประชากรเป้าหมายพบว่าไม่มีนัยส�าคัญมากนัก เนื่องจากผู ้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายทั้งที่มีรายได้ต่อเดือนไม่สูง (ไม่เกิน 15,000 บาท) 
หรือมีรายได้ต่อเดือนสูง (มากกว่า 35,000 บาท) นิยมซื้อนกที่ผิดกฎหมายไม่แตกต่างกัน  
โดยให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่าตัวละ 200 - 300 บาท หากซื้อก็ไม่กระทบกับค่าใช้จ่าย 
ประจ�าเดือนของตนหรือครอบครัว 
 ประเด็นที่น ่าสนใจเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงและจ�านวนที่เ ล้ียงของผู ้ซื้อ 
นกปรอดหัวโขนที่ผิดกฎหมาย พบว่า ผู ้ซื้อนกผิดกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการเล้ียง 
มากกว่า 6 ปี และมจี�านวนนกทีเ่ลีย้งในบ้านพกัอาศยัมากกว่าตัง้แต่ 6 ตวัขึน้ไป จะมคีวามต้องการ 
ซื้อนกผิดกฎหมายมากกว่าผู้ซื้อนกผิดกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการเล้ียงต�่ากว่า 6 ปี  
และมีจ�านวนนกที่เลี้ยงในบ้านพักอาศัย 1 - 5 ตัว เหตุเพราะนกผิดกฎหมายที่ซื้อส่วนใหญ ่
จะเป็นนกป่าทีไ่ม่เชือ่งกบัผูค้น จะดิน้มากขณะทีค่นเข้าใกล้กรงไม่กล้าร้อง ฝึกฝนให้นกเชือ่งได้ยาก 
จึงไม่เป็นที่นิยมกับกลุ่มผู้ซ้ือท่ีมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไม่มากนัก ขณะที่เรื่องจ�านวนนก 
ที่เลี้ยงที่บ้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนกผิดกฎหมายโดยผู้ซ้ือหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่า 
ซื้อเพื่อเลี้ยงไว้เป็นทางเลือกโดยนกผิดกฎ หมายที่ซื้อไม่ต้องพิถีพิถันกับการเลี้ยงเฉกเช่นนก 
ที่เกิดจากฟาร์มเพาะพันธุ์ หากจะต้องเลี้ยงนกเพิ่มก็ไม่มีปัญหา อย่างมากก็เพิ่มกล้วย 
วันละลูกเท่านั้น และหากนกที่ซื้อตายก็ไม่เสียดายนักเพราะเป็นนกป่าที่ซื้อมาในราคาไม่สูง

ข้อเสนอแนะ
 แม้ว่าราคาของนกท่ีผิดกฎหมายเม่ือเทียบกับนกที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีอิทธิพล 
ทางตรงสูงและเป็นที่ดึงดูดความสนใจต่อการตัดสินใจซ้ือก็ตาม แต่สิ่งส�าคัญที่ผู้ซื้อควรต้อง 
ตระหนกัคอื ผูค้รอบครองนกประเภทนีม้คีวามผดิตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 
ฐานฝ่าฝืนมาตรา 19 ซึ่งมีบทก�าหนดโทษมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับ 
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ เช่นน้ีก่อนท่ีผู้เลี้ยงตัดสินใจซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
ผิดกฎหมายควรพิจารณาอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ประกอบด้วย  
(1) การรับรู้ปัญ หา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ  
(Sumi, & Kabir, 2010, pp.2-9) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะซื้อนกผิดกฎหมายที่ยังอาย ุ
และประสบการณ์ไม่มากหรอืมรีะดบัการศกึษาไม่สงู จ�าต้องพจิารณาอย่างมากด้วยความถีถ้่วน 
ก่อนตัดสินใจซื้อนกประเภทนี้  
 กรณผีูเ้ลีย้งเคยซ้ือนกผดิกฎหมายและปัจจบุนัได้ครอบครองอยู ่สามารถสอบถามข้อมลู 
ในการขอยื่นค�าขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
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พ.ศ.2535 (แบบ สป.9 และแบบ สป.14) เพื่อรับใบอนุญาตการครอบครอง (สป.15) 
โดยผู ้อยู ่กรุงเทพมหานครติดต่อที่ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป ่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป ่า 
และพันธุ์พืช ส่วนผู้อยู่ท้องที่อื่นติดต่อที่ส�านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่ ตามสถานที่
เลี้ยงสัตว์ป่านั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

The academic administration model based on philosophy 
of sufficiency economy elementary schools under the jurisdiction 

of the Loei Provincial Education Office.
สุบัน  ประทุมทอง1 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ 

การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อ 
ได ้ด�า เนินการในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศก์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัยคือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่มีการวัดค่าความสอดคล้องเชิงเน้ือหาแล้ว  
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบประเด็น 
ที่น่าสนใจหลายประเด็นกล่าวโดยสรุปคือ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดัเลย โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 2 รปูแบบการบรหิารงานทีพ่ฒันา
ขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนหลัก จ�านวน 7 ขั้นตอน และผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ, การพัฒนา, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เลขที่ 6/999 

ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220, 0935431832, 

wm.oad11@gmail.com
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Abstract
 This work useds several research methods in order to study the state of 
academic administration inaccordance with philosophy of sufficiency  
economy, to develop the model of academic administration according  
to philosophy of sufficiency economy, and to evaluate the academic  
management model according to philosophy of sufficiency economy.  
All of the objectives were implemented in elementary schools  
under Loei Provincial Education Office. All 380 participants were school  
administrators, supervisors, teachers and educational personnel. 
The research tools in the study were questionnaire and in-depth interview,  
and content validity of both was also evaluated\. Statistics used for data  
analysis were percentage, mean and standard deviation. The research  
results revealedseveral interesting points. In summary, first of all,  
the current state of academic administration based on the philosophy  
of sufficiency economy in elementary schools under the jurisdiction  
of the Loei Provincial Education Office had the overall performance  
at a high level in all aspects. Secondly, the developed model for academic 
management consisted of seven main functions, i.e., Finally, evaluation  
of the model showed that it was practical and useful at high level.

Keywords : Model, Development, Philosophy of sufficiency economy,  
Loei Provincial Education Office

ที่มาและความส�าคัญ
 โรงเรียนเป ็นหน่วยการบริหารศึกษาส�าคัญที่จะต ้องปฏิบัติงานด ้านการจัด 
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การจัดการศึกษาโดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตาม 
เป้าประสงค์และผู ้ที่น�าพาองค์กรบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปได้ด้วยดีนั้นขึ้นอยู ่กับ 
ผู ้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู ้ที่มีส่วนส�าคัญ ในออกแบบการวางแผนบริหารสถานศึกษา 
สร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน จ�าเป็นที่ต้องศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของสถานศึกษาซึ่งจะน�าไปสู่การได้มาซ่ึงรูปแบบการวางแผนบริหารงานของสถานศึกษา 
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ในแต่ละแห่งรูปแบบการวางแผนบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีกระจายอ�านาจสู ่ภาคส ่วนต ่าง ๆ ตามนโยบายของ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ผูบ้รหิารจะต้องใช้ความสามารถในการบรหิารงานเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล จ�าเป็นท่ีต้องมีรูปแบบในการวางแผนระบบการจัดการที่ดี จึงจะสามารถ 
พัฒนาองค ์กรไปสู ่ เป ้ าหมายวัต ถุประสงค ์  พันธกิจของโรงเรียนที่ ได ้ก� าหนดไว ้ 
กระทรวงศึกษาธิการได ้ เห็นความส�าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได ้ก�าหนดจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยมุ ่งพัฒนา 
ให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท�างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.7)  หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 ได้มกีารขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่ถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
และน�ามาบูรณาการ ในการบริหารจัดการด้านงานวิชาการโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน 
การสอน เพื่อให้บรรลุมุ ่งหมายของหลักสูตรจึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการขับเคล่ือน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ ประกอบด้วย 1) สถานศึกษา 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการด�าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุมชน ผู้ปกครองด�าเนินชีวิตและมีการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การน�านโยบาย 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก�าหนดแผนด�าเนินงานหลักยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการขับเคล่ือนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างความรู ้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้
และสื่อการเรียนรู ้ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรเครือข่าย 
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 2) ด้านการน�าสู่การปฏิบัติ โดยน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
3) ด้านประสานงานร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4) ด้านการติดตาม 
ประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน 
ที่รับการบริการให้เกิดความรู้ทักษะเจตคติและสามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถานศกึษาจดัการเรียนการสอน ตามเนือ้หาทีก่�าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกบัวถิชีีวติ 
ของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1, 2552)
 รัฐบาลไทยยุคปัจจุบันได้น�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
บริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และน�ามาเป็นกรอบ 
ในการปฏริปูการศกึษา ทัง้ 11 ด้านจากการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพ และความส�าเร็จของการจัดการศึกษา 
 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ แต่การด�าเนินการ 
ในแต่ละโรงเรียน มีแนวด�าเนินการท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากยังขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติ 
ทีช่ดัเจน ผูว้จิยัในฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เหน็ว่าการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ ในการบรหิารจดัการจะช่วยให้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น จึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัย รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีเป ้าหมายส�าคัญ คือ คุณภาพการศึกษา 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนผู้วิจัยเชื่อว่าถ้าโรงเรียน มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ทีเ่หมาะสมและชดัเจนสามารถน�าองค์ความรูส่้งผลให้การพฒันาคณุภาพการศกึษาและคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนเป็นไปได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

นิยามศัพท์เฉพาะ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และ 
ปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและพัฒนา 
อย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้หลักการ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
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ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศัยความรู ้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
และการบริหารงานวิชาการทุกขั้นตอน 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
โรงเรยีนประถมศกึษา ในสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย หมายถงึ รปูแบบการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยใช้หลัก 
ความพอประมาณ ความมเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั โดยอาศยัความรูแ้ละยดึคณุธรรมในการบรหิารงาน 
ทั้ง 7 ด้าน คือ  
 1. การวางแผนงานวชิาการ หมายถงึ การบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและยึดความรู้ มีความตระหนัก 
ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการวางแผนงานวิชาการให้ได้ผลดี 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู ้
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดท�าหลักสูตร 
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตามกรอบหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู้  
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 4. การวัดผล และประเมินผล หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู ้
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการวัดผลและประเมินผล 
ให้ได้มาตรฐานตรงตามสภาพจรงิของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย 
 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การบูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
และยึดความรู้มีความตระหนัก ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดหา 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล การจัดหาแหล่งเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
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 6. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ การบรูณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ ้มกันและยึดความรู ้มีความตระหนัก 
ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 7. การแนะแนวการศกึษา หมายถงึ การบรูณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณความมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันและยึดความรู้ มีความตระหนัก 
ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
 ความถูกต้อง หมายถึง ถูกต้องตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางระเบียบการบริหารงานของทางราชการ
 ความเหมาะสม หมายถึง เหมาะสมในการน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้ 
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 ความเป็นไปได้ หมายถึง สามารถน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบริหารจัดการในสถานศึกษาและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 
มีความประหยัดและคุ้มค่าส�าหรับการน�าไปใช้
 ความเป็นประโยชน์ หมายถึง การน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ส�าหรับการบริหารงานวิชาการ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า 
ประหยดั และผูว้จิยัได้น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้กบัการด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสุข

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
 ขอบเขตด้านเนือ้หา ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการ ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 
 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
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แนวคิดและทฤษฎี
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 
และหลักการบริหารวิชาการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังนี้
 1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/หรือของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่ได้ระบุขอบเขตการบริหารงานวิชาการไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการด�าเนินงาน 
ในเรื่อง 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การแนะแนวการศึกษา
 2. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น.3-4) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 
 สรุปจากแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของหน่วยงานและ 
นกัวชิาการดงักล่าว การบรหิารงานวชิาการ หมายถงึ การบรหิารงานวชิาการด�าเนนิงานในเรือ่ง 
1) การวางแผนงานวชิาการ 2) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 3) การพฒันากระบวนการเรยีนรู้  
4) การวัดผลและประเมินผล 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ 7) การแนะแนวการศึกษา
 3. กระบวนการบริหารงาน ผู ้วิจัยได ้ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารงาน 
ด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming 1995, p.12) ที่ได้กล่าวถึง การบริหารงานด้วยวงจร 
คุณภาพประกอบด้วยงานหลัก 4 ประการคือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน  (Do)  
การตรวจสอบ (Check)  และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการของ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นข้อสรุปของประดินันท์ อุปรมัย (2551, น.14) ที่ได้สรุป 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงคิดและสามารถน�าไปปฏิบัติได ้
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการคือ1)ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน 
ที่ดีในตัวเอง
 5. การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ 
Stufflebeam (1997) อ้างอิงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550, น.10) ที่ได้กล่าวถึงการประเมิน 
โครงการทางการศึกษาไว้ว่าอาจประเมินได้ใน 4 ด้าน คือ 1) ความถูกต้อง 2) ความเหมาะสม 
3) ความเป็นไปได้ และ 4) ความเป็นประโยชน์  
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 จากแนวคิดและหลักการดังกล่าวผู ้วิจัยน�ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการวิจัย 
ในภาพประกอบ 1

กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

 
           

  

                                                        
                        

 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดในการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา

ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

สภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. การวางแผนงานวิชาการ

 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้       

 4. การวัดผลและประเมินผล   

 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  เพื่อการศึกษา

 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 7. การแนะแนวการศึกษา

 กระบวนการบริหาร

 P

 D 

 C

 A                         

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. ความพอประมาณ

 2. ความมีเหตุผล  

 3. มีภูมิคุ้มกัน                       

การประเมินรูปแบบ

 1. ความเป็นไปได้

 2. ความเป็นประโยชน์

รูปแบบการบริหารงาน 

วิชาการ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ตามวิธีการศึกษา

วิธีการศึกษา
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการเป็น 3 ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้ด�าเนินการ 
ดังนี้
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย การด�าเนินการวิจัย 
ในขั้นตอนที่  1 นี้  ผู ้ วิจัยได ้ด� าเนินการใช ้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ ใช ้ในการวิจัยในขั้นตอนที่  1 
จ�าแนกตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ�านวน 38 คน ศึกษานิเทศก์ จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรท้ังส้ิน 790 คน กลุ่มที่ใช้ในการวิจัย  
(ผู ้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน 175 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 175 คนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 380 คน ได้มาโดย 
การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1.2 ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างประชากรที่ใช ้ในการวิจัยได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 380 คน ศกึษานเิทศก์ จ�านวน 30 คน และครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
ในส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรทัง้ส้ิน 790 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ 
ในการวิจัยที่ เป ็นผู ้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 5 คน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
จ�านวน 5 คน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จ�านวน 15 คน 
ได้มาโดยสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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 ขั้นตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ในการด�าเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 น้ี ผู ้วิจัยจะด�าเนินการดังนี้ 1. น�าผลการวิจัย 
ตามขั้นตอนที่ 1 มาท�าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหาร 
งานวิชาการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ศึกษาไว้แล้วในบทที่ 2 แล้วน�าผล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการยกร่างรูปแบบการบริหาร 
งานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนประถมศกึษาในสังกดัส�านกังาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 2. ท�าการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 380 คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ทีเ่ป็นผูใ้ห้สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)  
ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วน 
ส่งเสริมสนับสนุน จ�านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั้นตอนที่  3 ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ด�าเนินการดังนี้ 1. ประเมินโดยการใช้แบบประเมิน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. การประเมินโดยการใช้แบบประเมิน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 380 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 380 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 790 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นผู้ตอบ 
แบบประเมนิ ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีผ่่านการประเมนิโรงเรยีนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ�านวน 175 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง จ�านวน 30 คน 
ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 175 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน ได้มาโดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 380 คน ศกึษานเิทศก์ จ�านวน 30 คน และครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
ในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 790 คน 
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยท่ีเป็นผู ้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน 5 คน ศึกษานิ เทศก ์  ที่ รับผิดชอบโครงการ 
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สถานศึกษาพอเพียง จ�านวน 5 คน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลยที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ ์
จ�านวน 15 คน ได ้มาโดยสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
สถิติในการวิเคราะห์ข ้อมูลได ้แก ่ ค ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษา พบว่า
 ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา 
และด้านการวางแผนงานวิชาการตามล�าดับ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร 
งานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน 
คือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง และสังคม 
สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จะ มีความแตกต ่ างกันไปตามภารกิจของหน ่วยงาน น้ันๆ ทั้ งนี้ แสดงให ้ เห็นว ่ า 
ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลยมีความตระหนักเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�ามาขับเคลื่อน 
ในหน่วยงานและประยุกต์ใช้ในระบบของการท�างานตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พบว่า 
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย ประกอบด้วยภารกจิหลัก 7 ดงันี ้1. โครงสร้างการบรหิาร 
มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 2. การวางแผนการบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 3. การพัฒนาบุคลากรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครู 4. การอ�านวยการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 5. การสร้างความร่วมมือ 
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ในหน่วยงาน ชมุชนและนอกองค์กร 6. การก�ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบตังิาน  
และ 7. สรุปผลการปฏิบัติงาน การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
สามารถน�ารูปแบบที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาได้ตามบริบท 
ของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
ครอบคลุมอยู ่ในระดับมาก โดยภาพรวมเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ 
จงัหวดัเลย จงึเชือ่ได้ว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นีม้ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลสามารถน�าไปใช้ได้
     
อภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง ในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลจากการศึกษา 
สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงให ้ เห็นว ่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับและทุกสาขา โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ เน้นการ 
เลอืกปฏบิตัอิย่างพอประมาณ มเีหตผุล และสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ตนเองและสังคม สร้างเครอืข่าย 
เพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติจะมีความ 
แตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชกาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีความตระหนักเข้าใจ 
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ามาขับเคลื่อนในหน่วยงานและประยุกต์ใช้ในระบบ 
ของการท�างาน มีการจัดสรรก�าลังคนให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน 
ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับองค์กร แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร 
สถานศึกษาได ้ด�าเนินการพัฒนาครูให ้มีความรู ้  ทักษะความสามารถที่หลากหลาย 
มีการถ่ายทอด นโยบายให้ความรู้และเสริมสร้างปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างสม�่าเสมอ จึงส่งผลให้สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ดังกล่าว สอดคล้องกับ (สุรินทร์ ภูสิงห์, 2552, น.3-4) 
ได้ท�าการวจิยัการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาโดยบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สรุปได้ว่าผู ้บริหารและครู และนักเรียนต้องมีความรู ้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารและครู จะต้องประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี และผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษา 
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่นักเรียน และให้ความส�าคัญกับชุมชน

ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พบว่า องค์ประกอบ 
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบด้วยภารกิจหลัก 7 ประการ ดังนี้ 
1. โครงสร้างการบริหารมีสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม 2. การวางแผนการบริหาร
งานวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ตามความต้องการของผู ้เรียนและท้องถิ่น
3. การพัฒนาบคุลากรยกย่องเชดิชเูกยีรตคิร ู4. การอ�านวยการการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู้
5. การสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน ชุมชน และนอกองค์กร 6. การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และ 7. สรุปผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ในการส่งเสรมิ 
การบริหารจัดการ การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเชื่อได้ว่ารูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน�าไปใช้ได้

ทั้งนี้  ในการด�าเนินเพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จได้นั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีการการก�ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากการน�าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้เกิดความพอมีพอกิน พอมี พอใช้ 
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค�านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและมีคุณธรรม 
เป็นกรอบในการด�ารงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ท่ีได้สรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู ่สถานศึกษาว่า 1) ควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน์เป้าหมาย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของผู้เรียนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมในชีวิตประจ�าวัน และเชื่อมโยงสู ่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และสังคมโลก ตลอดจนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ควรจัดบรรยากาศ
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และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ กระบวนการเรียนรู ้ ปลูกฝัง 
หล่อหลอมคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ และเอือ้ต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
สถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ควรมีการจัดระบบการบริหาร 
จัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 5) สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส�าคัญทุกขั้นตอน 6) การติดตาม 
และประเมินผลการการจัดการศึกษาสถานศึกษา ควรจัดให้มีการติดตาม และประเมินผล 
การด�าเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยติดตาม และประเมิน 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ติดตาม และประเมินความเหมาะสมของการด�าเนินการ 
ในกระบวนการ และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการจัดบรรยากาศ  
และสภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
ในการจดัการศกึษา และ 7) การจดัให้มกีารสรปุรายงานผลการด�าเนนิการทัง้การรายงานภายใน 
และรายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยท�าให้ได ้รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ทีม่คีวามเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ดงันัน้ ผูว้จิยั มข้ีอเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้  
ดังนี้ 
 1. สถานศกึษาทีน่�ารปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไปใช้สามารถประยุกต์ใช้ 
ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้กับบริบท ของสถานศึกษานั้น โดยพิจารณาจากขนาดสถานศึกษา  
จ�านวน และความพร้อมของบุคลากร จ�านวนนักเรียน และงบประมาณ 
 2. สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรมีการน�ารูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย ดงักล่าวไปใช้พจิารณาในจดัการเรยีนรูต้ามแนวปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ารูปแบบน้ีไปก�าหนดกลยุทธ์หรือก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม
 3. สถานศึกษาที่น� ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ไปใช้ควรศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ และความหมายของรูปแบบการบริหารจัดการ 
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การเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยละเอียด  
ในทุกประเด็นเนื้อหา ก่อนน�ามาใช้ในสถานการณ์จริง
 4. สถานศึกษาที่น� ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไปใช ้
ควรมีการประชุมท�าความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทาง เป้าหมาย และ 
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างาน
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

The relationship between quality of work life and work motivation 
of the police officers in the royal police cadet academy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท หญิง ดร.ศิริพร นุชส�าเนียง1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจเอก วรวุฒิ ชุมวรฐายี2

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์  เพือ่ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างานกบัแรงจงูใจในการท�างานของข้าราชการ 
ต�ารวจและเพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานทีส่ามารถร่วมกนั พยากรณ์แรงจงูใจในการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กับกลุ ่มตัวอย่างข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 231 คน  
ได้จากการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง 
ข้าราชการต�ารวจในสงักดัโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 11 คนวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถติิ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อยู่ในระดับปานกลาง (χ=3.42)  
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
ได ้รับค ่าตอบแทนค ่อนข ้างน ้อย แต ่พอใจกับสวัสดิการบ ้านพัก สาธารณูปโภค  
การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน คุณภาพชีวิตการท�างาน 
มีความสัมพันธ ์ เชิงบวกกับแรงจูงใจในการท�างานของข ้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.560**) ตัวแปรที่ร่วมกัน 
พยากรณ์แรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ความม่ันคงและความก้าวหน้า การมีส่วนร่วม 
และเป็นทีย่อมรับทางสงัคม ความเก่ียวข้องอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม และค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ 
และยตุธิรรม โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจงูใจ ในการท�างานของข้าราชการต�ารวจเท่ากบั 
0.649 (R2 = 0.649) 
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2 อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ เลขที่ 90 ต.สามพราน 
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ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน ข้าราชการต�ารวจโรงเรียน 
นายร้อยต�ารวจ

Abstract
 The objectives of this research were to study the level of quality of work life  
of the police officers in the royal police cadet academy, to study the relationship  
between quality of work life and work motivation of them, and to study the quality  
of work life that could be able to predict work motivation of the policemen.  
The data were collected using questionnaires from the samples of 231 
police officers. The randomly selected with multistage random sampling  
from all of the police officers working at the royal police cadet academy. 
In addition, qualitative data were collected using in-depth interviews from  
eleven police officers. The obtained data were analyzed by using percentage,  
mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, and stepwise  
multiple regression analysis. The results of this study showed that the police officers 
in the royal police cadet academy had a moderate level of quality of work life 
(χ = 3.42). The results of in-depth interviews showed that the police officers in  
the royal police cadet academy had relatively low compensation. But they satisfied 
with welfare house, public utility, annual health check up, breakfast and lunch  
welfare. Moreover, the relationship between quality of work life and work  
motivation of the police officers in the royal police cadet academy was signifi-
cantly positive at the 0.01 level of significance (r = 0.560**). Finally, the variables  
could significantly predicted work motivation of the police officers in the royal 
police cadet academy at the .05 level such as growth and security, social  
integration, social relevance, and adequate and fair compensation accounted 
for 64.90 percentage of the variation. (R2 = 0.649)

Keywords : Quality of work life, Work motivation, Police officer, Royal police 
cadet academy
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
 การบริหารทรัพยากรบคุคลภาครฐัยคุใหม่  มุง่เน้นการพฒันาทนุมนษุย์  (Human  Capital) 
เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการและจังหวัดซึ่งจะเห็นได้จาก 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 ในมาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า 
“การจัดระเบียบข ้าราชการพลเรือนต ้องเป ็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของรัฐ 
ความมปีระสทิธภิาพ และความคุม้ค่า โดยให้ข้าราชการปฏบิตัริาชการอย่างมคีณุภาพ คณุธรรม  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด�าเนินการให้มีการ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการ 
พลเรอืนสามญัมคีณุภาพ คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชวีติ มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัริาชการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” จะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด 
ในองค์กรเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีท�าให้ทรัพยากรอื่นมีคุณค่า จึงเปรียบมนุษย์เป็นดั่ง 
หัวใจหลักขององค์กร โดยผลงานท่ีออกมาจากทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพเพียงใด 
ขึ้นอยู ่กับแรงจูงใจในการท�างานของทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักซึ่งแรงจูงใจในการท�างาน 
จะท�าให้เกิดความกระตือรือร้นและความปรารถนาท่ีจะท�าให้งานดังกล่าวส�าเร็จลุล่วง 
ไปตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กร
 คุณภาพชีวิตการท�างาน (Quality of Work Life) มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�างาน 
ในปัจจบุนั เพราะคนเป็นทรพัยากรทีส่�าคญั เป็นต้นทนุทางสงัคมทีม่คีณุค่า ปัจจบุนัคนส่วนใหญ่ 
ต้องเข้าสูร่ะบบการท�างาน ต้องท�างานเพือ่ให้ชวีติด�ารงอยูไ่ด้และตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน 
เมือ่คนต้องท�างานในทีท่�างานเป็นส่วนใหญ่ จงึควรมสีภาวะทีเ่หมาะสม ซึง่จะท�าให้เกดิความสขุ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะ 
ทางจติวญิญาณและสขุภาวะทางสงัคม คณุภาพชวีติการท�างานมผีลต่อการท�างานมาก กล่าวคอื 
ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท�าให้เกิดความรู้สึกที่ด ี
ต่อองค์กร นอกจากนี ้ยงัช่วยส่งเสรมิในเรือ่งสขุภาพจติ ช่วยให้เจรญิก้าวหน้า มกีารพฒันาตนเอง 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก 
ลดอบุตัเิหต ุและส่งเสริมให้ได้ผลผลติและการบรกิารทีด่ทีัง้คณุภาพและปรมิาณ (กองสวสัดกิาร 
แรงงาน, 2547: 12) คุณภาพชีวิตการท�างานมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการด�ารงชีวิตที่ด ี
องค์ประกอบของตัวก�าหนดคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท�างานและขวัญของผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นปัจจัย 
ที่ก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร โดยคุณภาพชีวิตการท�างาน 
สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ตามลกัษณะขององค์การหรอืความคาดหวงัของคนทีท่�างาน 
ในองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป จากการท่ีองค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ด ี
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เท่ากับเป็นการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของงานและท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุข 
(Holley and Kenneth, 1983) 

แรงจูงใจในการท�างานก็เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนในการท�างาน 
ของบุคลากร หากบุคลากรได้รับแรงจูงใจในการท�างานที่ดี พวกเขาจะใช้ความสามารถ 
ในการท�างานสูงถึงร้อยละ 80 - 90 และการจูงใจในการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญ 
และก�าลังใจในการท�างานให้กับบุคลากร ตามปกติเรามีความสามารถในการท�าสิ่งต่างๆ  
ได ้หลายอย ่างหรือมีพฤติกรรมแตกต ่างกัน แต ่พฤติกรรมเหล ่า น้ีจะแสดงออก 
เพียงบางโอกาสเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่จะผลักดันเอาความสามารถของบุคลากรออกมาได้นั้น 
ก็คือ แรงจูงใจ เพราะฉะน้ันอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการท�างานมีความสัมพันธ์กับ 
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากร เนื่องจากแรงจูงใจในการท�างาน 
เป ็นการสร ้างและผลักดันให ้บุคลากรได ้แสดงความสามารถออกมาเพื่อให ้งาน 
ประสบความส�าเร็จ (ญาณินี รัตตกุล, 2554)

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างาน เป็นส่ิงที่มีความจ�าเป็น 
กับทุกองค์การ การที่บุคคลในองค์การมีคุณภาพชีวิตการท�างานและมีแรงจูงใจในการท�างาน 
มากเท่าใดนั้น ย่อมเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี 
ซึง่ทัง้คณุภาพชวีติการท�างานและแรงจงูใจในการท�างานต่างกส่็งผลต่อพฤตกิรรมในการท�างาน 
และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาว่าคุณภาพชีวิตการท�างาน 
กับแรงจูงใจในการท�างานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการวิจัย 
สามารถใช้เป ็นแนวทางในการส่งเสริมความต้องการของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร 
มคีณุภาพชวีติการท�างานและมแีรงจงูใจในการท�างานให้มากยิง่ขึน้ อนัจะส่งผลต่อการปฏิบตังิาน 
ของบุคลากรในองค์การ

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพต�ารวจ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพต�ารวจ ตามความต้องการของส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน การวิจัย 
การฝึกอบรมและให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยเน้นทกัษะความเชีย่วชาญด้านการบงัคับใช้ 
กฎหมายและวิชาชีพต�ารวจเป็นส�าคัญ ซ่ึงในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจนั้น  
มีลักษณะงานที่หลากหลาย เช่น งานอ�านวยการ งานปกครอง บังคับบัญชา งานฝึกอบรม 
งานบริการการศึกษา และงานด้านวิชาการ เป็นต้น ซ่ึงลักษณะงานดังกล่าวอาจเป็นปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการท�างานโดยความเครียดที่เกิดขึ้นหากอยู่ในระดับที่รุนแรง 
จะท�าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจนถึงขั้นวิกลจริต ไม่รับรู้ความจริง ซึมเศร้า ไม่สามารถ 
ควบคุมตนเองได้ ซึ่งความเครียดที่เกิดกับมนุษย์เป็นระยะเวลานานอาจจะท�าให้เกิด 
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โรคทางกายได้หลายโรค เช่น โรคหวัใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคความดนัโลหติสูง และโรคอืน่ ๆ   
อีกมากมาย อันจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพและการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ปัญหาที่เกิดขึ้น 
อาจแสดงออกมาในรูปของอัตราการลาออก อัตราการป่วย สาย ลา ขาด และการขอแต่งตั้ง 
โยกย้าย นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและขององค์กรอีกด้วย 
ซึ่งในส่วนของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจในรอบปีที่ผ ่านมา พบว่า มีข้าราชการต�ารวจ 
ระดับสารวัตร-รองผู้บังคับการ ขอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน 17 คน ย้ายออกนอกหน่วย 8 คน 
ระดับผู้บังคับหมู่-รองสารวัตร ขอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน 29 คน ย้ายออกนอกหน่วย 28 คน  
(ฝ ่ายบริหารงานบุคคล กองบังคับการอ�านวยการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ, 2559)  
จะเห็นได้ว่าในรอบปีที่ผ่านมามีข้าราชการต�ารวจ ขอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนและขอย้ายออก 
นอกหน่วยจ�านวนมาก นอกจากนี้นโยบายการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต�ารวจในส่วนของ 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจไม่มีหลักการที่แน่นอน เมื่อเวลาผ่านไปมักจะมีการขอโยกย้าย 
กลบัภมูลิ�าเนาโดยไม่มบีคุลากรมาทดแทน ท�าให้ประสบปัญหาขาดแคลนบคุลากรมาโดยตลอด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการพัฒนาบุคลากร และการสร้างองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งระบบการจัดสวัสดิการต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคขาดแรงจูงใจ 
ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าของข้าราชการต�ารวจ 
ขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ท�าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนา 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ, 2559-2562)
 จากความส�าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ เพือ่ให้ทราบถงึคณุภาพชวีติการท�างานทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจ เพือ่ให้ข้าราชการต�ารวจประสบความส�าเรจ็ในการท�างาน สามารถใช้เป็น 
แนวทางส�าหรับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานให้กับข้าราชการต�ารวจ 
เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจ มีความเต็มใจยินดีที่จะปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์การ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและ 
ประเทศชาติต่อไป 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของข ้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างาน
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
 3. เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานทีส่ามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจงูใจในการท�างาน
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดบัคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสงักดัโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ
อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการ
ต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 3. คุณภาพชีวิตการท�างานสามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการท�างานของ
ข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

นิยามศัพท์
 คณุภาพชวีติการท�างาน หมายถงึ สภาพการท�างานทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากรในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ และมีความสมดุลระหว่างการท�างานและชีวิตส่วนตัว 
ท�าให้เกดิความรูส้กึพงึพอใจในการท�างานและชวีติมคีณุค่าจากการท�างาน โดยได้รบัการยอมรบั 
จากสงัคม มคีวามผกูพันกบังาน มแีรงจงูใจในการท�างาน ท�าให้การปฏบิตังิานเกดิประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 
 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อ 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน 
จากการปฏิบัติงานล่วงเวลา (Over time) และเงินประจ�าต�าแหน่งเพียงพอกับมาตรฐาน 
การด�ารงชีวิต รู ้สึกว่ามีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบและมีความเป็นธรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
 สภาพแวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยั หมายถงึ การรบัรูข้องข้าราชการต�ารวจ 
ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิาน ในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามเหมาะสม สถานทีท่�างานไม่ส่งผลเสยีต่อสขุภาพ 
และไม่เสี่ยงอันตราย โดยพิจารณาจากสถานท่ีท�างานมีความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก  
การจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันอุบัติเหตุและวินาศภัย 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการต�ารวจ 
ทีม่ต่ีอโอกาสได้รบัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการท�างานโดยการศึกษาต่อการฝึกอบรม 
และดงูาน ซึง่มผีลต่อความรูส้กึ มคีณุค่าในตนเอง และพจิารณาจากลกัษณะงานทีป่ฏบิตัทิีผู่ป้ฏบิตั ิ
มีอิสระในการตัดสินใจ การสร้างความรับผิดชอบในการท�างาน งานที่ได้ใช้ทักษะความรู ้
ความสามารถหลายอย่างในการท�างานงานท่ีมีความท้าทาย และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผล 
การปฏิบัติงาน เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการท�างาน
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 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการต�ารวจ
ที่มีต่อโอกาสได้รับการเตรียมความรู้และทักษะเพื่อต�าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ความเชื่อมั่น 
ทีม่ต่ีอความมัน่คงในการท�างาน และความเหมาะสมของการโยกย้ายสบัเปลีย่นต�าแหน่งหน้าที่ 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร
 การมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการต�ารวจ 
ทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมในการท�างานระหว่างเพือ่นร่วมงานหรอืผูบ้งัคบับญัชา โดยค�านงึถงึความส�าเรจ็ 
ของงานเป็นหลัก และการได้รับการยอมรับหรือรู้สึกว่าตนมีความส�าคัญในการปฏิบัติงาน  
สถานที่ท�างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่น เอื้ออาทรต่อกัน ปราศจาก 
การแบ่งแยกหมูเ่หล่า การได้รบัความช่วยเหลอืจากเพือ่นร่วมงาน การให้เกยีรตแิละการเคารพ 
ต่อการแสดงความคิดเห็นเพื่อการท�างานร่วมกันเป็นทีม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคี  
มกีารประสานการท�างานและความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั รวมทัง้การตดิต่อสือ่สาร เพือ่ให้บคุลากร
ทุกคนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงท�าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ     
 ความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ 
ของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อความความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตั้งอยู่บนรากฐาน 
ของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม
โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ความสามารถและหลักอาวุโส ซ่ึงปราศจากความล�าเอียง 
ของผู ้บังคับบัญชา รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  
โดยไม่มีการก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว 
 ความสมดลุระหว่างการท�างานและชวีติส่วนตวั หมายถงึ การรบัรูข้องข้าราชการต�ารวจ 
ที่มีต่อความสมดุลของช่วงเวลาในการท�างานกับช่วงเวลาในการด�าเนินชีวิต โดยมีการ 
วางแผนเวลาในการท�างานอย่างเหมาะสม และมีช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด 
จากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการแบ่งเวลาให้กับตนเองและครอบครัวมีเวลาพบปะสังสรรค์ 
กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง รวมทั้ง มีเวลาว่างที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 
 ความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการต�ารวจ 
ที่มีต่อกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และการท�างาน 
ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การท�างานร่วมกันหรือการช่วยเหลือกัน ตลอดจน 
การให้บริการด้านอื่นๆ ท่ีท�าให้รู ้สึกว่าองค์การของตนเองได้ท�าประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ อันส่งผลให้บุคลากรเกิดความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 แรงจูงใจในการท�างาน  หมายถึง  องค์ประกอบที่เป็นสิ่งที่ก�าหนดลักษณะการท�างาน 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจูงใจและประสิทธิภาพในการท�างาน โดยการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาแรง
จูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
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 ความส�าเร็จในการท�างาน หมายถึง การที่ข ้าราชการต�ารวจสามารถท�างาน 
ได้เสร็จสิ้นและประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักป้องกัน
ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่การท�างานส�าเรจ็จะเกดิความรูส้กึพอใจปลาบปลืม้ใจ และรูส้กึว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จขององค์การ 
 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับ 
นบัถอืจากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน หรอืบคุคลในหน่วยงาน การยอมรบันีอ้าจอยูใ่นรปูแบบ 
ของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก�าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นๆ  
ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส�าเร็จ 
 ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิหมายถึง งานที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย ไม่ซ�้าซากจ�าเจ 
เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 
มีอิสระในการท�างาน สามารถท�างานได้เสร็จสิ้นเพียงล�าพังผู ้ เดียว โดยปริมาณงาน 
มีความเหมาะสมกับบุคลากร 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความส�าคัญ 
เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และมีอ�านาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
 ความก้าวหน้า หมายถึง การมีโอกาสได้รับการเล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งสูงขึ้น  
และการมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเท่าเทียมกัน 
 ข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ หมายถึง ข้าราชการต�ารวจ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ปี พ.ศ.2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ท�าให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 2. ท�าให้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างานกบัแรงจงูใจในการท�างาน
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
 3. สามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรบัผูบ้งัคบับญัชาในการพฒันาคณุภาพชวีติการท�างาน 
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
 4. ผลที่ได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาการบริหารงานต�ารวจ 

ขอบเขตของการวิจัย
 การด�าเนินการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจ 
ในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ มีขอบเขตของการวิจัย
ครั้งนี้ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตการท�างานท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ ในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ   

ขอบเขตด้านประชากร
 1. ศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ ่มตัวอย่างข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 231 คน  
 2. ศึกษาและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 11 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลาการท�าวิจัย 
 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน 
 1. ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�างาน
 2. ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน
 3. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท�างาน
 4. แนวทางในการจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน
 1. ความหมายของแรงจูงใจในการท�างาน
 2. กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
 3. ความส�าคัญของแรงจูงใจ
 4. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วิธีด�าเนินการศึกษา
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เป็นการวิจัยผสมระหว่างการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ใช้สอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 231 คน โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ 
ระดับการศึกษา ชั้นยศ หน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง ลักษณะข้อค�าถาม 
เป็นแบบให้เลือกตอบ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ�านวน 7 ข้อ
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท�างาน ซึ่งผู ้วิจัยสร้างขึ้นโดยพัฒนา
และดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของสุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา มีข้อค�าถามจ�านวน 34 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ซ่ึงผู ้วิจัยได้พัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม 
ของขวญัพฤนท์  ยัง่ประภาฤด ี(2554) โดยผ่านความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 
รวมถงึให้ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนือ้หามข้ีอค�าถามจ�านวน 15 ข้อ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงคุณภาพ
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมการวจิยัเชงิคณุภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท�างานของสุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) 
และแบบสอบถามแรงจูงใจในการท�างานของขวัญพฤนท์  ยั่ งประภาฤดี (2554) 
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเกีย่วกบัคณุภาพชวีติการท�างาน จ�านวน 16 ข้อ 
 ตอนที ่2 แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท�างาน จ�านวน 10 ข้อ 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปนี้
 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้
 1. ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ีออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างจริง คือ กลุ ่มข้าราชการต�ารวจในสังกัด
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 30 คน ผู้วิจัยทดสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถาม โดยหาค่า 
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ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์ข้อค�าถามท่ีน�ามาหาค่าความเชื่อม่ันได้น้ันจะต้องเป็นค�าถามแบบความเรียง 
หรือแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
 2. การทดสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) ผู้วจิยัให้ผู้เชีย่วชาญทางด้านสถติิ 
ด้านคุณภาพชีวิตการท�างานและแรงจูงใจในการท�างาน ด้านภาษาไทย จ�านวน 3 ท่าน  
เป็นผู้ตรวจสอบความตรงของข้อค�าถามกับประเด็นท่ีต้องการศึกษาหลังจากได้รับข้อแนะน�า 
จากผู ้ เชี่ยวชาญแล้ว ได ้ปรับแก้ข ้อค�าถามของแบบสอบถามเพื่อให้มีความสมบูรณ์ 
สามารถน�ามาใช้และตอบค�าถามการวิจัยครั้งน้ีได้ รวมท้ังผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งแสดงว่า 
ข้อค�าถามในแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง
 3. การทดสอบความเชือ่มัน่ (Reliability) ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ไปทดสอบ 
หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างข้าราชการต�ารวจ 
จ�านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค�านวณหาค่าดัชนี 
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ .963 ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท�างาน เท่ากับ 0.958 และ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแรงจูงใจในการท�างาน เท่ากับ .868
 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ดังนี้
 1. ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงประเด็นค�าถาม 
เรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญท�าการตรวจสอบ ด้วยวิธีการหาความเที่ยงตรงของ 
แบบสัมภาษณ์ (Validity) หรือค่า IOC
 2. ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ (Validity) พบว่า ส่วนใหญ่ได้ค่า IOC  
ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซ่ึงแสดงว่าข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงที่สามารถ 
น�าไปใช้ได้จริง
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู ้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการวิจัยกับข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ 
ทีจ่ะเข้าร่วมวจิยัครัง้นี ้โดยการถามรวมทัง้แจ้งให้ทราบว่าข้อมลูทัง้หมดจะถกูเกบ็เป็นความลบั 
และน�ามาใช้เฉพาะการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่านั้น และอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์จนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
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 2. ผูว้จิยัด�าเนนิการแจกแบบสอบถามข้าราชการต�ารวจในสงักดัโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ 
ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทีก่�าหนดไว้ จ�านวน 231 ชดุ และสมัภาษณ์กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�านวน 11 คน 
จาก 11 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร จ�านวน 6 คน ข้าราชการต�ารวจ 
ชั้นประทวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
 3. ตรวจดูความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน�ามาให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้ แล้วลงรหัสในแบบสอบถาม
 4. น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
เพื่อการวิจัย
 5. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาถอดเทป แล้วจงึน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression 
Analysis)
 2. การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ ผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 

ผลการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 คณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกดัโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89
 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการท�างานเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่มคีณุภาพชวีติการท�างานด้านการมส่ีวนร่วมและเป็นทีย่อมรบั 
ทางสงัคมมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ อยูใ่นระดบัสงู โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เช่นเดยีวกบัผลการวเิคราะห์ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับทางสังคมอยู ่ในระดับสูงโดยกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก 
รูส้กึว่าตนเองได้รบัความช่วยเหลอืและความร่วมมอืในการท�างานจากเพือ่นร่วมงานเป็นอย่างดี 
มีการท�างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รู ้สึกว ่าตนเองได้รับการยอมรับ 
จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้ใต้บังคับบัญชาในการท�างาน รองลงมาคือด้านความเกี่ยวข้อง 
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อันเป ็นประโยชน์ต ่อสังคม, ด ้านความสมดุลระหว ่างการท�างานและชีวิตส ่วนตัว,  
ด้านการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล ซึง่มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั  
3.60, 3.58 และ 3.52 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน ์
ต่อสังคม, ด้านความสมดลุระหว่างการท�างานและชวีติส่วนตวั, ด้านการพฒันาความรูค้วามสามารถ 
ของบุคคลอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักรู ้สึกว่าหน่วยงานมีส่วนช่วยในการท�า 
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัดงานวันเด็ก การจัดงานนิทรรศการ  
การบริจาคโลหิต มีห้องสมุดให้บริการแก่นักเรียน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เป็นต้น  
นอกนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน,  
ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย, ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์และ 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46, 3.44, 3.24 และ 2.86 ตามล�าดับ

ระดับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 แรงจงูใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสงักดัโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจในภาพรวม 
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84
 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการท�างานเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการท�างานด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 แต่ส�าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เก่ียวกับแรงจูงใจในการท�างานด้านความรับผิดชอบ พบว่า  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่รู้สึกพอใจเมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ เพราะรู้สึก 
ท้าทายความสามารถและได้เรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ แต่มีกลุ ่มผู ้ให้ข ้อมูลหลักบางคนรู ้สึกว่า 
ถึงแม้จะชอบท�างานใหม่ๆ แต่ภาระงานเดิมมีมากท�าให้ไม่อยากรับงานเพิ่ม รองลงมาคือ  
ด้านความส�าเร็จในการท�างาน, ด้านการได้รบัการยอมรบันบัถอื และด้านลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.58 และ 3.58 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ในการท�างานด้านความส�าเร็จในการท�างาน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเอง 
สามารถท�างานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ เนือ่งจากมกีารก�าหนดระยะเวลา 
ในการปฏบิตังิานใน แต่ละขัน้ตอนไว้อย่างชดัเจน มกีารมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏบิตัิ 
และมีการติดตามงาน นอกจากนี้ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ส่วนใหญ่เคยได้รับค�าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับค�าชมเชย 
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จากการท�างานประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงสามารถท�างานได้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ทันเวลา ไม่เกิดความเสียหายกับทางราชการ แต่ส�าหรับด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า 
กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่รูส้กึว่าตนเองท�างานตรงกบัความรูค้วามสามารถ แต่มกีลุ่มตวัอย่าง 
บางส่วนรู ้สึกว่าตนเองท�างานไม่ตรงกับความรู ้ความสามารถ แต่สามารถพัฒนาตนเอง 
ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ ส่วนด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉล่ีย 
อยู ่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลหลัก เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน 
ด้านความก้าวหน้า พบว่า กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่รู ้สึกว่าตนเองมีโอกาสได้รับ 
การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้นตามระบบราชการ แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนรู้สึกว่า
ตนเองมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งได้น้อย เพราะขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่ว่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
บางคนคิดว่าตนเองจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้นได้จะต้องผ่านการสอบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการท�างานกบัแรงจงูใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) พบว่า โดยภาพรวม 
คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัเท่ากบั 0.560** โดยมลีกัษณะความสัมพนัธ์เชงิบวกในระดบัปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ มีการรับรู้คุณภาพชีวิต 
การท�างานในระดับสูงขึ้น จะท�าให้มีแรงจูงใจมากขึ้นตามไปด้วย

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหคุณูแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple  Regression  
Analysis) พบว่า ตวัแปรอสิระ คอื คณุภาพชีวติการท�างานด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า (X

1
) 

ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม (X
2
), ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ 

ต่อสงัคม (X
3
), และด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม (X

4
) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

คือ แรงจูงใจในการท�างานมีค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์พหุคูณ (R) เท ่ากับ 0.806 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับตัวแปรตามด้านแรงจูงใจในการท�างาน มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.649 
แสดงว่าตวัแปรอสิระทัง้ 4 ด้านสามารถอธบิายตวัแปรตามด้านแรงจงูใจในการท�างานได้ 64.9% 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ 0.360
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 คุณภาพชีวิตการท�างานด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน (X
1
), ด้านการ 

มีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม (X
2
), ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(X
3
), และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X

4
) มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ 

ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.274, 0.269, 0.188 และ 0.105 ตามล�าดับมีค่าสัมประสิทธิ์ 
ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.313, 0.292, 0.230 และ 0.144 ตามล�าดับ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.806 (R) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอ�านาจ 
จ�าแนกในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 64.9 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.360 
และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.709 โดยเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
 สมการในรูปคะแนนดิบ
  Y^

H = 0.709 + 0.274X
1
 + 0.269X

2
 + 0.188X

3
 + 0.105X

4

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
  ZH = 0.313X

1
 + 0.292X

2
 + 0.230X

3
 + 0.144X

4 
  

อภิปรายผล
 ส�าหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด 3 สมมติฐาน ปรากฏว่าผลการศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สมมตฐิานที ่1 ระดบัคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสงักดัโรงเรยีน
นายร้อยต�ารวจอยู่ในระดับปานกลาง
 จากผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัด 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ พบว่า ข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ มีการรับรู้ 
ต่อคณุภาพชวีติการท�างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.42 เป็นการยอมรบั 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิญญู  พรประทุม, (2553) ได้ศึกษาปัจจัย 
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 
กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี 346 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า  
เจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดน มีคุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรวาล  นภากาศ, (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
คุณภาพชีวิตการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาล 
หนองค้างพลู ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาลหนองค้างพลู  
มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับวรเพชร  โสมชัย (2557) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจ 
สถานตี�ารวจภธูรกดุบาก จงัหวดัสกลนคร พบว่า คณุภาพชวีติในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
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โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียน 
นายร้อยต�ารวจรู้สึกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นอยู่บ้าง 
แต่กย็งัน้อยเกนิไปส�าหรบัภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวนตลอดเวลา และไม่ค่อยพอใจกบัค่าตอบแทน 
ที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยข้าราชการ 
ต�ารวจทีม่คีรอบครวั มบีตุร หรอืภาระอืน่ทีต้่องรบัผดิชอบ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ฯลฯ 
จะท�าให้ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส�าหรับสวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให ้
ข้าราชการต�ารวจส่วนใหญ่รู ้สึกพอใจกับสวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้ในระดับหนึ่ง 
โดยรูส้กึพอใจกบัสวสัดกิารอาหารเช้า และอาหารกลางวนั สวสัดกิารบ้านพกั และสาธารณปูโภค 
เป็นต้น แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนพอใจกับสวัสดิการค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับหน่วยงานอื่น 
โดยเห็นว่าในหน่วยมีเงินเดือนอย่างเดียว ไม่มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา นอกจากนี ้
ข ้าราชการต�ารวจส ่วนใหญ่รู ้สึกว ่าตนเองได ้รับความเสมอภาคและความยุติธรรม 
จากการบริหารงานของหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน รู้สึกว่าการประสานงานในหน่วยงาน 
ส่วนใหญ่จะค�านึงถึงส่วนรวมมากกว่า พวกพ้อง และหน่วยงานมีการเลื่อนต�าแหน่งตามความรู ้
ความสามารถอย่างยตุธิรรม ส�าหรบัด้านสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ 
ข้าราชการต�ารวจส่วนใหญ่รูส้กึว่าสถานทีท่�างานมคีวามสะอาด เพราะมแีม่บ้านท�าความสะอาด 
อาคารสถานทีท่�าการทกุวนั มบีรรยากาศด ีมสีถานทีอ่อกก�าลงักาย มกีารรกัษาความปลอดภยั 
ตามจุดต่างๆ มีความปลอดภัยในชีวิตการท�างาน มีระบบการรักษาการณ์ มีกล้องวงจรปิด  
สถานที่ท�างานไม่แออัด มีอาคารท่ีท�างานใหม่ แต่มีข้าราชการต�ารวจบางส่วนรู ้สึกว่า 
สภาพแวดล้อมในการท�างานไม ่ส ่งเสริมสุขภาพ เพราะมีเสียงดังและมีกล่ินดินปืน 
ในสถานที่ท�างาน นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าบางสถานที่ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า
ส่องสว่างเวลากลางคืน และเวรยามเข้าไม่ถึงทุกตึกอาคารที่ท�าการ 

 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างาน
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์  (Peason Correlation) พบว่า โดยภาพรวม 
คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัเท่ากบั 0.560** โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ มีการรับรู้คุณภาพชีวิต 
การท�างานในระดบัสงูขึน้ จะท�าให้มแีรงจงูใจมากข้ึนตามไปด้วยซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรวาล  นภากาศ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
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คุณภาพชีวิตการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจนครบาล 
หนองค้างพลู ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ 
หนองค้างพลู มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ 
นครบาลหนองค้างพลูในเชิงบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ทรงศักดิ์ ทองพันธ์ (2555)  
ศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรบ้านตาขนุ จ.สรุาษฎร์ธานี  
พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ ลักษณะงานการบังคับบัญชา 
นโยบายและการบรหิาร และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั 
กบัคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรบ้านตาขนุ อย่างมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ วรเพชร  โสมชัย (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี (2552) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจนครบาล ผลการศึกษา พบว่า ปฏิสัมพันธ์ 
ในการท�างาน ความสามารถในงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการ 
ต�ารวจนครบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 สมมตฐิานที ่3 คณุภาพชวีติการท�างานสามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจงูใจในการท�างาน 
ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ตวัแปรอสิระ คอื คณุภาพชวีติการท�างานด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า (X

1
) 

ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม (X
2
), ด้านความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ 

ต่อสงัคม (X
3
), และด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม (X

4
) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

คอื แรงจงูใจในการท�างานมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู (R) เท่ากบั 0.806 อย่างมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม 
ด้านแรงจูงใจในการท�างานมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.649 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม  
คือ แรงจูงใจในการท�างานได้ร้อยละ 64.9 ซ่ึงเป็นสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจนครบาล 
ผลการศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์ในการท�างาน ความสามารถในงานมีความสัมพันธ์กับ 
คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจนครบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรวาล  นภากาศ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
คุณภาพชีวิตการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาล 
หนองค ้างพลู ผลการศึกษาพบว ่า คุณภาพชีวิตการท�างานของข ้าราชการต�ารวจ 
สถานีต�ารวจหนองค้างพลู มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ 
สถานีต�ารวจนครบาลหนองค ้างพลูในเชิงบวก ในระดับปานกลาง สอดคล ้องกับ  
ทรงศักดิ์   ทองพันธ ์ (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจ 
สถานีต�ารวจภูธรบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า 
ในต�าแหน่งหน้าที่ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร และความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการท�างานของ 
ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรบ้านตาขุนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
และสอดคล้องกับ วรเพชร  โสมชัย (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต 
ในการท�างานกับแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจ มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 1) ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการท�างานของข้าราชการต�ารวจ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา นโยบายการบริหาร 
สภาพการท�างาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา และภาระงาน เป็นต้น 2) ควรศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท�างานกับแรงจูงใจในการท�างานของข้าราชการ 
ต�ารวจในหน่วยงานอื่น 3) ควรศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจในสังกัดส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจให้มีมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์การสร้างตัวละครตัวเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง 

Moonlight 

Analysis of Gay Character Creation in the Film ‘Moonlight’1

สิตมณี  เจียรบุตร สิริกานต์  จุทะบาล อาทิตยา  หมาดหลี2 

และจอมขวัญ สุทธินนท์3

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้านวรรณกรรมเชิงสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ อศึ กษาการสร ้ า งตั วละคร เอก ซ่ึ ง มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร ์
เรื่อง Moonlight ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ในปี พ.ศ. 2560 ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้แนวคิด 
การสร้างตัวละครด้านชีวิตเบื้องหน้า ได้แก่ ความต้องการ และการกระท�า และชีวิตเบื้องหลัง 
ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า การสร้างตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
ในภาพยนตร ์ เรื่อง Moonlight สะท ้อนให ้ เห็นถึงภาพรวมลักษณะของตัวละคร 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังอันก่อให้เกิดการกระท�าต่าง ๆ  
จนเกิดเป็นเรื่องราวภาพยนตร์ ตัวละครถูกสร้างให้มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในสังคม 
อเมริกันผิวด�า ว ่าต ้องหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนว ่ามีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
เพื่อความอยู่รอด และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

ค�าส�าคัญ:  การสร้างตัวละคร,  ตัวละครชายรักชาย,  ภาพยนตร์  Moonlight 

1 ผลงานจากรายวิชา 896-431 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรม และ 896-432 สัมมนาภาษาไทย 
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Abstract

 The purpose of this qualitative study on a social science literary work was 
to explore how the main characters were created gay in Moonlight, a 2017  
Oscar winner for Best Picture. This film uses the character creation concepts 
in making the characters’ foreground referring to their needs and actions, 
and the background referring to their biography.  The study found that the creation  
of the main characters for the film Moonlight to be gay reflected the overview 
characteristics of the characters that their lives both in the foreground and 
background were gay that has resulted in their actions that made the story about  
them in the movie. The main characters were created gay men in African-American  
society who had to avoid showing their being gay in order to survive and  
be accepted in society.

Keywords:  Character creation, character, gay, Moonlight film

ที่มาและความส�าคัญ

 การสร้างตวัละครหมายถงึการทีผู่ป้ระพนัธ์วรรณกรรมบนัเทงิคดปีระเภทต่างๆ ก�าหนดให้ 
บุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นในเรื่องราวมีอาชีพ สถานภาพ ชีวิตส่วนตัว ความต้องการความขัดแย้ง 
การบรรลุเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลง อันเป็นชีวิตเบื้องหน้า และมีประวัติ มุมมอง 
และทศันคต ิอนัเป็นเบือ้งหลงั ซ่ึงรวมกันเป็นมติทิีส่มจรงิ (รกัศานต์  ววิฒัน์สินอดุม, 2548, น.102)  
ซึ่งผู้ประพันธ์วรรณกรรมแต่ละเรื่องจะใช้กลวิธีการสร้างตัวละครตามความเหมาะสมของเรื่อง 
ตามการสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ (เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต, 
2559, น.114)
 ด้วยเหตทุีว่รรณกรรมเป็นภาพสะท้อนชีวติและสงัคม เรือ่งราวเกีย่วกบัความหลากหลาย 
ทางเพศจึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีเป็นภาพสะท้อนชีวิตและสังคมผ่านตัวละครได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ท่ีเกิดจากการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ และถูกใช้ 
ความรุนแรงมากทั้งด้านการกระท�าและโครงสร้างทางสังคม หรือโครงสร้างที่สังคมส่วนใหญ ่
ก�าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่า การท�าร้ายร่างกาย การทารุณ เหตุผลของความรุนแรงดังกล่าว 
เกดิจากการขดัเกลาทางสงัคม หลกัสตูรทีเ่รยีน หรอืหลกัค�าสอนทางศาสนา จนเกดิความเคยชิน 
ด้วยกระบวนคิดจึงส่งผลให้สังคมส่วนมากกีดกันและไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ (Little_pig, 2560)
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 ตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ วรรณกรรม 

ปัจจบุนัมากขึน้ ผูป้ระพนัธ์น�าเสนอองค์ประกอบทัง้ชวีติภายใน (background) และชวีติภายนอก 

(foreground) ของตวัละครนัน้ผ่านบคุลกิภาพทีม่ลีกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื ตวัละครทีม่พีฤตกิรรม 

แบบชายรักชาย “มีบุคลิกภาพภายนอกแบบแข็งแกร่ง เหมือนชายเต็มตัว (Macho)  

ไม่กระตุ ้งกระติ้ง แต่มีการแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย” (ฐิติวัฒน์ สมิตินันท์,  

2553, น. 244) ซึง่ตวัละครเอกเป็นค�าเรยีกตวัละครตามบทบาทของตวัละครซึง่เป็นผูด้�าเนนิเรือ่ง 

หากไม่มีตัวละครเอกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องจะไม่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า  

ตัวละครเอกคือตัวละครส�าคัญที่มีบทบาทโดดเด่นและมากกว่าตัวละครอื่นในเรื่องนั้น 

(เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2541, น. 630) 

 Moonlight เป็นภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงขึ้นจากวรรณกรรมประเภทบทละครเวที 

เรื่อง In Moonlight Black Boys Look Blue ของ Tarell Alvin McCraney ซ่ึงเป็น 

ผู้ดัดแปลงบทละครเวทีของตนเองเป็นบทภาพยนตร์ กระทั่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 

ออสการ์ 2017 ด�าเนินเรื่องราวโดยมีตัวละครเอก เควิน สะท้อนความรู ้สึกนึกคิด 

และเรื่องราวชีวิตของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่ง คือ ไชรอน ผู้เป็นชาวอเมริกันเช้ือสายแอฟริกา 

หรือชาวอเมริกันผิวด�า ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายใน 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น  

และวัยผู้ใหญ่ ตัวละครดังกล่าวเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม ถูกรังแก เย้ยหยัน 

ขาดความอบอุ่นจากมารดา และติดยาเสพติด (Nattaphan Songviroon, 2560, ออนไลน์)

 ด้วยเหตุที่ Moonlight เป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตและสังคมด้านเพศ วิถีของกลุ่มคน 

ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในสังคมอเมริกัน และได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร ์

ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การสร้างตัวละครเอกที่มีพฤติกรรม 

แบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight” ทั้งชีวิตชีวิตเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง  

อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การสร้างความเข้าใจแก่สังคมในเรื่องราวเกี่ยวกับ 

กลุ ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าต้องผ่านประสบการณ์การถูกล้อเลียนตัวตน  

กระทั่งน�าไปสู่ความสับสน และการหาทางออกแห่งความคับข้องใจ ด้วยเหตุผลที่สังคม 

ยึดติดว่าเพศภาวะมีเพียงความเป็นชายและความเป็นหญิง ทั้งที่บุคคลควรจะมีเพศวิถี 

ในการแสดงตัวตนทางเพศได้อย่างอิสระ และหลุดพ้นจากการครอบง�าของสังคมตามแนวคิด

แบบเดิม
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วัตถุประสงค์

เพ่ือวิเคราะห์การสร้างตัวละครท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง  

Moonlight

ขอบเขตของการวิจัย

ศกึษาการสร้างตวัละครเฉพาะตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์ 

เรื่อง Moonlight ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 โดยปรับใช้ 

แนวคิดเรื่องการสร้างตัวละครทั้งชีวิตเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ของ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม  

(2548) ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์ (2553) และปุรินทร์ นาคสิงค์ และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล (2556)

วิธีการศึกษา

1. ศกึษาขอบเขตของค�าจ�ากดัความ “ตวัละครเอก” และ “พฤตกิรรมแบบชายรกัชาย”

เพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์การสร้างตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์เรือ่ง 

Moonlight ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย

2. ศึกษาแนวคิดเรื่องการสร้างตัวละคร เพื่อปรับเกณฑ์การวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ

ข้อมูลที่ได้จากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

3. ใช้การสังเกตุการณ์ทางอ้อม (indirect obervation) เป็นเครื่องมือการวิจัย

โดยศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

4. วิเคราะห์การสร้างตัวละครเอกท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์

เรื่อง Moonlight จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวละคร บรบทของตัวละคร อันน�ามาซึ่ง 

ความขดัแย้งต่างๆ โดยปรบัใช้แนวคดิของ รกัศานต์  ววิฒัน์สนิอดุม (2558) ฐติวิฒัน์ สมตินินัทน์ 

(2553) และปุรินทร์ นาคสิงค์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2556) 

5. น�าเสนอผลการวิจัยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะหรือการสร้างตัวละครเพื่อให้สมจริงน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ 

การสร้างตวัละครหลายประการ เพือ่ให้ผูอ่้านได้เข้าถงึความคดิของตวัละครได้อย่างสมจรงิ ดงั

นัน้ ผูว้จิยัจงึน�าแนวคดิเรือ่งการสร้างตวัละคร ของ รกัศานต์ ววิฒัน์สนิอดุม (2558, น.102-118) 

และในงานวิจัยของ ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์ (2553, น.11-19)  ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีเดียวกัน  

ในประเด็นต่อไปนี้ 1. เบื้องหน้าของตัวละคร ประกอบไปด้วยอาชีพ สถานภาพ ชีวิตส่วนตัว 
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ความต้องการ ความขัดแย้ง การบรรลุเป้าหมาย และการเปลี่นแปลงของตัวละคร และ  

2. เบื้องหลังของตัวละคร ประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว กล่าวคือ ชื่อ ลักษณะทางกายภาพ  

ลักษณะนิสัย ภูมิหลัง ปมเด่น ปมด้อย มุมองความเชื่อ และทัศนคติของตัวละคร และผู้วิจัย 

ยังใช้แนวคิดเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ในภาพรวมของ ปุรินทร์ นาคสิงค์  

และธาตรี ใต้ฟ้ามูล (2556, น.42-44) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นชาย 

หรือการให้คุณค่ากับความเป็นชายพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่แตกต่างจากชายรักต่างเพศ 

และชายที่ทีความหลากหลายทางเพศ ความรักเดียวใจเดียวไม่ส�าส่อนและความปรารถนา 

ท่ีจะอยู ่กับคนรักการไม่สามารถระบุบทบาททางเพศได้จากลักษณะภายนอกที่ปรากฏ  

การไม่สามารถสรุปหรือบอกถึงที่มาที่ไปของการเป็นผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ได้อย่างชัดเจน และการยอมรับในความเป็นเกย์ของตนเอง

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์การสร้างตัวละครตัวเอก 

ทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายในภาพยนตร์เรือ่ง Moonlight 3 ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็เกีย่วกบั 

การสร้างตัวละคร ชายรักชาย และรางวัลออสการ์ ดังนี้

 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ตัวละครเอกหญิงรักหญิงด้านเพศสภาวะในนวนิยาย 

ชดุ Yes or No อยากรกักร็กัเลย” (ศฐนรรฆ์ ขนัตพินัธกุลุ, 2554) พบว่านวนยิายชดุ Yes or No 

อยากรกักร็กัเลย สร้างตวัละครได้อย่างสมจรงิ ลกัษณะของตวัละครทีป่รากฏท�าให้ผูอ่้านเข้าใจ 

ถงึแก่นตวัละครทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบัมนษุย์จรงิๆ ทัง้ภมูหิลังของตวัละครบคุลิกของตวัละคร 

และความขัดแย้งของตัวละครท่ีน�าไปสู่ภาวะวิกฤตและภาวะคลี่คลาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 

ของการสร้างตัวละครที่ดีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้อ่านมองเห็นลักษณะความเป็นเหตุผล 

ของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และบทบาทของกลุ ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง 

ได้เป็นอย่างดี

 ผลการวิจัยดังกล ่าวมีส ่วนเสริมสร ้างให ้ผู ้อ ่านนวนิยายเข ้าใจตัวละครที่มี 

ความหลากหลายทางเพศอันอาจเป็นภาพตัวแทนของสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกับ 

งานวิจัยเรื่อง “ภาพสะท้อนชายรักชายในวรรณกรรมประเภท แฟนฟิคชั่นที่ปรากฏในเว็บไซต์  

Dek-d.com” (อรวรรณ  วิชญวรรณกุล, 2554) ที่ผลการศึกษาพบภาพสะท้อนของกลุ่มคน 

ทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายทัง้สิน้ 4 ประการ ได้แก่ การด�าเนนิชวีติของกลุม่คนทีม่พีฤตกิรรม 

แบบชายรักชาย ครอบครัว ความรักและทัศนคติของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ซึ่งผู้เขียนมุ่งน�าเสนอภาพของกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่แสดงถึงการยอมรับ 

ของสังคมที่เปิดกว้างมาก มองว่าพฤติกรรมแบบชายรักชายเป็นเรื่องปกติ
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แม้ผู ้อ ่านวรรณกรรมซ่ึงเป ็นสมาชิกของสังคมเช ่นเดียวกับกลุ ่มคนที่มีความ 
หลากหลายทางเพศ แต่ความเข้าใจและการยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ยังไม่ได้เป็นไปในวงกว้าง เนื่องจากสังคมยังยึดติดกับแนวคิดเรื่องเพศภาวะตามโครงสร้าง 
ของสังคมแบบเดิม อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมประเภทต่างๆ ยังคงท�าหน้าที่สะท้อนภาพ 
ของสังคมได้เป็นอย่างดีในหลากหลายมิติ ดังงานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและ 
แก่นความคดิในภาพยนตร์รางวลัออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม” (ลักษมณ  พรีประภากร,  
2555) ที่พบว่าแก่นความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
ของสงัคม ภาพยนตร์ทีไ่ด้รบัรางวลัฯ มกัเป็นภาพยนตร์ประเภทชวีติ เนือ้หากล่าวถงึคนหมูม่าก 
เรือ่งราวทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมหรอืคนกลุม่ใหญ่หรอืมคีวามเกีย่วข้องกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การสร้างตัวละครเอกท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร ์

เรือ่ง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ชวีติเบือ้งหน้า และชีวติเบือ้งหลัง  ดงัรายละเอยีด 
ต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหน้าของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight
 ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหน้าของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ ชีวิตเบ้ืองหน้าของไชรอน และ 
ชีวิตเบื้องหน้าของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1  ชีวิตเบื้องหน้าของไชรอน
 ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหน้าของไชรอน จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ความต้องการ

ของไชรอน และการกระท�าของไชรอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ความต้องการของไชรอน

 เมือ่ไชรอนอยูใ่นรฐัจอร์เจยีเขาต้องการเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่เป็นทีย่อมรบั 
ของสังคมโดยท�าตัวเองให้เป็นผู้น�าในกลุ่มเพื่อน กล้าตัดสินใจ และสร้างฐานะให้ร�่ารวยขึ้น 
มีรถ บ้าน และเพื่อนร่วมงาน แต่เมื่อได้รับการติดต่อจากเควิน ไชรอน ตัดสินใจไปพบกับเควิน 
ทีร้่านอาหาร ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ควนิท�างานอยู ่ไชรอนกับเควนิได้พดูและปรบัความเข้าใจกนั ไชรอน
แสดงความต้องการการเปิดเผยตวัตนทีแ่ท้จรงิของตนเองโดยสารภาพความจรงิทัง้หมดกบัเควนิ 
ให้เควินรับรู้ว่า เขาเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย สอดคล้องกับการจ�าแนกลักษณะคน 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ด้านบุคลิกการแสดงออกและบทบาทของพฤติกรรมของ 
ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว่า ในสังคมจะพบเจอกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
แต่ไม่ได้มีกิริยาแสดงออกมาให้เห็นถึงรสนิยมชอบเพศเดียวกันมากนัก คนคนทั่วไปส่วนมาก 
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จะมองคนกลุ ่มนี้ไม่ออก เพราะยังมีการแต่งกายเป็นผู ้ชาย ไม่มีกิริยากระตุ ้งกระติ้ง 
แต่จะมคีวามสภุาพเรยีบร้อยเกนิผูช้ายปกตทิัว่ไป ซึง่ต้องอาศยัการสงัเกตถงึจะรูว่้าเป็นกลุม่คน 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 24 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร และพจนา ธูปแก้ว, 2549)
   1.1.2 การกระท�าของไชรอน
     ผลการวิเคราะห์การกระของไชรอน จ�าแนกได้ 2 ประเด็น ได้แก่  
อาชีพของไชรอน และสถานภาพของไชรอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     1.1.2.1 อาชีพของไชรอน
       ไชรอนผันตัวมาเป ็นพ ่อค ้ายาเหมือนฮวนในรัฐจอร ์ เจีย 
เป็นผู ้น�าเพื่อนในแวดวงค้ายา และเป็นผู ้มีอิทธิพลไม่ต่างจากสมัยที่ฮวนยังมีชีวิตอยู ่  
ซึ่งฮวนก็คือผู ้ที่ช่วยเหลือไชรอนยามเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เมื่อตอนไชรอนยังเป็นเด็ก 
อาชพีค้ายาเสพตดิเป็นอาชพีทีไ่ชรอนเกลยีดในวยัเดก็ แต่จ�าต้องมาประกอบอาชพีค้ายาเสพตดิ 
ในที่สุด เพราะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้ไชรอนต้องเลือกท�า สอดคล้องกับ 
ทฤษฎกีลไลการควบคมุ (Containment theory) ด้านระบบควบคมุภายนอกทีว่่ามนษุย์รบัรูว่้า 
สิ่งที่อยู่รอบตัวใดถูกและผิด โดยมีสถาบันต่างๆ คอยขัดเกลาให้บุคคลมีแนวประพฤติปฏิบัติ  
อย่างไรกต็าม มนษุย์ได้รบัพลงัจากสงัคมทีท่�าให้เกดิความเบีย่งเบน (พมิพ์ทพิย์ นฤมติญาน, 2546) 
ดังที่ ไชรอนเข้าไปมีความสัมพันธ์กับการกระท�าผิดคดียาเสพติดให้โทษเนื่องจากตกอยู่ใน
สถานการณ์บีบบังคับอันเป็นแรงกดดันทางสังคม (social pressures)
     1.1.2.2 สถานภาพของไชรอน
       แม้ว่าการแสดงออกในวยัผูใ้หญ่ไชรอนจะมคีวามเข้มแขง็มากขึน้ 
มีความเป็นผู้ชายมากขึ้น แต่เขาก็ไม่เคยมีคนรักต่างเพศ ตั้งแต่ครั้งวัยรุ่นที่ได้มีความสัมพันธ์ 
ทางเพศกับเพื่อนสนิทอย่างเควิน ไชรอนไม่เคยมีความคิดสนใจเพศตรงข้าม ในชีวิตประจ�าวัน 
มุ ่งท�างานสร้างความม่ันคง แต่ในส่วนลึกของจิตใจของเขายังคงคิดถึงเควินตลอดเวลา 
สอดคล้องกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว ่า 
กลุ ่มคนชายรักชายมักถูกมองว่ามีความรักท่ีไม่จริงใจและหารักแท้ไม่ได้ สังคมมองว่า 
เป็นกลุ่มคนส�าส่อนทางเพศ ซ่ึงสิ่งท่ีท�าให้สังคมคิดไปเช่นนี้ เพราะมักจะพบปัญหาโรคเอดส์ 
ได้จากกลุ่มคนชายรักชายได้มากที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นคนส�าส่อน 
ทุกคนยังคงมีอีกหลายคนท่ีมีใจรักเดียวใจเดียวกับคนรักซึ่งมีเพศเดียวกัน เพราะไม่สามารถ 

หาความรักจากผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายเช่นเดียวกับตนได้มากนัก เมื่อพบเจอและ 

ได้รกักบัคนทีม่รีกัเพศเดยีวกนั จงึจรงิจงัในความรกัเป็นพเิศษ และมกัจะรกัเดยีวและจดจ�าไปตลอด  

(ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 43)
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 1.2  ชีวิตเบื้องหน้าของเควิน

   ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหน้าของเควนิ จ�าแนกได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ความต้องการ

ของเควิน และการกระท�าของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.2.1 ความต้องการของเควิน

     เควนิต้องการอยูใ่นสงัคมแบบปกตสิขุ จงึต้องแสดงออกถงึความเป็นชายแท้ 

แต่เมื่อรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตนต้องการไชรอน จึงพยายามตามหาและติดต่อไชรอน เพราะ

ชีวิตที่เหลือเควินอาจต้องการคนท่ีเข้าใจตนน่ันก็คือไชรอน สอดคล้องกับการประกอบ 

สร้างอัตลักษณ์เกย์ที่ว่า ในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

มากนัก คนกลุ่มนี้จะถูกสังคมมองว่าแตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งพบเจอได้จาก 

ทัง้สงัคมในสถาบนัการศกึษา สงัคมการท�างาน คนกลุม่นีจ้ะต้องพบเจอและต่อสู้กบับรรทดัฐาน 

ของสงัคมอยูเ่สมอ ซึง่สิง่ทีจ่ะท�าให้คนกลุม่นีด้�ารงอยูใ่นสงัคมได้ คอื ต้องยอมรบัในความเป็นตวัเอง 

และต้องไม่คิดว่าตนเป็นปัญหาของสังคมแต่อย่างใด (ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 

2556, น.44)

   1.2.2 การกระท�าของเควิน

     ผลการวิเคราะห์การกระของเควิน จ�าแนกได้ 3 ประเด็น ได้แก่  

อาชีพของเควิน สถานภาพของเควิน และชีวิตส่วนตัวของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     1.2.2.1 อาชีพของเควิน

       ในวัยผู้ใหญ่ เควินกลายเป็นพ่อครัว ท�าอาหารให้แขกที่เข้ามา 

รบับรกิาร เขาเป็นผูใ้ห้บรกิารในร้านทีด่ ีสภุาพ มคีวามเป็นกนัเองกบัลกูค้า สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้ 

เพราะเควินถูกทัณฑ์บน และต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตร สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบทบาท 

ทางเพศไว้ทีว่่า สงัคมมกัเป็นตวัก�าหนดบทบาททางเพศ ก�าหนดค่านยิมทีค่นในสงัคมควรจะเป็น 

ถึงจะด�ารงอยู่ในสังคมได้ เช่น ผู้ชายต้องเป็นผู้น�า ผู้หญิงเป็นผู้ตามผู้ชายเข้มแข็ง ผู้หญิงอ่อนแอ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตอกย�้าให้คนในสังคมต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก�าหนดไว้เสมอ 

(ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 27)

     1.2.2.2 สถานภาพของเควิน

       หลังจากเควินแต่งงานกับซาแมนทา ไม่นานก็ได้เลิกรากันไป  

แต่มลีกูด้วยกนัหนึง่คน หลงัจากนัน้ เควนิกม็ุง่ท�างาน ไม่มคีรอบครวัใหม่ ครัง้หนึง่ลกูค้าเปิดเพลง 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เมื่อเควินได้ยินเข้า จึงท�าให้เควินนึกถึงไชรอน และเมื่อทั้งสองคน 

ได้พบกันจึงท�าให้รู ้ว ่า ต ่างคนต่างโหยหากันและกันและตัดสินใจอยู ่ด ้วยกันอีกครั้ง 

ด ้วยความเข้าใจและยินดี ตามแนวคิดเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ไว ้ที่ว ่า  



บทที่ 4
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      63

กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่มีลักษณะเป็นฝ่ายรุก มักจะมีลักษณะที่ดูออกยาก 

ว่าเป็นชายรักชาย เนื่องจากลักษณะท่าทางท่ียังดูแล้วมีความเป็นผู้ชาย ในความเป็นผู้น�า 

และกิริยาท่าทางไม่ออกไปในทางออกสาว แต่ภายในจิตใจลึกๆ มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

จึงท�าให้เห็นได้ว ่าอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายฝ่ายรุก 

มักจะดูคลุมเครือไม่แน่นอน (ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 43 - 44)

     1.2.2.3 ชีวิตส่วนตัวของเควิน

       เควินใช้ชีวิตส่วนตัวหลังเรียนจบ และแต่งงานกับซาแมนทา 

แต่ก็ต้องเลิกรากันไปมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน ชีวิตหลังจากเลิกกับซาแมนทา เควินก็มุ่งท�างาน 

เก็บเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตร สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกตามบุคลิกภาพ 

ที่จัดเป็นกลุ ่มที่แยกตามบทบาททางเพศของกลุ ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายที่ว่า  

ในกลุ่มชายรักชาย จะพบบางคนท่ีมีบุคลิกลักษณะแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้ชายในตัว และ 

มีความเป็นผู้น�า กิริยาสุภาพ คนภายนอกมักจะมองออกได้ยากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรม

แบบชายรักชาย (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 25)

2. ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight

  ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบ้ืองหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight จ�าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่ ประวัติส่วนตัวของไชรอน และประวัติ

ส่วนตัวของเควิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 2.1  ประวัติส่วนตัวของไชรอน

   ผลการวิเคราะห์ชีวิตเบื้องหลังหรือประวัติส่วนตัวของไชรอน มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

   วัยเด็ก ไชรอนเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน มีมารดาติดยา ก�าพร้าบิดาจึงท�าให ้

ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว แต่โชคดีท่ีได้พบกับฮวนและเทรีซ่าที่เป็นเสมือน 

กับบิดาและมารดาคนที่สองคอยดูแล แนะน�า และเป็นที่พึ่งพิงให้เวลาที่มารดาไม่มีเวลาดูแล

   วัยรุ่น ไชรอนต้องดูแลและเป็นที่พึ่งให้ตนเอง ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเพราะฮวนตาย 

แม้จะมี เทรีซ่าแต่ไชรอนก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากล�าบาก ได้รับแรงกดดันจากสังคม 

ที่มองว่าไชรอนเป็นกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ซึ่งเพื่อนร่วมห้องต่างก็รังเกียจ 

และกลั่นแกล้ง กระทั่งต้องย้ายไปอยู่รัฐจอร์เจีย สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
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   วัยผู้ใหญ่ หลังจากถูกย้ายมาสถานพินิจเด็กโต ไชรอนพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

โดยผนัตวัมาเป็นพ่อค้ายา ซึง่เป็นอาชพีทีเ่มือ่วยัเดก็ไชรอนไม่ชอบด้วยสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศัย 

จึงท�าให้เขาเปลี่ยนไปจากวัยเด็กและวัยรุ่นอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ด�ารงชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน 

กับสมาชิกในสังคม ไม่ถูกรังแก และยังเป็นที่ยอมรับจากสังคมใหม่

   แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศมีผลต่อการด�ารงชีวิตในสังคม 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย มักถูกมองว่าเป็นกลุ่มคน 

ทีม่ปัีญหาทางครอบครัว เช่น ปัญหามารดาตดิยาเสพตดิและก�าพร้าบดิาในภาพยนตร์ Moonlight 

จะเหน็ได้ว่ามส่ีวนท�าให้ตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชายได้รบัความกดดนัและเกบ็กด 

ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเด็กผู ้ชายทั่วไปได้ อีกสาเหตุหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อม เช ่น  

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้หญิงจึงซึมซับความเป็นผู้หญิง หรือแม้แต่การเคยได้ลอง 

มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ที่ไชรอนพบเจอจึงเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่หล่อหลอม 

ให้มพีฤตกิรรมแบบชายรกัชาย ซึง่ในภาพยนตร์ได้สือ่ถงึปัญหาทีต่วัละครเอกพบเจอและอาจเป็น 

สาเหตุที่ท�าให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ต่างไปจากกรอบของเพศวิถีของสังคม (ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

และธาตรี  ใต้ฟ้าพูล, 2556, น. 44)

 2.2  ประวัติส่วนตัวของเควิน

   ผลการวเิคราะห์ชวีติเบือ้งหลงัหรอืประวตัส่ิวนตวัของเควนิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

   วยัเดก็ ชวีติครอบครวัของเควนิไม่ได้มกีารเล่าถงึ แต่เขาเตบิโตมาจากสงัคมเดยีวกบั 

ไชรอน มีข้อมูลเพียงว่าเควินมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าไชรอน เห็นได้จากลักษณะนิสัยส่วนตัว 

ทีเ่ขามคีวามมัน่ใจในตนเอง และมกีารแสดงออกทีเ่หมาะสมกบัวยั มคีวามสขุตามวยั ซึง่เกดิจาก 

การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากสมาชิกในครอบครัว

   วยัรุน่ เควนิมคีวามรกักบัคนรกัต่างเพศ และคบหากนั รวมถงึมคีวามสัมพนัธ์ทางเพศ 

กบัคนรัก ในขณะเดยีวกนักม็คีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัไชรอนซึง่เป็นเพศชายเช่นเดยีวกบัตนด้วย  

อย่างไรก็ตาม เควินต้องแสดงออกถึงความเป็นชายเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 

ในชั้นเรียน ซึ่งต่างจากฉากที่แสดงให้เห็นอีกมุมของเควินที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบชายรักชาย 

ที่กระท�ากับไชรอน คือการที่เควินชวนให้ไชรอนเล่นกับไฟ ค�าว่าไฟในที่นี้อาจครอบคลุมไปถึง 

ไฟรัก ที่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ ตีความได้ว่าเควินปิดบังตัวตนที่แท้จริง จึงต้องแสดงออก 

ถึงความเป็นชาย ต่อหน้าสังคมเพื่อน แต่เม่ืออยู่ต่อหน้าไชรอนกลับกล้าที่จะแสดงออกว่า 

มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันบนชายหาด
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   วัยผู้ใหญ่ เควินเป็นผู้น�าครอบครัว เพราะมีบุตรกับเทรีซ่า จึงต้องรับผิดชอบ 
เลี้ยงดูบุตร แม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะเลิกรากับซาแมนทาไปก็ตาม แต่จ�าต้องข้องเกี่ยวกัน 
ในบทบาทบิดาและมารดา ขณะเดียวกัน เควินก็พยายามตามหาไชรอนโดยขอเบอร์โทรศัพท ์
จากเทรีซ่าและมารดา เมือ่ตดิต่อไชรอนได้จงึนดัพบกนั เควนิดใีจทีต่ดิต่อไชรอนได้ จงึชวนไชรอน 
มาที่บ้านแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เขาฟังและปรับความเข้าใจกัน แสดงให้เห็นว่าเควิน 
ต้องการไชรอนเช่นเดียวกับท่ีไชรอนต้องการเควิน พฤติกรรมแบบชายรักชายของเควิน 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจ�าแนกกลุ่มรักร่วมเพศตามบทบาทพฤติกรรมทางเพศที่ว่า  
กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายท่ีเป็นฝ่ายรุกอย่างเดียว เปรียบเสมือนผู้ที่มีบทบาท 
เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการเป็นฝ่ายกระท�า (ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์, 2553, น. 24)

สรุปผลการศึกษา
 การสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight  
ทัง้ไชรอนและเควนิ มคีวามต่างกนัทัง้ชวีติเบือ้งหน้าและชวีติเบือ้งหลัง สะท้อนให้เหน็ถงึลักษณะ 
เฉพาะตัวของตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ตัวละครไชรอน 
แสดงออกว่ามีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ท�าให้ถูกรังแกจากสังคม เพราะขัดกับบรรทัดฐาน 
ของสังคมที่มองว่าเพศชายต้องมีความเป็นชายและลักษณะเป็นชาย กล่าวคือ เพศชายต้องมี 
คู่รักต่างเพศ ส่วนตัวละครเควินไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมแบบชายรักชายอย่างโจ่งแจ้ง 
จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมรับของสังคม

อภิปรายผล
 การสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight 
แสดงให้เห็นว่าผู ้ประพันธ์น�าเสนออาชีพและสถานภาพอันเป็นชีวิตเบ้ืองหน้า และ
ประวัติส ่วนตัวอันเป็นชีวิตเบ้ืองหลังของตัวละครเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย 
ในภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ไว้อย่างชัดเจน
 ชีวิตเบื้องหน้าเป็นเหตุการณ์ท่ีตัวละครเผชิญอยู่ กล่าวคือ อาชีพสะท้อนให้เห็น 
การเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน เปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์หรือสร้างมุมมองส่วนตัว 
ของตวัละครได้ และสถานภาพสะท้อนให้เหน็ความสมัพนัธ์กบัคูส่มรส รวมถงึสถานภาพในสงัคม 
ซึ่งหมายรวมถึงตัวละครอื่นท่ีรายล้อมและความรู ้สึกทางจิตใจของตัวละคร (รักศานต ์
ววิฒัน์สนิอดุม, 2548)  ชวีติเบือ้งหน้าของตวัละครดงักล่าว เปรยีบเป็นภาพตวัแทนของสมาชกิ 
ในสังคมส่วนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเพศ ท่ีถูกบริบททางสังคมกดไว้ มิให้แสดงตัวตน 
ตามขอบเขตของเพศวิถีท่ีต่างไปจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด ที่ก�าหนดให้ 
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เพศสภาวะในสังคมมีเพียงความเป็นหญิงและความเป็นชายเท่านั้น ซึ่งขัดกับธรรมชาติ 
ของกระบวนการพัฒนาสังคม ที่สมาชิกของสังคมควรมีเพศวิถีอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม 
ด้วยเหตุที่โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม (เพศสภาพและเพศวิถี, 2555) 
ท�าให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศคับข้องใจและแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน
 ส่วนประวัติส่วนตัวอันเป็นชีวิตเบ้ืองหลัง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โยงยึดเรื่องราว 
ของภาพยนตร์เข้ากับตัวละคร นอกจากมีส่วนในการเพิ่มความหมาย ความน่าสนใจ และ
ความน่าติดตาม แก่ผู้ชมภาพยนตร์ ยังมีอิทธิพลกับตัวละครระหว่างการด�าเนินเรื่องด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นชือ่ ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะนสิยั ภมูหิลงัทางสงัคม รวมถงึปมเด่นและปมด้อย 
ของตัวละคร (รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2548) ซึ่งนอกจากประเด็นของความหลากหลาย 
ทางเพศแล้ว การกระท�าผิดของตัวละครเป็นชีวิตเบื้องหลังหนึ่งที่ท�าให้เรื่องราวในภาพยนตร ์
สมจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครไชรอนที่ค้ายาเสพติด ตามทฤษฎีการคบหาสมาคม 
ที่แตกต่างกัน (Differential Association theory) ที่ไชรอนการได้ใกล้ชิดกับบุคคล 
ย่อมท�าให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยม ทัศนคติ และกลวิธีการค้ายาเสพติด (พิมพ์ทิพย์  นฤมิตญาน, 
2546) ประกอบกับสถานการณ์บีบบังคับอันเป็นแรงกดดันทางสังคม (social pressures)
 ภาพยนตร์เรื่อง Moonlight สะท้อนให้เห็นการสร้างตัวละครได้อย่างสมจริง จากนิสัย 
ของตัวละครที่มีหลายมิติ กล ่าวคือ ไชรอนและเควินมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
มีบุคลิกหลายด้าน มีความซับซ่อนเคลื่อนไหวไปตามเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อมและ 
เหตุผลต่างๆ ที่ชักน�าหรือบันดาลใจให้เป็นไป โดยลักษณะของตัวละครที่ปรากฏนั้น  
ท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจถึงแก่นตัวละครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์
 องค์ประกอบในการสร้างตัวละครท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่อง 
Moonlight ทัง้ชวีติเบือ้งหน้าและชวีติเบือ้งหลงัของตวัละครเอกไชรอนและเควนิ สะท้อนให้เหน็ 
ลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครในการน�าเสนอตัวละคร ทางด้านบุคลิกภาพภายนอกนั้น 
ตัวละครเอกไชรอนและเควินมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกัน ตัวละครเอกไชรอน 
มีลักษณะภายนอกที่เป็นการแสดงออกไปทางผู้หญิง แม้ว่าไชรอนในวัยผู้ใหญ่ มีการแสดงออก 
โดยการแต่งกายเป็นผู ้ชายเต็มตัวซึ่งแตกต่างไปจากวัยเด็กก็ตาม อย่างไรก็ตามไชรอน 
เป็นมีนิสัยสุภาพเรียบร้อย บุคลิกภายในของไชรอนในวัยผู้ใหญ่มุ่งท�างาน ไม่สนใจความรัก 
แบบเพศตรงข ้าม ในขณะเดียวกัน เควินก็มีบุคลิกภาพภายนอกเป ็นผู ้ชายเต็มตัว 
ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งโต แต่เบ้ืองหลังก็มีความอ่อนไหวที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นบุคคล 
ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย แต่ต้องปกปิดเพื่อเอาตัวรอดให้อยู่ในสังคมอมริกันให้เป็นปกติ
มากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้วเิคราะห์การสร้างตวัละครเอกทีม่พีฤตกิรรมแบบชายรกัชาย 

ในภาพยนตร์เรือ่ง Moonlight พบว่ามกีารสร้างตวัละครเอกให้เข้ากบับรบิทสงัคมชาวอเมรกินั 

ในมุมมองของบทภาพยนตร์ซ่ึงเป็นเพียงวรรณกรรมแขนงหนึ่งหากผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ 

เพศวิถีของผู้ที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชาย อาจศึกษาได้จากวรรณกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น  

เรือ่งสัน้ นติยสาร นวนยิาย หรอืละครชดุ ซึง่มมีติทิีแ่ตกต่างกนั อาจท�าให้มองเหน็ค่านยิมทางเพศ 

วิถีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้หลากหลายมิติยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้ประเดน็เกีย่วกบัเพศภาวะและเพศวถีิยงัเป็นอกีมติหินึง่ของสงัคม ทีส่ะท้อน 

ผ่านวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า อันน�ามาซึ่ง 

แนวคิดเรื่องเพศแบบใหม่ที่ท�าให้สมาชิกในสังคมเปิดเผยความเป็นตัวตนฅว่าเป็นบุคคล 

ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศนัน้ ย่อมได้รบัอทิธพิลจากบรบิททางสงัคมอนัเป็นกระบวนการหนึง่ 

ในการขัดเกลาและหล่อหล่อมให้บุคคลเป็นคนที่เต็มคนไม่ว่าจะมีเพศภาวะใดก็ตามอีกด้วย

บรรณานุกรม

ฐิติวัฒน์  สมิตินันทน์. (2553). การสร้างตัวละครเพศที่สามในภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ 

 ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาการภาพยนตร์ บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

เถกงิ พนัธุเ์ถกงิอมร. (2541). นวนยิายและเรือ่งสัน้: การศกึษาเชงิวเิคราะห์และวจิารณ์. สงขลา:  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา.

ปรุนิทร์ นาคสงิห์ และธาตร ีใต้ฟ้าพลู. (2556). “การประกอบสร้างตวัตนเกย์ในภาพยนตร์ไทย”.  

 ใน วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 39 (2). 35-53.

พิมพ์ทิพย์ นฤมิตญาน. (2546). มูลเหตุจูงใจในการกระทำาผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

 ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจำาพิ เศษมีนบุรี .  วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑิต  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพศสภาพและเพศวิถี . (31 สิงหาคม 2555). สืบค้นจาก https://storylog.co/ 

 story/587517af3aba7962052fc5a b.

รกัศานต์ ววิฒัน์สนิอดุม. (2558). การเขยีนบทภาพยนตร์บนัเทงิ. กรงุเทพฯ: คณะนเิทศศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลกัษมณ  พรีประภากร. (2555). การศกึษารปูแบบและแก่นความคดิในภาพยนตร์ รางวลัออสการ์  

 สาขาภาพยนตร ์ยอดเยี่ ยม.  วิทยานิพนธ ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.



บท
ที่ 

4
68     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล. (2554). การวิเคราะห์ตัวละครเอกหญิงรักหญิงด้านเพศสภาวะ 

 ในนวนิยาย ชุด Yes or No อยากรักก็รักเลย. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต. (2559). การศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยาย 

 ของณารา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแก้ว. (2549). การส่ือสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ 

 ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง.

อรวรรณ วิชญวรรณกุล. (2554). ภาพสะท้อนชายรักชายในวรรณกรรมประเภทแฟนฟิคช่ัน 

 ที่ปรากฏในเว็บไซต ์  Dek-d.com. สารนิพนธ ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Little_pig. (2 พฤษภาคม 2560). ความทุกข์บนความหลากหลาย. สืบค ้นจาก  

 https://storylog.co/story/587517 af3aba7962052fc5ab.

Nattaphan Songviroon. (2560). Moonlight: หนังเกย์นำ้าดีที่อยากให้คุณล้ิมลอง (ชม).

 ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก https:// www.beartai.com/lifestyle/ 

 movies/149174.



บทที่ 5
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      69

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

The factor affecting saving of the entrepreneurs studying in the Faculty  
of Management Science at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา พูลผล1 

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของผู้ประกอบการรายย่อย และน�าผล 
การวจิยัไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูร กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยม ี
ขนาดตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน (ชั้นปีที่ 1 - 4) สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคว์สแควร์(Chi-square)
 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาผู้มีเงินออมมีเพียง ร้อยละ 14.5 โดยมีรายได้เฉล่ีย 
และค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนใกล้เคยีงกนั คอื 3,001 - 4,00 บาท โดยมรีายได้จากการประกอบการ 
ต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือนนักศึกษามีการจัดท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีสัดส่วน 
ที่น้อยคิดเป็นร้อยละ 18.8 ในขณะเดียวกัน บุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออมมีสัดส่วนน้อยมาก 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 นักศึกษาที่มีเงินออม จะมีวิธีการออมที่ไม่แน่นอน เป็นการออมระยะสั้น
เพื่อสะสมไว้ซื้อสิ่งของที่ต้องการ  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อการออม ภายใต้การทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส�าคญั  
.05 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการออมของผู ้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับการออมของผู ้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา และรายได้จากการประกอบการ
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรม, การออม, ผู้ประกอบการ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา 
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Abstract

 Research The factor affecting saving of the entrepreneurs studying 
in the Faculty of Management Science at Phra Nakhon Si Ayutthaya  
Rajabhat University. The purpose of this study was to investigate the factors  
affecting the saving of the entrepreneurs. The results of the research are  
used in curriculum development. The sample was used in this study.  
is a regular student Undergraduate Academic being an entrepreneur.  
Faculty of Management Science. There are 316 students (1st-4rd year) 
students. Statistics used in the research are frequency, percentage,  
mean, standard deviation And Chi Square statistics (Chi-square)
 The research found that the student has a savings of only 14.5%, 
with average income and average monthly expenses of 3,001 - 4,000 baht.  
Students earn a monthly income of 15,000 - 20,000 baht per month. 
At 18.8 percent, at the same time, the role model for savings was very 
small. Accounted  for 11.6%. Students with savings used uncertainly  
way  to  save .  Sho r t - t e rm sav ing s  to  buy  i t ems  they  wan t .  
The analysis of factors affecting the savings found that the sex of the study.  
average income per month, average monthly extra earnings, average  
expenditures per month, accounting for Income - expenditures and role models 
in savings no effect on students’ savings at 95% confidence level.
Analysis of Factors Affecting Savings Entrepreneurs Under the hypothesis test 
at .05 level,
 1. Age correlates with the savings of small entrepreneurs.
 2. Year of study correlates with the savings of small entrepreneurs.
 3. Income from the business correlates with the savings of small  
entrepreneurs.

Keywords: Behavior Savings Entrepreneurs
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ที่มาและความส�าคัญ 

  “การใช้จ่ายโดยประหยดันัน้ จะเป็นหลกัประกนัความสมบรูณ์พนูสขุของผูป้ระหยดัเอง 

และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวน้ี 

จะมผีลดไีม่เฉพาะแก่ผูป้ระหยดัเท่านัน้ ยงัจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตด้ิวย” เนือ่งในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502 จากพระราชด�ารัสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ทรงแสดงให้เหน็ว่าการออมเงนิจะเกดิประโยชน์ ทัง้กบัตวัผู้ออม  

และประเทศชาติ (กระทรวงการคลัง, 2560)

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รฐับาลออกพระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2554  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (4) บัญญัติให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  

คือ จัดให้มีการออมเพื่อการด�ารงชีพในยามชราแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 74 ก�าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการออม 

เพื่อการด�ารงชีพของประชาชนเม่ือพ้นวัยท�างาน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ารงชีวิตส�าหรับ 

โลกศตวรรษที ่21 (สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม, 2543), (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

 ภาพรวมการออมในประเทศช่วงที่ 5 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2558) มีความผันผวน 

แต่มทีศิทางเป็นบวกในปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 13.4 และการออมต่อ GDP. อยูท่ีร้่อยละ 30.3  

ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันอยู่ในระดับกลาง ใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย  

และมาเลเซีย ส�าหรับการออมของครัวเรือนในช่วง 5 ปีที่ผ ่านมา (2554 - 2558) 

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักอยู่ที่ระดับประมาณ 600 - 670 พันล้านบาท และเม่ือคิดเฉล่ีย 

ต่อคนต่อปี พบว่า รายได้ และรายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตรงกันข้ามกับการออม 

ทีม่ทีศิทางเพิม่ขึน้อย่างช้า ๆ  หรอื แทบจะคงที ่ทัง้นีภ้าวะหนีค้รวัเรอืนในระดบัสูงเป็นปัจจยัเสีย่ง 

ส�าคัญที่จะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือนลดลงการพยากรณ์อัตราการออมของครัวเรือน 

ในประเทศไทย คาดการณ์ว่า การออมภาคเอกชนในประเทศไทยจะอยู่ที่ระดับ 8.95%  

ภายในสิ้นไตรมาส 4 ของปี 2560 ในระยะยาวอัตราส่วนการออมของครัวเรือนในประเทศไทย

มีแนวโน้มที่จะอยู ่ที่ประมาณร้อยละ 8.70 ในปี 2563 ตามแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)



บท
ที่ 

5
72     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

 ด้วยความส�าคัญของการออมท่ีมีต่อผู้ออม และประเทศชาติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออม น�าผลท่ีได้ไปใช้ในการจัดท�าโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ประกอบการรายย่อย และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น 

ผูป้ระกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา เป็นล�าดบัต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณี นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อน�าผลการศึกษาไปจัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ประกอบการรายย่อย กรณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 3. เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน ที่ 1 : เพศมีความสัมพันธ ์ กับการออมของผู ้ประกอบการรายย ่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 2 : อายุ มีความสัมพันธ ์ กับการออมของผู ้ประกอบการรายย ่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 3 : ชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 4 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สมมติฐาน ที่ 5 : รายได ้จากการประกอบการต ่อเดือนมีความสัมพันธ ์กับการออม 

    ขอ งผู ้ ป ร ะกอบการ ร ายย ่ อ ยขอ งนั กศึ กษา ระดั บปริญญาตรี  

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 6 : ค ่าใช ้จ ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ ์กับการออมของผู ้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 7 : การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย มีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ท่ี 8 : บุคคลตัวอย่างในการออมมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

นิยามศัพท ์

 ปัจจัยที่มีผลต่อการออม หมายถึง สิ่งกระตุ้น บุคคล  หรือ สาเหตุ ที่ท�าให้นักศึกษา 

เกิดการออม เช่น เพศ ชั้นปีที่ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ

เดือน การจัดท�าบัญชี รับ-จ่าย บุคคลตัวอย่าง

 การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายได้บางส่วนซึ่งไม่ได้น�าไปใช้ในการบริโภค 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น สะสมในกระปุกออมสิน ฝากธนาคาร ซื้อทรัพย์สินมีค่า    

ตัวแปรตาม

■	 เพศ

■		 อายุ

■		 ชั้นปีที่ศึกษา

■		 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

■		 รายได้จากการประกอบการต่อเดือน

■		 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

■		 การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย

■		 บุคคลตัวอย่างในการอบรม

ตัวแปรอิสระ
การออม

(Saving)
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ผู้ประกอบการรายย่อย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -  

ชั้นปีที่  4  ที่ก�าลังศกึษาอยู่  ณ  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเป็นนักศึกษาที่ประกอบกิจการ ค้าขายสินค้า และ/หรือ  

บริการ ที่ด�าเนินกิจกรรมอยู่

รายได้ หมายถึง รายได้ที่นักศึกษาได้รับจาก บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง

รายได้จากการประกอบการ หมายถึง รายได้ท่ีนักศึกษาได้รับเพิ่มเติม จากการ 

ประกอบกิจการ ค้าขายสินค้าและ/หรือ บริการ

รายจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาใช้จ่ายในขณะที่ก�าลังศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จ�านวนทั้งสิ้น 1,136 คน ก�าหนดขนาดของตัวอย่าง 

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปตามแนวทางของ Taro Yamane ท่ีระดับความคลานเคล่ือน (E) 5% 

และมีระดับความเชื่อม่ัน 95% (Yamane, 1973) ท�าให้มีจ�านวนของขนาดตัวอย่าง 

ที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน ที่และเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และด�าเนิน

กิจกรรมการขาย และ/หรือให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน

แนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย

รายได้ประชาชาติ  ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumption 

Expenditures), การออมทรัพย์ (Saving), การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Investment  

Expenditure), และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure) การออม คือ  

รายได้ส่วนที่มิได้น�าไปใช้ในการบริโภค ดังนั้นฟังก์ชั่น การออมแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

การออมกับรายได้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออม (Savings) น้ัน จะอาศัยแนวความคิด 

ว่าด้วยการบริโภคเข้ามาช่วยในการอธิบาย ดังนี้
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 1. การออมกับกระแสรายได้ และรายจ่าย การออมนั้น หากจะกล่าวให้เต็มๆ ก็คือ 
การออมทรัพย์ ซึ่งการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ ์ใกล้ชิดกับรายได้  
ท่ีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง และการบริโภคของครัวเรือน อย่างมากด้วยเหตุที่ว ่า 
หลังจากที่ครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว เม่ือน�าไปหักภาษีออก รายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได ้
ท่ีครัวเรือนสามารถน�าไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ส่วนน้ีไปใช้ 
เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงินส่วนที่เหลือนี้ว่า 
“การออมทรัพย์” (John Maynard Keynes, 1931)
 2. ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) เชื่อว่า 
ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู ่กับการคาดคะเนของรายได ้
ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย  
จะมรีะดบัรายได้อยูใ่นระดบัต�า่ และจะมรีายได้สงูข้ึนเมือ่มอีายมุากขึน้ ต่อมาเมือ่เข้าสูว่ยัสงูอายุ 
กจ็ะกลบัมรีายได้ลดลงอกีครัง้ การกระจายรายได้ ในช่วงต้นของชวีติ บคุคลจะมรีายได้ไม่เพยีงพอ 
ต่อการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหน้ี ต่อมาในช่วงกลางของชีวิต 
จึงจะเริ่มที่จะมีรายได้ เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี้เดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้ส�าหรับ 
ช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนน้ีก็คือ ส่วนของเงินออมนั่นเอง (Franco Modigliani,  
Albert Ando and Richard Brumberg, 1954)
 3. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร (Permanent Income Theory  
of Consumption) ตามแนวคิดของ Milton Friedman เชื่อว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรม 
ในจัดสรรรายได้เพื่อการ บริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว (Long Term Income) 
ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งได้ก�าหนดให้รายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร  
(Permanent Income) และรายได้ชั่วคราว (Transitory Income) ซ่ึงตามทฤษฎีน้ี 
ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะขึ้นอยู ่กับรายได้ถาวร โดยครัวเรือน 
จะไม่ท�าการบริโภคในส่วนของรายได้ชั่วคราว ดังนั้นจากการที่การออมเป็นเงินส่วนเหลือ 
ที่ไม่ได้ท�าการบริโภคแล้ว จึงสามารถเกิดได้ทั้งจากส่วนของรายได้ถาวร และรายได้ช่ัวคราว 
(Milton Friedman, 1962)
 4. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income  
Hypothesis of Consumption) เช่ือว่า ครัวเรือนที่มีระดับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค  
และระดับรายได้อยู ่ในระดับหน่ึงแล้วจะเป็นการยากที่จะท�าให้เขาลดระดับค่าใช้จ่าย  
เพื่อการบริโภคให้ต�่าลงกว่าเดิมเม่ือระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้ที่เคยได้รับสูงสุด 
(Previous Peak Income) แย่ลง ตามแนวความคิดนี้จะได้สมการของค่า APC (James  
S. Duesenberry, 2000)



บท
ที่ 

5
76     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

วิธีการศึกษา

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบ 

วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้ประกอบการ 

รายย่อย กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้ 

แบบสอบถามจากนกัศกึษาภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4  ทีก่�าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2  

ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลที่ได้มาจากการแบบสอบถามจะถูกน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  

ความถี่ และร้อยละ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม ใช้สถิติไคว์สแควร์ (Chi-square) 

ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05

มีจ�านวนของขนาดตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน ผู ้วิจัยเลือกใช้สถิติ 

ในการวเิคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะของข้อมลู โดย ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีพักอาศัย การเดินทางมาเรียน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี และร้อยละ ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่าย ได้แก่  

รายได้จากผูป้กครองเฉลีย่ต่อเดอืน รายได้จากการประกอบการต่อเดอืน ค่าใช้จ่าย เฉลีย่ต่อเดอืน 

การท�าบัญชีรายรับ - รายจ่าย จ�านวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม 

วิธีการออม วัตถุประสงค์การออม และรูปแบบการออม 

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบในการวิจัย หรือการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า 

ครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha) จากแบบสอบถาม 40 ชุด การวัดหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้สูตร (Cronbach, 1970) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) 

ก�าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าจ�านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7  

ส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบในการวิจัย เท่ากับ 0.92

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 316 คน พบว่า 
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 - ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7 เพศหญิงร้อยละ 62.3 ชั้นปีที่ศึกษา 
  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 14.0  ช้ันปีที่ 2  
  ร้อยละ 24.8 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ20.4 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 40.8 
 - จ�านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.2 
  มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน รองลงมา ร้อยละ 15.9 มีจ�านวนสมาชิก 
  ในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  
 - ที่พักอาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 พักอาศัยอยู่กับ 
  ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 10 เช่าหอพัก  
 - พาหนะทีใ่ช้เดนิทางมามหาวทิยาลยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.2 
  เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร รองลงมา ร้อยละ 29 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ 
 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
  ร้อยละ 79.7 ได้รับรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,001 บาท - 4,000 บาท รองลงมา  
  ร้อยละ 14.5 ได้รับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท
   - รายได้จากการประกอบการต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ  
  100.0 มรีายได้พเิศษโดยมรีายได้จากการประกอบการต่อเดอืน 15,000 - 20,000 บาท 
  ต่อเดอืน ร้อยละ 88.0 มรีายได้ฯ น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดอืน ร้อยละ 10.0 และ  
  มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือนร้อยละ 2.0
 - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.5  
  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,001 บาท - 4,000 บาท รองลงมาร้อยละ 15.9  
  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท 
 - วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย พบว่า ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นอันดับแรก 
  ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางเป็นอันดับสอง ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็นอันดับสาม 
  การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.9  
  ไม่ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย รองลงมา ร้อยละ 18.8 มีการท�าบัญชีเป็นรายวัน 
  เงนิออมในปัจจบุนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.5 ไม่มีเงนิออม  
  ร้อยละ 14.5 มีเงินออม  
 - บุคคลตัวอย่างในการออม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.4  
  ไม่มีบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม ร้อยละ 11.6 มีบุคคลตัวอย่างในการออม เช่น  
  บิดา-มารดา พี่-น้อง จ�านวนเงินออมเฉลี่ย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
  ร้อยละ 88.4 มเีงนิออมเฉลีย่ต่อเดอืน น้อยว่า 500 บาทระดบัเงนิออมทีม่ค่ีาร้อยละ 
  เท่ากัน คือ 5.8 เป็นเงินออม ตั้งแต่ 501 บาท
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 - 1,000 บาท  และ 1,001บาท - 2,000 บาท 

 - วิธีการออม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.5 มีวิธีการออม 

  ที่ไม่แน่นอน รองลงมาร้อยละ 30.4 จะใช้เงินก่อน เหลือแล้วจึงออม 

 - วัตถุประสงค์ของการออม เรียงล�าดับตามความส�าคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า  

  ออมเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการออมเพื่อสะสมเงินในอนาคต ออมเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ออมเพื่อใช้เป็นทุนใน

 - รูปแบบการออม พบว่า ออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน ร้อยละ 76.8 ออมโดย 

  การฝากธนาคาร ร้อยละ 47.8 ออมโดยน�าเงินฝากไว้กับผู้ปกครอง ร้อยละ 5.8

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 การทดสอบสมมติฐาน งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการ 

รายย่อยกรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติไคว์สแควร์ (Chi-square) ทดสอบสมติฐาน ณ ระดับนัยส�าคัญ  

0.05 สามารถพิจารณาได้จาก ตารางท่ี 1. และสามารถอธิบายการทดสอบสมมติฐาน 

ได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1. แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ค่าสถิติไคว์สแควร์  (Chi-square)

• อายุ χ2    = 17.127 Sig. = 0.002

Cramer’s V. = 0.206 Sig. = 0.002

• ชั้นปีที่ศึกษา χ2    = 8.114 Sig. = 0.044

Cramer’s V.  = 0.142 Sig. = 0.044

• รายได้จากการ

ประกอบการต่อเดือน

χ2    = 15.878 Sig. = 0.001

Cramer’s V.  = 0.198 Sig. = 0.001
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ผลการทดสอบสมมติฐาน : 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา โดยใช้ค่าสถติิ  

Chi-square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  

(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (Ha) ซึง่หมายความว่า อายกุบัการออมของผูป้ระกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ ์ กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิต ิ

Cramer’s V. พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.206 แสดงว่า อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 - ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 น่ันคือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ซึ่งหมายความว่า ชั้นปีที่ศึกษา 

กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณา 

ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V. พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.142 แสดงว่า  

อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 - ความสัมพันธ ์ระหว ่างรายได ้จากการประกอบการต ่อเดือนกับการออม 

ของผู ้ประกอบการรายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square พบว่า ค่า Sig.  

เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง  

(Ha) ซึ่งหมายความว่า ชั้นปีที่ศึกษากับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

สมมติฐานที่ตั้ ง ไว ้  และเมื่ อพิจารณาระดับความสัมพันธ ์ของตัวแปรโดยใช ้สถิติ 

Cramer’s V. พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.198 แสดงว่า อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผล  

 การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผล 

การทดสอบปัจจัยที่มีผลการออม ทั้งสิ้น 3 ปัจจัย คือ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้จาก 

การประกอบการต่อเดอืน โดยมค่ีา Sig. เท่ากบั 0.002, 0.044 และ 0.001 ซึง่มคีวามสัมพนัธ์กนั 

อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.05 ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถติิ 

Cramer’s V. พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.206, 0.142 และ 0.198 ตามล�าดับ แสดงว่า  

ปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของแรงงาน 

นอกระบบในตลาดนัดจตุจักรของ กาญจนา  สมภารเพียร (2556) มีผลการศึกษาพฤติกรรม 

การออมพบว่า ตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่อการออม 4 ตวัแปร ได้แก่ ระดบัการศกึษา มผีลต่อการออม 

ในทางบวก รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการออมในทางบวกโดยมีค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้าย 

ในการออมเท่ากับ 0.757 เม่ือท�าการเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านปัจจัย 

ในการท� านายพฤติกรรมการออมของนักศึ กษาใน เขตกรุ ง เทพมหานคร  ของ  

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557) ได้ผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันโดยที่งานวิจัยดังกล่าว เห็นว่า 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จะไม่มีผลต่อการออม แต่ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการออม 

มีผลต่อการออมโดยตรง ที่ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ยังพบว่า การที่นักศึกษามีทัศนคติที่ดี 

ต่อการออมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรม การออมของนักศึกษา ในขณะที่การมีทัศนคต ิ

ชอบการใช้จ่าย และการมีทัศนคติไม่สนใจเงินทอง มีผลทางลบต่อพฤติกรรมการออม 

ของนักศึกษา ส่วน เพศ ระดับการศึกษาของบิดาฐานะทางการเงินของครอบครัว  

และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองไม่มีผล ในการท�านายพฤติกรรมการออมของนักศึกษา ผู้วิจัย  

จึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านด้านทัศนคติ 

และ/หรือ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกันกับทฤษฎี เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยแท้จริง 

ที่เกี่ยวข้องกับการออมและเพื่อน�าปัจจัยท่ีเกิดข้ึนเพิ่มเติมไปพัฒนาเป็นโครงการส่งเสริม และ

พฒันาคณุภาพชวีตินกัศกึษา และหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป                                                                                                              
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ข้อเสนอแนะ

 1. การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมสามารถด�าเนินการศึกษาภายใต้ปัจจัย 

และการทดสอบสมมตฐิานได้ในหลากหลายรปูแบบ ทัง้นีก้ารก�าหนดวตัถปุระสงค์ ในการศกึษา 

จะช่วยก�าหนดกรอบการวิจัย ให้สามารถระบุตัวแปรที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีผลกระทบ 

ต่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

 2. ผลการศกึษาสามารถน�าไปด�าเนนิการจดัโครงการส่งเสรมิ และพฒันาคุณภาพชวีติ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

โดยมุ่งเน้นไปที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภายใต้สมมติฐานของงานวิจัย อาทิเช่น โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อวางแผนการเงิน และการออม เป็นต้น

 3. ผลการศึกษาสามารถน�าไปปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การเป็นผู ้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยการน�าปัจจัยด้าน อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้จากการประกอบการต่อเดือน ที่เป็นปัจจัย 

ส่งผลต่อการออม ฉะนั้นสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ต้องด�าเนินการ จึงควรพิจารณาเนื้อหา 

ของการเรียนการสอนในสอดคล้องกับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นในงานวิจัย รวมถึงการขยายขอบเขต 

ของการศึกษาในมีรายละเอียดในปัจจัยดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์บทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

คุณลักษณะของบทความ :

 1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

 2. บทความที่เสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ในเอกสารวารสารฉบับอื่น ๆ มาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากแหล่งตีพิมพ์อื่น

 3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมกัน ผู้นิพนธ์จะต้องแนบหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน 

จากผู้นิพนธ์ร่วม 

 4. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ควรเขียนเชิงพรรณนาความ 

หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยน�าประเด็นส�าคัญมาน�าเสนอ และ

ใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการตัดและย่องานวิจัย

 5. บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือการอ่านเพื่อปรับแก้ไขจาก

บรรณาธิการ หรือบรรณาธิการรับเชิญ ตามก�าหนดเวลาของกองบรรณาธิการ 

 6. การส่งต้นฉบับเนื้อหาผู้นิพนธ์จะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

  6.1 เนื้อหาจัดพิมพ์ด้วยอักษร Thai Sarabun New ขนาด 16 pt หัวเรื่อง 

และชื่อผู้แต่งใช้ตัวหนา Tab stops 0.5 นิ้ว

  6.2 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาด A4 พร้อมจัดเรียงภาพประกอบลงในไฟล์  

Microsoft Word

  6.3 การส่งไฟล์ภาพประกอบให้ปรบัโหมดไฟล์ภาพเป็นขาวด�า ความละเอยีดไฟล์ภาพ

อย่างต�่า 300 dpi โดย ขนาดของไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 1M

  6.4 บันทึกต้นฉบับเป็นเอกสารนามสกุลไฟล์ .docx และ .pdf ทั้งแบบระบุ 

ชื่อผู้นิพนธ์และไม่ระบุชื่อผู้นิพนธ ์(ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ ThaiJO)

  6.5 ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการจัดส่งต้นฉบับ



7. การเขียนส่วนส�าคัญของบทความควรมีหัวข้อ ดังนี้

บทความวิจัย บทความวิชาการ

- ชื่อเรื่องภาษาไทย จัดแบบ Center text

- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ จัดแบบ Center text

- ชื่อผู้แต่ง (สังกัด ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, อีเมล)

จัดแบบ Align right

- บทคัดย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed

- Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed

- ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- นิยามศพัท์ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed

- ขอบเขตของการวิจัย เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- วิธีการศึกษา เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- ผลการศึกษา เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA

(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/

department/journal/doc/APA.pdf)

- ชื่อเรื่องภาษาไทย จัดแบบ Center text

- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ จัดแบบ Center text

- ชื่อผู้แต่ง (สังกัด ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, อีเมล)

จัดแบบ Align right

- บทคดัย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed

- Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed

- ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- บทวิเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ เนื้อความ

จัดแบบ Thai distributed

- อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ

Thai distributed

- บทส่งท้าย

- บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA

(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/

department/journal/doc/APA.pdf)



 8. หากผู้เขียนใช้นามแฝงกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 9. แนบใบสมัครของส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสารพร้อมบทความ (ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ ThaiJO)

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :

 เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสาร ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ทั้งนี้ บทความ 

ข้อมลู เนือ้หา รปูภาพ ฯลฯ ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสงัคมศาสตร์และการสือ่สาร  

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ :   สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่กองบรรณาธกิารวารสารสหวทิยาการสงัคมศาสตร์

และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง 

จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ : 080-056-8296

โทรสาร : 039-471-063

อีเมล : journalofcommarts@rbru.ac.th

เว็บไซต์ :  www2.rbru.ac.th/department/journal/

     www.tci-thaijo.org/index.php/ISSC
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